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.مر�سوم.رقم.)18(.ل�سنة.2016
بتنظيم.الهيئة.الوطنية.للنفط.والغاز

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

للنفط  الوطنية  الهيئة  واخت�شا�شات  مهام  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )10( رقم  القانون  وعلى 
والغاز املن�شاأة باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقـــــــــــم 

)42( ل�شنة 1999 باأن�شاء �شركة نفط البحرين،
املعدل   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012، املعدل بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 باإن�شاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2005 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
وحتديد اأغرا�شها واخت�شا�شاتها وتعديالته،

والغاز  النفط  �شئون  على  امل�شرف  الوزير  بتحديد   2015 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 
و�شئون الكهرباء واملاء وبتعيني رئي�س ملجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

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

ر�سمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

تنظم الهيئة الوطنية  للنفط والغاز على النحو التايل:
- وزير الطاقة، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز ويتبعه:

- جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ويتبعه:
- الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

1-اإدارة املوارد الب�شرية واملالية.
م�شاعد(،  وكيل  )بدرجة  الدولية  والعالقات  لال�شرتاتيجيات  التنفيذي  الرئي�س  2-نائب 

وتتبعه:
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اأ-اإدارة التخطيط والتطوير.
ب-اإدارة ال�شيا�شات والعالقات الدولية.

3- نائب الرئي�س التنفيذي لالإنتاج وال�شناعات البرتولية )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:
اأ-اإدارة تطوير ال�شتك�شاف والنتاج.

ب-اإدارة تطوير ال�شناعات البرتولية.

املادة.الثانية
ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

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�سى.اآل.خليفة

رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 12 جمادى الآخرة 1437هـ
املوافق: 21 مـــــــــــــــــــــار�س 2016م



7
العدد: 3254 - الخميس 24 مارس 2016

.قرار.رقم.)12(.ل�سنة.2016
.بنقل.مدير.اإلى.هيئة.البحرين.لل�سياحة.والمعار�ض.
وتعيين.مدراء.في.وزارة.ال�سناعة.والتجارة.وال�سياحة

رئي�س جمل�س الوزراء: 
بعد الطالع على القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة 

واملعار�س، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015،
املعدل   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى   

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، 

املعدلة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )76( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2006 بتعيني مدراء يف وزارة ال�شناعة والتجارة،

وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2012 بتعيني مديرين بالوكالة يف وزارة ال�شناعة والتجارة،
وعلى القرار رقم )61( ل�شنة 2013 بتعيني مدراء يف وزارة ال�شناعة والتجارة،

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

وزارة  يف  واملالية  الب�شرية  املوارد  اإدارة  مدير  �شالح  اإ�شماعيل  ح�شني  جالل  ال�شيد  ُينقل 
البحرين  هيئة  يف  واملالية  الب�شرية  املوارد  لإدارة  مديرًا  ليكون  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة 

لل�شياحة واملعار�س.

املادة.الثانية
ُيعني يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ُكٌل من:

مديرًا لإدارة التنمية ال�شناعية 1- ال�شيد خالد فتح اهلل محمد فتح اهلل   
2- ال�شيد خالد ربيعه ح�شني علي              مديرًا لإدارة الت�شجيل

3- ال�شيد نبيل ربيعه محمد ربيعه               مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية واملالية
4- ال�شيد بدر فريد عبدالرحمن ال�شعد               مديرًا لإدارة عمليات املناطق ال�شناعية

5- ال�شيد خالد �شلمان محمد القا�شمي               مديرًا لإدارة تطوير املناطق ال�شناعية
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املادة.الثالثة
تاريخ �شدوره،  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــوافـــــــــق: 14 مــــــــــــــــــــار�س 2016م
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.قرار.رقم.)13(.ل�سنة.2016
بتعيين.مدير.في.ديوان.الخدمة.المدنية

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 
املعدل باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( 

ل�شنة 2012،
وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية،

وبناًء على عر�س رئي�س ديوان اخلدمة املدنية،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيعني ال�شيد فريد عبدالرحمن عبداهلل ح�شن مديرًا لإدارة اأداء وعالقات املوظفني يف ديوان 
اخلدمة املدنية. 

املادة.الثانية
على رئي�س ديوان اخلدمة الــمدنية تنفيذ هـذا الـقرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1437هـ
املــــــوافـــــــــق: 14 مــــــــــــــــــار�س 2016م
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.قرار.رقم.)14(.ل�سنة.2016
.ب�ساأن.اإعادة.ت�سكيل.اللجنة.الوطنية.لمكافحة.الأمرا�ض.المزمنة.

)غير.المعدية(

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى 

للبيئة،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2015 باإلغاء املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة، وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيني وزير ل�شوؤون ال�شباب والريا�شة،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )65( ل�شنة 2015 بتعديل وزاري،
وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2012 بــــــــــــ�شاأن اللـــــــــــجنة الــــــــــوطنية ملكافحة الأمرا�س 

املزمنة )غري املعدية(،
وبناء على عر�س وزيرة ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

وزيرة  برئا�شة  املعدية(،  )غري  املزمنة  الأمرا�س  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُيعاد 
ال�شحة، وع�شوية كل من:

1- الوكيل امل�شاعد للرعاية الأولية وال�شحة العامة يف وزارة ال�شحة.
2-  مدير اإدارة تعزيز ال�شحة يف وزارة ال�شحة.
3-  مدير اإدارة ال�شحة العامة يف وزارة ال�شحة.

4-  ممثل عن اخلدمات الطبية بقوة دفاع البحرين.
5-  ممثل عن م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي.

6-  ممثل عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 
7- ممثل عن وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين.

8-  ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم.
9-   ممثل عن هيئة �شوؤون الإعالم.
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10-  ممثل عن املجل�س الأعلى للبيئة.
11-  ممثل عن غرفة جتارة و�شناعة البحرين.

12-  ممثل عن مركز محمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب.
13-  ممثل عن وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة.

14-  ممثل عن جمعية ال�شكر البحرينية.
15- ممثل عن جمعية مكافحة التدخني.

16-   ممثل عن جمعية مكافحة ال�شرطان. 
وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد من تاريخ العمل بهذا القرار، 

ويجوز جتديد هذه املدة ملدد اأخرى مماثلة.

مادة.)2(
على الوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1437هـ
املــــــوافـــــــــق: 17 مــــــــــــــــــــــار�س 2016م
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.قرار.رقم.)15(.ل�سنة.2016
.بتعديل.بع�ض.اأحكام.القرار.رقم.)41(.ل�سنة.2009

ب�ساأن.ت�سكيل.لجنة.العتماد.الأكاديمي

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2009 ب�شاأن ت�شكيل جلنة العتماد الأكادميي،
وعلى تو�شية جمل�س التعليم العايل،

وبناء على عر�س وزير الرتبية والتعليم - رئي�س جمل�س التعليم العايل،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ُي�شتبدل بن�س املادتني الأولى والثانية من القرار رقم )41( ل�شنة 2009 ب�شاأن ت�شكيل جلنة 
العتماد الأكادميي، الن�شان الآتيان:

املادة.الأولى:
برئا�شة  بكلمة )اللجنة(،  القرار  اإليها يف هذا  وُي�شار  الأكادميي"،  "جلنة العتماد  ُت�شكل 

الأ�شتاذ الدكتور وهيب عي�شى النا�شر – نائب رئي�س جامعة البحرين، وع�شوية كل من:
1- الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة.              الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم   

                                                                          املهن واخلدمات ال�شحية.
2- مدير اإدارة البحث العلمي.                         وزارة الرتبية والتعليم.
3- مدير اإدارة العتمادية والرتاخي�س.          وزارة الرتبية والتعليم.

4- املهند�س عبداملجيد ب�شري الق�شاب.              رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية.
5- الأ�شتاذ الدكتور تاج الدين عثمان محيي الدين.  جامعة البحرين.

6- الأ�شتاذ الدكتور محمد فتح اهلل الدهماين.  جامعة اخلليج العربي.
7- الدكتور فوؤاد محمد الأن�شاري.                 جامعة البحرين.
8- الدكتور �شادق مهدي العلوي.                    جامعة البحرين.

9- الدكتورة اآمال جوزيف عاقلة.                    جامعة اخلليج العربي.
10-ممثل عن الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب. 

املادة.الثانية:
تكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني قابلة للتجديد، وتتولى اللجنة مبا�شرة املهام املن�شو�س 
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عليها يف املادة التا�شعة من القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل.
ويتقا�شى اأع�شاء اللجنة مكافاأة �شهرية طبقًا للقواعد والإجراءات املقررة وفقًا للمر�شوم 

رقم )19( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافاآت روؤ�شاء واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية.

مادة.)2(
على وزير الرتبية والتعليم – رئي�س جمل�س التعليم العايل – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 

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

رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خليفة.بن.�سلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الآخرة 1437هـ
املــــــــوافــــــق: 17 مـــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
..قرار.رقم.)16(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.الترخي�ض.بت�سجيل.جمعية.ال�سداقة.العربية.الالتينية

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

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

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

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شداقة العربية الالتينية،

قرر.الآتي:
مادة.-.1.-

الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  يف  الالتينية  العربية  ال�شداقة  جمعية  ت�شجل 
والثقافية حتت قيد رقم ) 8/ج/اأج(.

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

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.   
وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية...

جميل.بن.محمد.علي.حميدان
�شدر يف: 1 جمادى الأخرة 1437هـ
املوافــق:  10 مـــــــــــــــــار�س 2016 م
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قائمة.باأ�سماء.موؤ�س�سي.جمعية.ال�سداقة.العربية.الالتينية

1- ال�شيخ خليفة محمد عطية اهلل اآل خليفة 
2- علي جواد حبيب جواد 

3- يا�شر عبد العزيز عبد الرحمن بو علي 
4- حامت قي�س حامت الزعبي 

5- اإياد محمد عبد اهلل عبد الرحمن 
6- خالد عبد الرحمن محمد جمعة 

7- علي فائق ابراهيم الزياين 
8- محمد را�شد عيد زعل ال�شويدي 

9- اأنور محمد حنيف ا�شماعيل �شيخ 
10- منري را�شد علي فليفل 
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ملخ�ض.النظام.الأ�سا�سي
جلمعية.ال�سداقة.العربية.الالتينية

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 
عام 2016م حتت قيد رقم ) 8/ج /اأج( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 

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

وال�شئون الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو  مبنى رقم 2426- محل رقم 2426B – طريق رقم 555- 

جممع 905 الرفاع ال�شرقي-   مملكة البحرين.
اأو الدخول يف م�شاربات مالية كما ل يجوز لها اأن  ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة 
تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
حتقيق  على  بالعمل  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اجلمعية  وتقوم 

الأهداف التالية:
1- تقوية عالقات ال�شداقة والتفاهم بني �شعبي مملكة البحرين والدول الالتينية.

2- تطوير عالقات ال�شداقة والتعاون بني املقيمني من رعايا الدول الالتينية وال�شعب البحريني 
مع  بالتن�شيق  والبيئية  والعلمية  وال�شياحية  والريا�شية  والثقافية  الجتماعية  املجالت  يف 

اجلهات احلكومية املخت�شة.
3- ت�شجيع عالقات التعاون بني البلدين يف املجالت القت�شادية والثقافية والريا�شية والعلمية.

4- العمل على دعم وتقوية اأو�شار العالقة بني البلدين وذلك بتقدمي امل�شورة والإر�شاد.
وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأخذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات املخت�شة وبالتن�شيق معها فيما يتطلب ذلك بالو�شائل التالية:
امل�شبقة من  املوافقة  اأخذ  بعد  بن�شاط اجلمعية   العالقة  واملوؤمترات ذات  الفعاليات  اإقامة   -1

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

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

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

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالن�شطة الجتماعية.
وقد بنينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-

1(   اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
اأو  بال�شرف  واأن ل يكون قد حكم عليه يف جرمية مخلة  وال�شلوك  ال�شمعة  اأن يكون ح�شن    )2

الأمانة اإل اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.
3(   اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين

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

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

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

الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ

تنتخبهم اجلمعية  اأع�شاء  يتكون من خم�شة  الإدارة  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  كما بنينَّ 
العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع 

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

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

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

3(  الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة التنمية الجتماعية.
الأ�شا�شي  النظام  مع  يتعار�س  ل  مبا  للقانون  وفقًا  الإدارة  جمل�س  يقبلها  اأخرى  موارد  اأية   )4

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

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

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

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

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
..قرار.رقم.).22(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.الترخي�ض.بت�سجيل.موؤ�س�سة.مبرة.عبدالرحيم.الكوهجي
-.موؤ�س�سة.خا�سة.-.

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

1989وتعديالته،
وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة مربة عبدالرحيم الكوهجي -  موؤ�ش�شة خا�شة-

قرر.الآتي:
مادة.-.1.-.

ُت�شجل موؤ�ش�شة مربة عبدالرحيم الكوهجي - موؤ�ش�شة خا�شة - يف �شجل قيد املوؤ�ش�شات اخلا�شة 
حتت قيد رقم )7/م/خ/ 2016(.

مادة.-.2.-.
ُين�شر هذا القرار وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرافقان يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بها 

من اليوم التايل لتاريخ الن�شر. 

.وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
.جميل.بن.محمد.علي.حميدان

       
�شدر يف: 22 جمادى الأولى 1437 هـ
املــــــــــوافــــــــق: 2 مـــــــــار�س  2016 م 
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عقد.تاأ�سي�ض
موؤ�س�سة.مربة.عبدالرحيم.الكوهجي

-..موؤ�س�سة.خا�سة..-
 

اإنه يف يوم:  الأثنني 6 من جمادى الولى لعام 1437 للهجرة
املوافق: 16 فرباير لعام 2016 للميالد

 لدي اأنا: خالد محمد عا�شري                                                   رئي�س التوثيق العام باإدارة التوثيق 
يف وزارة العدل وال�شئون ال�شالمية والوقاف.

ح�شر كل من:

الرقم ال�شخ�شيالطرفالإقامة اجلن�شيةال�شمالرقم

4801039174الأولاجلفريبحرينيعبدالغفار عبدالرحيم محمد الكوهجي1

410200980الثايناجلفريبحرينيعبداحلميد عبدالرحيم محمد الكوهجي2

 وطلب مني املتعاقدون )املوؤ�ش�شون( حترير هذا التفاق وفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:-
1- توؤ�ش�س موؤ�ش�شة مربة عبدالرحيم الكوهجي طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم)21( ل�شنة 
يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  باإ�شدار   1989

ميدان ال�شباب و الريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة.
2- يعترب عقد التاأ�شي�س املوقع من املوؤ�ش�شني جزءًا متممًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة.

3- يعني املوؤ�ش�شون من بينهم �شخ�شًا يقوم مبتابعة اإجراءات التوثيق  لدى وزارة العدل وال�شئون 
الإ�شالمية والوقاف واإجراءات الت�شجيل والإ�شهار لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4- راأ�شمال املوؤ�ش�شة غري محدد ويتكون من مبلغ قدره )10000دينار( ع�شرة اآلف دينار ح�شب 
الثابت من ال�شهادة ال�شادرة من بنك البحرين والكويت لل�شرف على اأهداف املوؤ�ش�شة واإدارتها.  
5- مدة موؤ�ش�شة مربة عبدالرحيم الكوهجي غري محددة وتبداأ من ن�شر عقد تاأ�شي�شها ونظامها 

الأ�شا�شي يف اجلريدة الر�شمية.
الإخالل  اأو  اأهدافها  عن  اخلروج  الكوهجي  عبدالرحيم  مربة  موؤ�ش�شة  لأع�شاء  يجوز  ل   -6

بالأحكام اخلا�شة بتاأ�شي�شها اأو باأية قوانني اأو قرارات معمول بها يف اململكة.
7- يجوز ملجل�س الأمناء تعيني رئي�س فخري يف املوؤ�ش�شة.
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8- جميع امل�شروفات والأتعاب املدفوعة يف �شبيل تاأ�شي�س املوؤ�ش�شة حت�شب �شمن امل�شروفات 
العمومية لها.

الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  بوزارة  التوثيق  مبكتب  الأ�شا�شي  والنظام  العقد  توثيق  يتم   -9
والوقاف.                           

ومبا ذكر حترر هذا العقد من اأ�شل ون�شختني ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل اجلميع ومني 
وت�شلم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

املوثق.
خالد.محمد.عا�سري
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النظام.الأ�سا�سي
ملوؤ�س�سة.مربة.عبدالرحيم.الكوهجي

.-.موؤ�س�سة.خا�سة.-.
الباب.الأول
اأحكام.عامة

مادة.-1-
تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم )موؤ�ش�شة مربة عبدالرحيم الكوهجي( حتت قيد 
رقم )7/م/خ/2016( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 
اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 
يلي  فيما  اإليها  وي�شار  له،  تنفيذًا  ال�شادرة  الوزارية  والقرارات  وتعديالته،  ل�شنة 1989   )21(

بكلمة "املوؤ�ش�شة".
.مادة.-2-

ت�شجل هذه املوؤ�ش�شة بوزارة العمل والتنمية الجتماعية طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية 
الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 واأحكام هذا النظام الأ�شا�شي وعقد التاأ�شي�س 

املرفقني.
وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للموؤ�ش�شة من تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.

مادة..-3-
املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة ومحلها القانوين ومركز اأمنائها هو  مكتب 112 -  طريق 117- مبنى 

459 -  جممع 701 - توبلي -  مملكة البحرين.                                       

مادة-4-
ميثل املوؤ�ش�شة قانونًا رئي�س جمل�س اأمنائها اآو من ينوب عنه بقرار من جمل�س الأمناء.

مادة.-5-
ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتغال بال�شيا�شة ، كما ل يجوز لها الدخول يف م�شاربات مالية وعلى املوؤ�ش�شة 
مراعاة النظام العام والآداب واللتزام يف جميع اأن�شطتها بعدم امل�شا�س ب�شالمة الدولة اأو �شكل 
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احلكومة اأو نظامها الجتماعي.
مادة.-6-

يذكر ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها -اإن وجد- و�شعارها يف جميع 
دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

مادة-7-
ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون اإذن 

م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

الباب.الثاين
اأهداف.املوؤ�س�سة

مادة.-.8.-.
تقوم املوؤ�ش�شة يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف 

التالية ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة:
اأ�شرة  اأفراد  وبخا�شة  املجتمع  اأفراد  من  للمحتاجني  الإن�شانية  والرعاية  الدعم  تقدمي    -1

الكوهجي والعاملني ب�شركاتهم واأ�شرهم.
2-  تقدمي الدعم والرعاية ال�شحية للمراكز واجلمعيات ال�شحية واملر�شى املحتاجني بعد اأخذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة.
الكليات  رعاية  ذلك  يف  مبا  املحتاجني  وللطلبة  التعليمية  للجهات  والرعاية  الدعم  تقدمي   -3
واملعاهد التعليمية والدينية واإقامة امل�شاجد والربامج التوعوية فيها والأن�شطة امل�شاحبة لها بعد 

اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة. 
وذوي  والأيتام  امل�شنني  ورعاية  الزواج  على  للمقبلني  وامل�شاعدات  والرعاية  الدعم  تقدمي   -4

الإحتياجات اخلا�شة بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة.
5- تقدمي الدعم والرعاية للجمعيات اخلريية الأهلية التي تعمل يف جمال العمل اخلريي مبملكة 

البحرين ورعاية م�شاريعها بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة.
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الباب.الثالث
جمل�ض.الأمناء

مادة.-.9.-.
جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:-

1- اإقرار ال�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.
2- اإقرار اخلطط والربامج املحققة لأهداف املوؤ�ش�شة.

3- و�شع اللوائح اخلا�شة باملوؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.
4- اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاط املوؤ�ش�شة.
5- ا�شتثمار و اإدارة اأموال وموجودات املوؤ�ش�شة.

6- درا�شة التقارير الواردة من اللجان التي �شت�شكل من قبل جمل�س الأمناء لدرا�شة     مو�شوعات 
محددة تتعلق باأعمال املوؤ�ش�شة واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها.

مادة.-.10.-.
يتكون جمل�س الأمناء من �شتة اأع�شاء يتم تعيينهم من الأع�شاء املوؤ�ش�شني ومن غريهم، وتكون 

الع�شوية يف املجل�س ملدة �شنتني قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

مادة.-.11.-.
يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة خلو مركز اأو اكرث يف جمل�س 

الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة. 

مادة.-.12.-.
ي�شرتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي:-

1- اأن يكون متمتعًا بحقوقه املدنية.
2- اأن ل يقل عمره عن 21 عاما.

اإلى  اأمناء موؤ�ش�شة ثبتت م�شئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت  اأع�شاء جمل�س  األ يكون من   -3
حلها وذلك قبل م�شي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل املوؤ�ش�شة.

4- اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد �شبق عليه احلكم يف جرمية مخلة بال�شرف 
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اأو الأمانة اإل اإذا رُد اإليه اعتباره.
5- اأن يكون من ذوي اخلربة والخت�شا�س يف جمال عمل املوؤ�ش�شة.

مادة.-.13-
ل يجوز اجلمع بني ع�شوية جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة ، وع�شوية جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة اأخرى تعمل 

يف ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطية من املوؤ�ش�شني ووزارة العمل والتنمية الجتماعية.
ول يجوز اجلمع بني ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املوؤ�ش�شة باأجر.

مادة.-.14-
اأول  ينتخب جمل�س الأمناء من بني اأع�شائه رئي�شًا ونائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا ماليًا يف 

اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل:-
الرئي�ض:-

هو املمثل القانوين للموؤ�ش�شة لدى الغري ويخت�س برئا�شة جل�شات جمل�س الأمناء واإدارتها والتوقيع 
على محا�شر جل�شاتها مع اأمني ال�شر وعلى ال�شيكات وجميع اأذونات ال�شرف وامل�شتندات املالية 
مع الأمني املايل والتوقيع على قرارات ف�شل الأع�شاء وكذلك الإ�شراف على اأعمال املوؤ�ش�شة، 
كما يتولى البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري على اأن تعر�س على جمل�س الأمناء 

يف اأول اجتماع له.
نائب.الرئي�ض:-

وتكون له اخت�شا�شات الرئي�س يف حالة غيابه وملجل�س الأمناء حق تخويله بع�س الخت�شا�شات 
املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

اأمني.ال�سر:-
اأعمال جل�شات جمل�س الأمناء وتدوين محا�شرها وتوقيعها مع الرئي�س  ويقوم بتح�شري جدول 
وهو الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية واملرا�شالت وامللفات وال�شجالت والدفاتر 

والأوراق والعقود.
الأمني.املايل:-

ويتولى اإدارة اأموال املوؤ�ش�شة واإم�شاك ح�شاباتها واإيراداتها وم�شروفاتها واإيداع اأموالها يف اأحد 
امل�شارف املعتمدة و�شرف ما يتقرر �شرفه مبوجب اأذونات موقعة من قبله ومن قبل الرئي�س، 
وعليه كذلك ت�شجيل الأموال وقيدها يف الدفاتر وال�شجالت وحفظ امل�شتندات املالية التي يرتتب 
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عليها التزام مايل على املوؤ�ش�شة اأو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات وامل�شروفات لأحكام 
لالإيرادات  املالية  احلالة  عن  الأمناء  ملجل�س  �شهريًا  تقريرًا  يقدم  اأن  وعليه   ، املالية  الالئحة 
املالية  الالئحة  حتدده  ملا  وفقًا  ال�شرورية  للنرثيات  معني  مببلغ  الحتفاظ  وله   ، وامل�شروفات 

للموؤ�ش�شة.

مادة.-.15-
يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم ويحدد املجل�س عدد 
اأع�شاء كل جلنة واخت�شا�شاتها وي�شع نظامًا لأعمالها على اأن تعر�س نتيجة درا�شتها واأبحاثها 

عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة.-.16-
يجتمع جمل�س الأمناء اأربع مرات على الأقل يف كل �شنة ب�شفة دورية وتكون اجتماعاته �شحيحة 
بح�شور اأغلبية اأع�شائه ب�شرط ح�شور الرئي�س اأو نائبه، وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات 

الأع�شاء احلا�شرين فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س.

مادة.-.17.-.
يجوز اأن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث اأع�شاء 
املجل�س على الأقل وذلك للنظر يف الأمور الطارئة ، ويقت�شر الجتماع على مناق�شة املو�شوعات 

املقرة يف جدول اأعماله.
ويجوز لوزارة التنمية الجتماعية اأن تطلب عقد اجتماع ملجل�س الأمناء اإذا دعت �شرورة لذلك.

مادة.-.18-
يعترب م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل من تغيب من اأع�شائه عن ح�شور جل�شتني متتاليتني 

اأو ثالث جل�شات متفرقة خالل ال�شنة الواحدة بدون عذر مقبول.
من  �شبب  لأي  مكانه  خلو  اأو  الأمناء  جمل�س  اأع�شاء  اأحد  ف�شل  اأو  ا�شتقالة  اأو  وفاة  حالة  ويف 
الأ�شباب يحل محله ع�شو  يختاره جمل�س الأمناء وعلى املجل�س اإخطار وزارة التنمية الجتماعية 
بذلك ويف جميع الأحوال ي�شرتط موافقة الع�شو كتابيا قبل تعيينه وتكون مدة الع�شو اجلديد 
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مكملة ملدة �شلفه اإلى نهاية الدورة.
فاإذا كان الع�شو املراد �شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجل�س اأن ي�شتمر يف القيام باأعماله 
اإلى نهاية الدورة دون تعيني خلف له ب�شرط األ يزيد عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم لالأ�شباب 
املجل�س  اأع�شاء  على  الأمر  عر�س  وجب  اإل  و  املجل�س  اأع�شاء  ثلث  على  اإليها  الإ�شارة  ال�شابق 

لنتخاب خلف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم.

مادة.-.19.-.
يحل جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ثلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة اأو اإذا اأ�شبح عدد 

الأع�شاء الباقني لأي �شبب من الأ�شباب اقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.
لتعيني  الإجراءات الالزمة  اتخاذ  والتنمية الجتماعية  العمل  تتولى وزارة  ويف هاتني احلالتني 

جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س. 

مادة.-.20.-.
يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:-

وجن�شيته  ولقبه   كل ع�شو  ا�شم  الأخ�س  على  به  مبينًا  الأمناء  اأع�شاء جمل�س  لقيد  �شجل   -1
ال�شجل  بطاقة  يف  الثابت  ال�شخ�شي  ورقمه  الع�شوية  يف  قبوله  وتاريخ  ميالده  وتاريخ  ومهنته 

ال�شكاين املركزي.
2- �شجل تدون فيه محا�شر جل�شات جمل�س الأمناء على اأن توقع املحا�شر من الرئي�س واأمني 

ال�شر.
3- دفرت لقيد الإيرادات وامل�شروفات.

4- دفرت حل�شاب امل�شرف.
5- �شجل لقيد جميع العقارات اأو املنقولت اأو غريها من العهد امل�شتدمية التي متلكها املوؤ�ش�شة، 
على اأن يثبت يف هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه واملكان املوجودة 
فيه وا�شم ال�شخ�س الذي يف عهدته و�شفته وعنوانه كما يثبت يف ال�شجل املذكور كل تغيري يطراأ 

على حالتها.
وملجل�س الأمناء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإلى البيانات الواردة يف النماذج امل�شار اإليها.

وي�شرتط  العمل  �شري  ح�شن  يتطلبه  قد  مما  اأخرى  ودفاتر  �شجالت  اإن�شاء  للمجل�س  يجوز  كما 
قبل البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأن ترقم كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام 
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م�شل�شلة واأن تختم بخامت املوؤ�ش�شة ، ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة 
اأوًل باأول.

مادة.-.21.-.
ملجل�س الأمناء اأن يعني مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه ويفو�شه الت�شرف يف اأي �شاأن من 

�شئون جمل�س الأمناء.
ويجوز اأن يكون تعيني املدير مقابل اأجر يحدده املجل�س ويف هذه احلالة يعترب املدير م�شتقياًل من 

ع�شوية جمل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به.

الباب.الرابع
املوارد.املالية.للموؤ�س�سة

مادة.-.22.-.
تتكون.اإيرادات.املوؤ�س�سة.من:-

1- الهبات والو�شايا التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
اأموال وم�شروعات املوؤ�ش�شة والأرباح املح�شلة من امل�شاريع اخلريية وفقًا  2- عائدات ا�شتثمار 

للقوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بعد اأخذ موافقة اجلهات احلكومية املخت�شة.
3- اأية موارد اأخرى يقبلها جمل�س الأمناء وفقا للقانون ول تتعار�س مع النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة 

وب�شرط احل�شول على املوافقة امل�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
4- الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموالها وفقا للقوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بعد اأخذ 

موافقة اجلهات احلكومية و املخت�شة.

مادة.-.23.-.
ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية ول اأن تر�شل �شيئًا مما 
ذكر اإلى اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية ، وذلك 

فيما عدا املبالغ اخلا�شة بثمن الكتب والن�شرات وال�شجالت العلمية والفنية.

مادة.-.24.-.
تبداأ ال�شنة املالية للموؤ�ش�شة من اأول يناير وتنتهي يف31 دي�شمرب  من كل عام، با�شتثناء ال�شنة 
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الأولى التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيتها العتبارية.
مادة.-.25.-.

اأي  اأموال املوؤ�ش�شة وعن  رئي�س واأع�شاء جمل�س الأمناء م�شئولون كل يف حدود اخت�شا�شه عن 
ت�شرف فيها يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.

مادة.-.26.-.
ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظم فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة وعلى وجه اخل�شو�س اأوجه 
بها ك�شلفة  املايل الحتفاظ  التي يجوز لالأمني  املبالغ  واإيداعها ومقدار  املوؤ�ش�شة  اأموال  �شرف 

لل�شرف منها يف احلالت الطارئة وغري ذلك من البيانات.
ول تعترب الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء.

مادة-27-
ملراجعة  البحرين  مملكة  يف  املعتمدين  املراجعني  اأو  املحا�شبني  اأحد  الأمناء  جمل�س  يعني 
ح�شابات املوؤ�ش�شة ويقدم تقريره اإلى جمل�س الأمناء ويبلغ هذا التقرير اإلى وزارة العمل والتنمية 

الجتماعية.
مادة.-.28-

تودع الأموال النقدية للموؤ�ش�شة با�شمها الذي �شجلت به لدى اأحد امل�شارف  املعتمدة  وتخطر 
بذلك وزارة التنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ 
ح�شول التغيري ول ي�شحب اأي مبلغ من امل�شرف اإل اإذا وقع على ال�شيك الرئي�س والأمني املايل 

اأو من ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء.

مادة.-..29.-.
ل ي�شرف اأي مبلغ من اأموال املوؤ�ش�شة اإل بقرار من جمل�س الأمناء ويف حدود اأهداف املوؤ�ش�شة 

وطبقًا ملا يحدده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط.
ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س على اأن 

تعر�س عليه يف اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.



30
العدد: 3254 - الخميس 24 مارس 2016

مادة.-.30.-.
الت�سرفات.املالية.للموؤ�س�سة

يف  املالية  بالت�شرفات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  اإبالغ  باملوؤ�ش�شة  الأمناء  جمل�س  على 
اأموال املوؤ�ش�شة اإذا زادت قيمة الت�شرف على ثالثة اآلف دينار يف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ اعتزام 

املوؤ�ش�شة اإ�شدار ت�شرفها.
ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على الت�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها به 
طبقًا لأحكام املادة )85( من قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
نفاذ  عدم  العرتا�س  على  ويرتتب  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة 

الت�شرف.
اأمام املحكمة الكربى  ويجوز لكل ذي �شان الطعن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على الت�شرف 

املدنية خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.

مادة.-.31.-.
تعترب اأموال املوؤ�ش�شة العينية منها اأو النقدية مبا فيها من تربعات وهبات وغريها ملكًا للموؤ�ش�شة 

ولي�س لع�شو املوؤ�ش�شة اأو من �شقطت ع�شويته لأي �شبب من الأ�شباب اأو لورثته حق فيها.

مادة.-.32.-.
لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأن يوقف تنفيذ اأي قرار ي�شدر من الجهزة القائمة على �شئون 

املوؤ�ش�شة يكون مخالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.

الباب.اخلام�ض
حل.املوؤ�س�سة
مادة.-.33.-.

يجوز حل املوؤ�ش�شة اختياريًا وفقًا لنظامها الأ�شا�شي، اأو اإذا �شدر قرار احلل باأغلبية ثلثي جمل�س 
الأمناء وين�شر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.
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مادة-.34.-.
اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة  يجوز حل املوؤ�ش�شة اإجبار يًا ، كما يجوز اإغالقها 

واأربعني يومًا بقرار من الوزير املخت�س يف احلالت الآتية:
1- اإذا ثبت عجزها عن حتقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.

2- اإذا ت�شرفت يف اأموالها يف غري الأوجه املحددة لها طبقًا لأغرا�شها.
3- اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.

مادة.-35.-.
يحظر على اأع�شاء املوؤ�ش�شة بعد حلها كما يحظر على القائمني باإدارتها وعلى موظفيها موا�شلة 

ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلها.
اجلريدة  يف  احلل  قرار  ن�شر  بعد  املوؤ�ش�شة  ن�شاط  يف  ي�شرتك  اأن  �شخ�س  اأي  على  يحظر  كما 

الر�شمية.

مادة.-.36.-.
على  ويجب  وباأجر  لها  م�شفيًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تعني  املوؤ�ش�شة  حل  حالة  يف 
اخلا�شة  وال�شجالت  امل�شتندات  جميع  امل�شفي  بت�شليم  املبادرة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  على  القائمني 

باملوؤ�ش�شة عند طلبها.
وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املودع لديه اأموال املوؤ�ش�شة واملدينني لها الت�شرف يف اأي �شاأن من 

�شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.

مادة.-.37.-.
بعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور اخلريية يف مملكة 

البحرين والتي يحددها  قرار احلل.
الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  حتدد   ، ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال املوؤ�ش�شة اإليها.

مادة.-.38.-.
حتفظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلها وت�شفية اأموالها ون�شر قرار حلها لدى 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.



32
العدد: 3254 - الخميس 24 مارس 2016

الباب.ال�ساد�ض
اأحكام.ختامية
مادة.-.39.-.

لهذا  املعد  ال�شجل  قيده يف  بعد  اإل  نافذًا  للموؤ�ش�شة  الأ�شا�شي  النظام  تعديل على  اأي  يعترب  ول 
الغر�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�شره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة.-.40.-.
اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة وت�شرف لهم  للموؤ�ش�شة اأن تعني موظفني اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة 
املالية  الالئحة  ت�شعها  التي  احلدود  ويف  الأمناء  جمل�س  يقره  ملا  طبقًا  مكافاآتهم  اأو  اأجورهم 
للموؤ�ش�شة ووفقا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 

وتعديالته.

مادة.-.41.-.
عند حدوث اأي لب�س اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام فعلى جمل�س 

الأمناء الرجوع اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.
ومبا ذكر حترر هذا النظام من اأ�شل ون�شختني، ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل اجلميع 

ومني وت�شلم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه.
.املوثق

خالد.محمد.عا�سري
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.قرار.رقم.)4(.ل�سنة.2016
بتعيين.ممثلي.الحكومة.في.مجل�ض.اإدارة.�سركة.غاز.البحرين.الوطنية.

""بناغاز" 
ومجل�ض.اإدارة.�سركة.تو�سعة.غاز.البحرين.الوطنية.

وزير الطاقة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز:
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته،
للنفط  الوطنية  الهيئة  واخت�شا�شات  مهام  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )10( رقم  القانون  وعلى 
والغاز املن�شاأة باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005، وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم )42( 

ل�شنة 1999 باإن�شاء �شركة نفط البحرين،
وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2005 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

وحتديد اأغرا�شها واخت�شا�شاتها، وتعديالته،
�شركة  )بناغاز(  الوطنية  البحرين  غاز  ل�شركة  الأ�شا�شي  والنظام  التاأ�شي�س  عقد  وعلى 

م�شاهمة بحرينية مقفلة )�س.م.ب.م(،
)�شركة  الوطنية  البحرين  غاز  تو�شعة  ل�شركة  الأ�شا�شي  والنظام  التاأ�شي�س  قرار  وعلى 

ال�شخ�س الواحد( )�س.�س.و(،
اإدارة �شركة غاز  ل�شنة 2011 بتعيني ممثلي احلكومة يف جمل�س  القرار رقم )17(  وعلى 

البحرين الوطنية )بناغاز( واأع�شاء جلنة اإدارة �شركة تو�شعة غاز البحرين الوطنية،
وبعد موافقة �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء املوقر،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

يكون ممثلو حكومة مملكة البحرين يف ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة غاز البحرين الوطنية 
)بناغاز( على النحو الآتي:

1( يو�شف علي العو�شي                                 رئي�شًا
2( ال�شيد فيحان محمد الفيحاين                 ع�شوًا
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3( ال�شيد عبداحل�شني محمد منفردي          ع�شوًا
املادة.الثانية

يكون اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة تو�شعة غاز البحرين الوطنية على النحو الآتي:
1(    الدكتور ظافر را�شد اجلالهمة            رئي�شًا

2(    ال�شيد جا�شم عي�شى ال�شرياوي            نائبًا للرئي�س
3(    ال�شيد اأحمد يو�شف ماجد                   ع�شوًا
4(    ال�شيدة وداد محمد امل�شقطي              ع�شوًا
5(    ال�شيد ح�شني جعفر مكي                     ع�شوًا

املادة.الثالثة
تكون مدة الع�شوية يف جمل�س اإدارة �شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز( و�شركة تو�شعة 

غاز البحرين الوطنية ثالث �شنوات.

املادة.الرابعة
املعنيني  وعلى   ،2019/2/27 وحتى   2016/2/28 تاريخ  من  اعتبارًا  القرار  بهذا  يعمل 

تنفيذه، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.الطاقة..
رئي�ض.جمل�ض.اإدارة.الهيئة.الوطنية.للنفط.والغاز

الدكتور.عبداحل�سني.بن.علي.مريزا

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1437هـ
الــــــموافــــــق: 28 فــبــــرايـــــــــــــر 2016م
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وزارة.�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

قرار.لجنة.التثمين.في.الجل�سة.رقم.)36(.ل�سنة.2016

اأنه جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم )36( ل�شنة 2009 
دنفخ،  محمد  يو�شف  ال�شيد/  ملك  تثمني  قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن 
الكائن يف احلنينية وامل�شجل باملقدمة رقم 1366/839 وذلك يف جل�شتها رقم 36 ل�شنة 2016 
وثالثمائة  دينارًا  وثمانون  )اأربعمائة  دينارًا بحرينيًا  ب�شعر: 484/380  1 مار�س 2016  بتاريخ 
وثمانون فل�شًا فقط( للمرت املربع لالأر�س. ويف حالة العرتا�س يرجى تقدمي ا�شتئناف اإلى اإدارة 

ال�شتمالك والتعوي�س خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخ هذا ال�شعار،
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك 
الذهب  مدينة  بناية  البلديات(  )�شئون  العمراين  والتخطيط  البلديات  �شئون  بوزارة  الت�شال 

لال�شالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

مدير.اإدارة.ال�ستمالك.والتعوي�ض
حمود.بن.اإبراهيم.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الآخرة 1437هـ
الــــــموافــــــق: 21 مـــــــــــــــــــــار�س  2016م
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.قرار.رقم.)1(.ل�سنة.2015
.باإن�ساء.وت�سكيل.لجنة.تكافوؤ.الفر�ض

بهيئة.الت�سريع.والإفتاء.القانوني

رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين، رئي�س جمل�س الهيئة:
بعد الطالع على القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء 

القانوين، وتعديالته، 
املعدل   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

،2012
وبناًء على قرار جمل�س اخلدمة املدنية يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 18 �شبتمرب 2014 ب�شاأن 

اإن�شاء جلنة تكافوؤ الفر�س يف اجلهات احلكومية،
وبناًء على عر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

الفر�س"،  تكافوؤ  "جلنة  ت�شمى  جلنة  "الهيئة"  القانوين  والإفتاء  الت�شريع  هيئة  يف  تن�شاأ 
وُي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة "اللجنة"، وت�شكل برئا�شة امل�شت�شارة/ مع�شومة عبدالر�شول 

عي�شى - نائب رئي�س الهيئة، وع�شوية ُكل من:
1- امل�شت�شار الدكتور/ مال اهلل جعفر احلمادي – مدير اإدارة الت�شريع واجلريدة الر�شمية.

2- امل�شت�شار/ خالد اإبراهيم عبدالغفار – مدير اإدارة الإفتاء القانوين والبحوث.
3- امل�شت�شار/ اإبراهيم اأحمد ح�شن ربيع – مدير اإدارة املعاهدات والتفاقيات الدولية والعقود.

4-  ال�شيد / يو�شف علي يو�شف �شامل - مدير اإدارة املوارد الب�شرية واملالية.
وتختار اللجنة من بني اأع�شائها نائبًا للرئي�س يف اأول اجتماع تعقده بعد ت�شكيلها، ويتولى 

م�شئولية اجتماعات اللجنة والتن�شيق بني اأع�شائها.
وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني، وُيعاد ت�شكيلها ملدد مماثلة.

 
مادة.)2(

تهدف اللجنة اإلى اإدماج احتياجات املراأة املوظفة يف اإطار تكافوؤ الفر�س يف جميع جمالت 
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وذلك  الهيئة  املوظفني يف  بني جميع  الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  على حتقيق  وتعمل  الهيئة،  العمل يف 
باإدماج  بالتعاون والتن�شيق مع املجل�س الأعلى للمراأة، وتبدي اللجنة راأيها يف الق�شايا املتعلقة 

احتياجات املوظفة يف اإطار تكافوؤ الفر�س.
مادة.)3(

العالقة  ذات  واخلطط  واملعايري  ال�شوابط  بو�شع   - الفر�س  تكافوؤ  اإطار  يف   - اللجنة  تخت�س 
بتطبيق مبادئ تكافوؤ الفر�س وحتقيق الإدماج الكامل لحتياجات املراأة املوظفة ومتابعة تطبيقها، 
وتقدمي ال�شت�شارات بالتن�شيق مع املجل�س الأعلى للمراأة وديوان اخلدمة املدنية اإذا تطلب الأمر، 
وبح�شب اخت�شا�شاته املن�شو�س عليها يف قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية، وذلك يف 

املجالت الآتية:
الوظيفي  والرتقي  والبتعاث  والتدريب  التعيني  الهيئة يف  الفر�س بني موظفي  تكافوؤ  تعزيز   -1

و�شمان مراعاة احتياجات املراأة املوظفة.
2- اإدماج احتياجات املراأة املوظفة يف اإطار تكافوؤ الفر�س يف �شيا�شات وخطط وموازنة الهيئة.
3- بناء قدرات موظفي الهيئة يف جمال اإدماج احتياجات املراأة املوظفة يف اإطار تكافوؤ الفر�س.

4- حت�شني و�شعية املراأة املوظفة بالهيئة وبيئة عملها والتغلب على املعوقات وال�شعوبات التي 
تواجه تطبيق مبداأ تكافوؤ الفر�س فيها.

5- دعم جهود املجل�س الأعلى للمراأة وتفعيل ون�شر جهوده يف جمال مبداأ تكافوؤ الفر�س واإدماج 
اخلطة  برامج  ح�شب  الهيئة  برامج  يف  الفر�س  تكافوؤ  اإطار  يف  املوظفة  املراأة  احتياجات 

الوطنية املعتمدة لنهو�س املراأة البحرينية.
 

مادة.)4(
اأداء اللجنة لخت�شا�شاتها الواردة يف املادة )3( من هذا القرار، تعمل اللجنة  يف �شبيل 

على حتقيق الأهداف الآتية:
خطط  يف  الفر�س  تكافوؤ  اإطار  يف  املراأة  احتياجات  واإدماج  الفر�س  تكافوؤ  عن�شر  ت�شمني   -1
املراأة  لنهو�س  املعتمدة  الوطنية  اخلطة  برامج  ح�شب  الهيئة  وا�شرتاتيجيات  و�شيا�شات 

البحرينية.
2- ت�شمني اخلطة الت�شغيلية للجنة �شمن اخلطط الت�شغيلية للهيئة من خالل تبني منهجيات 
وبرامج اخلطة الوطنية املعتمدة لنهو�س املراأة البحرينية يف اإطار تكافوؤ الفر�س مع اللتزام 

مبتابعتها وتنفيذها.
3- النظر يف اآلية متابعة الق�شايا القائمة على التمييز النوعي ملوظفي الهيئة، واقرتاح احللول 

لها من خالل التعاون مع مركز دعم املراأة بالأمانة العامة للمجل�س.
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4- التعاون والتن�شيق مع املجل�س الأعلى للمراأة من خالل تطبيق اآليات الر�شد واملتابعة ل�شمان 
ال�شتدامة.

املوازنات  هذه  لتكون  املوازنات  يف  بالهيئة  املوظفة  املراأة  احتياجات  ت�شمني  على  العمل   -5
م�شتجيبة لحتياجات املراأة.

6- ت�شمني حجم النفاق العام على املراأة املوظفة والرجل املوظف يف جميع جداول املوازنات العامة.
7- تنفيذ جميع التعاميم والقرارات ال�شادرة من وزارة املالية واملتعلقة باملوازنات امل�شتجيبة 

لحتياجات املراأة املوظفة.
8- تنفيذ برامج توعية للموظفني وامل�شتفيدين يف جمال اإدماج احتياجات املراأة املوظفة وتكافوؤ 

الفر�س.
9- تنظيم ور�س عمل ودورات تدريبية تخ�ش�شية يف جمال اإدماج احتياجات املراأة املوظفة يف 

اإطار تكافوؤ الفر�س.
10- تنظيم ور�س عمل للموظفني بالهيئة تهدف اإلى تنمية وتطوير م�شتوى اأداء العاملني بها فنيًا 
واإداريًا وقياديًا وفق مبادئ تكافوؤ الفر�س، وذلك بالتن�شيق مع جلان التدريب يف اجلهات 

احلكومية.
ح�شب  وت�شنيفهم  بالهيئة  املوظفني  عن  والتقارير  والإح�شائيات  البيانات  قواعد  اإعداد   -11

النوع.
12- قيا�س اأثر تنفيذ اخلطة الوطنية املعتمدة لنهو�س املراأة البحرينية يف حتقيق تكافوؤ الفر�س.

�شراكة  لتحقيق  و�شوًل  املوظف  والرجل  املوظفة  املراأة  بني  الفجوة  �شد  معدلت  قيا�س   -13
متكافئة.

14- امل�شاركة يف اجلوائز واملبادرات التي يطلقها املجل�س الأعلى للمراأة لتحقيق مبداأ التناف�شية.
غري  اأو  مبا�شرة  ب�شورة  باملراأة  العالقة  ذات  الدولية  املحافل  يف  امل�شاركة  على  التحفيز   -15

مبا�شرة.

مادة.)5(.
�شحيحة  اللجنة  اجتماعات  تكون  ول  نائبه،  اأو  رئي�شها  من  دعوة  على  بناًء  اللجنة  جتتمع  اأ- 
املطلقة  بالأغلبية  اللجنة قراراتها  الأع�شاء، وت�شدر  واأغلبية  نائبه  اأو  رئي�شها  اإل بح�شور 
ح�شب  نائبه  اأو  الرئي�س  منه  الذي  اجلانب  ُيرجح  الت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  لالأع�شاء 
الأحوال، على اأن ل تقل اجتماعاتها عن اأربعة اجتماعات �شنويًا. ويكون مقر اللجنة بالهيئة.

اأن  دون  اجتماعاتها  واملخت�شني حل�شور  من اخلرباء  منا�شبًا  تراه  من  دعوة  للجنة  يجوز  ب- 
يكون لهم �شوت معدود يف املداولت.
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مادة.)6(
ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج اأعمالها لرئي�س الهيئة لالعتماد اأو التعديل.

مادة.)7(
القيام  وتتولى  للجنة،  العبدالرحمن مقررًا  امل�شاعد/ جواهر عادل محمد  امل�شت�شار  ُتعني 
باأعمال ال�شكرتارية مبا يف ذلك التح�شري لالجتماعات وحترير املحا�شر وغري ذلك من الأعمال 

التي تقت�شيها طبيعة عمل اللجنة واخت�شا�شها.
مادة.)8(

على اللجنة تزويد املجل�س الأعلى للمراأة وديوان اخلدمة املدنية اإذا تطلب الأمر ذلك بح�شب 
اخت�شا�شاته املن�شو�س عليها يف قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية بالتقارير املعتمدة من 

قبل رئي�س الهيئة، وكذلك اخلطط والربامج املعتمدة قبل ت�شمينها يف برنامج عمل احلكومة.
مادة.)9(

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

رئي�ض.هيئة.الت�سريع.والإفتاء.القانوين
رئي�ض.جمل�ض.الهيئة

عبداهلل.بن.ح�سن.البوعينني
�شدر بتاريخ: 1 ربيع الآخر 1436هـ
املــــــــوافــــــق: 21 يـنــــايـــــــر 2015م
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 إعالن بشأن 

 اتالطلبات الدولية لإلخطار

 

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

(، 5(، )4(، )3(، )2(، )1م )ارقأ اتالعالمية للملكية الفكرية بنشر الطلبات الدولية، لإلخطار

 ت التجارية.الخاص بالعالما 2116لسنة  (7( ، )6)

 

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

 بالجريدة الرسمية للويبو على العنوان التالي: 

 

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

 

 

 الطلبات الدولية التي تناولتها هذه اإلخطارات.المرفق ويوضح الجدول      
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 (1اإلخطار رقم ) (2)االخطار رقم  (3)رقم اإلخطار  (3)يتبع االخطار  (4)االخطار  (4)يتبع اإلخطار 

1286237 1285527 1285220 1284510 1283940 1283215 
1286319 1285636 1285225 1284512 1283958 1283246 
1286374 1285637 184883 1284518 1283982 1283251 
1286378 1285651 184884 1284604 1283985 1283323 
1286391 1285676 649026 1284642 1284008 1283328 
1286407 1285677 778052 1284670 1284016 1283352 
1286410 1285684 910673 1284694 1284017 1283357 
442532 1285685 924224 1284710 1284020 1283396 
681461 1285686 996362 1284711 1284034 1283405 
691220 1285687 1066522 1284712 1284037 1283433 
699471 1285688 1152926 1284713 1284041 1283487 
699736 1285689 1172796 1284721 1284063 1283545 
827985 1285690 1173906 1284733 1284067 1283556 
939971 1285691 1184855 1284734 1284073 1283611 

1155175 1285699 1185095 1284736 1284074 1283626 
1169787 1285727 1189318 1284776 1284076 1283637 
1169825 1285731 1197996 1284782 1284077 1283639 
1183971 1285738 1258449 1284807 1284115 1283646 
1199848 1285763 1267526 1284808 1284171 1283674 
1264896 1285801 1268303 1284838 1284174 1283679 
1276386 1285803 1275093 1284843 1284179 1283680 
 1283687 1284180 1284844 1279217 1285840 ( 5االخطار رقم ) 
1286472 1285902 1279218 1284910 1284261 1283710 
 1283718 957573 1284923 (4االخطار رقم ) 1285977 1286535
1286548 1286006 1285252 1284951 1203404 1283732 
1286554 1286028 1285261 1284972 1218842 966453 
1286555 1286044 1285279 1284998 1248645 1065271 
 1261141 (3االخطار رقم ) 1284999 1285283 1286051 1286571
 (2)االخطار رقم  1260157 1285002 1285318 1286117 1286586
1286591 1286119 1285346 1285021 1262916 1283747 
1286689 1286174 1285394 1285049 1284310 1283820 
1286695 1286180 1285429 1285060 1284314 1283822 
1286707 1286194 1285468 1285140 1284327 1283826 
1286727 1286208 1285482 1285145 1284330 1283827 
1286736 1286209 1285486 1285178 1284372 1283849 
1286737 1286233 1285487 1285197 1284506 1283857 
1286772 1286235 1285494 1285210 1284509 1283901 
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 (5)االخطار رقم  (5يتبع اإلخطار ) (5يتبع اإلخطار ) (6)االخطار رقم  (6)يتبع االخطار  (7يتبع االخطار )
1289686 1232076 1288342 1279348 1287430 1286795 
 1286798 1287440 (6)االخطار رقم  1288359 1281365 1289764
 1286830 1287442 1287670 1288362 (7االخطار رقم ) 1289770
1289799 1288864 1288364 1287723 1287443 1286835 
1289800 1288867 1288371 1287724 1287444 1286847 
1289821 1288879 1288375 1287740 1287467 1286873 
1289856 1288886 1288387 1287766 1287474 1286877 
1289887 1288961 1288388 1287769 1287480 1286890 
1289976 1288979 1288389 1287791 1287483 1286913 
1289977 1289073 1288444 1287792 1287503 1286951 
1289985 1289085 1288445 1287826 1287528 1286957 
801935 1289090 1288453 1287833 1287533 1287007 
955954 1289098 1288474 1287834 1287555 1287036 
962994 1289101 1288475 1287857 1287591 1287039 
992134 1289110 1288483 1287869 1287598 1287048 

1016749 1289123 1288494 1287900 1287430 1287052 
1018130 1289154 1288499 1287904 1287599 1287078 
1052584 1289187 1288517 1287907 1287619 1287092 
1058142 1289194 1288519 1287913 1287620 1287093 
1089295 1289197 1288551 1287934 1287621 1287124 
1130464 1289241 1288563 1287982 1287630 1287139 
1242077 1289243 1288585 1288012 1287631 1287147 
1273831 1289347 1288624 1288036 321787 1287183 

 1289355 1288625 1288056 678637 1287197 
 1289378 1288677 1288064 1042067 1287199 
 1289386 1288687 1288083 1060654 1287202 
 1289413 1288723 1288085 1060685 1287230 
 1289509 1288750 1288087 1094902 1287231 
 1289510 1288752 1288126 1094903 1287232 
 1289512 1288772 1288137 1109900 1287237 
 1289515 1288800 1288139 1113246 1287255 
 1289569 1288818 1288158 1117358 1287319 
 1289570 776689 1288167 1119142 1287351 
 1289581 1142407 1288192 1119143 1287375 
 1289600 1157091 1288209 1119144 1287411 
 1289620 1181887 1288269 1152765 1287412 
 1289645 1213060 1288297 1187867 1287422 
 1289653 1227050 1288330 1271017 1287426 
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 كما يمكن االطالع على جميع بيانات هذه الطلبات الدولية على العنوان التالي:     

 

http://www.wipo.int/romarin 

 

ن أن يعترض كتابة لدى الجهة المختصة )إدارة الملكية الصناعية( على ويجوز لكل ذي شأ     

(، 1)  مارقأ اتالسير في إجراءات تسجيل العالمة التجارية المعلن عنها في كل من اإلخطار

في مملكة البحرين خالل ستين يوماً من تاريخ 2016 لسنة  ( 7( ، )6(، )5(، )4(، )3(، )2)

 الرسمية. نشر هذا اإلعالن في الجريدة

 
 

 

 مدير إدارة الملكية الصناعية
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ملخ�ض.عقد.�سركة
موؤ�سر.الثقة.لال�ست�سارات.ذ.م.م
�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.موؤ�شر الثقة لال�شت�شارات ذ.م.م
رقم.القيد:.94397........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  22/ 2015/7  
مدة.ال�سركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.ا�شت�شارات تطوير النظم الإدارية

اأ - النقدي: 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�سركة: �شقة 4114 مبنى 1459 طريق 4626 / املنامة / الواجهة البحرية 
.   39986171 )973+( هاتف:  

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1- اأحمد فتحى عبد الفتاح محمد              )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )2(           قيمة احل�شة )100(        اإجمايل احل�ش�س )200( الن�شبة )٪1(
2- اأحمد محمد فتحى اأحمد                      )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )198(  قيمة احل�شة )100(        اإجمايل احل�ش�س )19800( الن�شبة )٪90(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- اأحمد فتحى عبد الفتاح محمد              )م�شري اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- اأحمد محمد فتحى اأحمد                      )م�شري اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1- اأحمد فتحى عبد الفتاح محمد             )م�شري اجلن�شية(              ع�شو جمل�س املديرين
2- اأحمد محمد فتحى اأحمد                     )م�شري اجلن�شية(              ع�شو جمل�س املديرين
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ملخ�ض.عقد.�سركة
ثري.اإم.فيجن.لالأنظمة.الأمنية.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.ثري اأم فيجن لالأنظمة المنية ذ.م.م.
رقم.القيد:.94400........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  22/ 2015/7  
مدة.ال�سركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.بيع الأدوات والأجهزة الكهربائية والألكرتونية وقطع غيارها وت�شويق اأجهزة 
الأثاث  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  الكمبيوتر  واأنظمة  اأجهزة  وم�شتلزمات  وم�شتلزماته  الكمبيوتر 
والأجهزة الكهربائية واملنزلية امل�شتعم وبيع الأدوات الكهربائية وقطع غيار الأجهزة الكهربائية 
الإنذار  اأجهزة  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  ال�شالمة  اأدوات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  والإلكرتونية 

املبكر.
اأ - النقدي: 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..

ب - العيني: -    
عنوان.ال�سركة: �شقة 712      مبنى 469        طريق 1705 املنطقة الدبلوما�شية

.   36363667 )973+( هاتف:  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1- محمد حامد عبدال�شالم  عبداحلميد لقيه              )م�شري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )48(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4800( الن�شبة )٪24(

2- محمود محمد رم�شان محمود                                 )م�شري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )100(        اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪25(

3- مروة اأحمد فوزي محمد بدوي                                 )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(  قيمة احل�شة )100(        اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- محمود محمد رم�شان محمود                  )م�شري اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1- محمد حامد عبدال�شالم  عبداحلميد لقيه              )م�شري اجلن�شية(              ع�شو جمل�س الإدارة
2- محمود محمد رم�شان محمود                                             )م�شري اجلن�شية(              ع�شو جمل�س الإدارة
3- مروة اأحمد فوزي محمد بدوي                          )بحرينية اجلن�شية(      ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�ض.عقد.�سركة
حوار.�سيلفر.للتجارة.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.حوار �شيلفر للتجارة ذ.م.م.
رقم.القيد:.94401........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  22/ 2015/7  
مدة.ال�سركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.ا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شبحات وامل�شوغات الف�شية والك�ش�شوارات.

اأ - النقدي: 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�سركة:   مبنى 1639        طريق 130    املنامة
.   39675509 )973+( هاتف:  

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1- ب�شري ح�شني عبدالرحمن امام دين  عبداهلل              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )204(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(
-                                                                                      )باك�شتاين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )196(  قيمة احل�شة )50(        اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- ب�شري ح�شني عبدالرحمن اإمام دين  عبداهلل     )بحريني اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفرد(
-................................................................................)باك�شتاين اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1- ب�شري ح�شني عبدالرحمن اإمام دين  عبداهلل     )بحريني اجلن�شية(            رئي�س جمل�س الإدارة
2-                                                                                                                                     )باك�شتاين اجلن�شية(              ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�ض.عقد.�سركة
جيرثو.تريدينغ.كومباين.ذ.م.م
�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.حوار �شيلفر للتجارة ذ.م.م.
رقم.القيد:.94527........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/8/5  
مدة.ال�سركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.ا�شترياد وت�شدير وبيع املواد الكيماوية  )ل ي�شمل املواد الكيماوية وا�شترياد 
اخلفيفة  املتحركة  الآليات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  الثقيلة  الآليات  غيار  قطع  وبيع  وت�شدير 
واملكائن وال�شمامات وا�شترياد وت�شدير وبيع الأدوات والجهزة الكهربائية واللكرتونية وقط 

وا�شترياد وت�شدير وبيع ادوات ميكانيكية خفيفه واأدوات اللحام.
اأ - النقدي: 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..

ب - العيني: -    
عنوان.ال�سركة:  �شقة 33   مبنى 274        طريق 2007    املنامة

)+973( 17716109-    )+973( 36974568 -   فاك�س: )+973( 17716189. هاتف:  

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1- �شام ديفيد جوى                                   )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )٪10(
2- كو�شى توما�س                                      )بريطاين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )156(  قيمة احل�شة )50(        اإجمايل احل�ش�س )7800( الن�شبة )39(
3- يو�شف محمد عبداهلل القا�شمي          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )204(  قيمة احل�شة )50(        اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )51(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(         )بريطاين  توما�س           كو�شى 

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
مدير اجلن�شية(        )بريطاين  توما�س           كو�شى 
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ملخ�ض.عقد.�سركة
.دي.اإل.اأي.بايرب.ميدل.اإي�ست-فرع.ل�سركة.اأجنبية

فرع.ل�سركة.اأجنبية

ا�سم.ال�سركة:.ح دي اإل اأي بايرب ميدل اإي�شت- فرع ل�شركة اأجنبية
رقم.القيد:.94570........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/8/10  
مدة.ال�سركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.مكاتب الأ�شت�شارات القانونية الأجنبية.

اأ - النقدي: - راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�سركة:  �شقة 701   مبنى 655        طريق 3614    املنامة- �شاحية ال�شيف
.39444355 )973+( هاتف:  

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1- دي اإل اأي بايرب ميدل اإي�شت اإل اإل بي                    )بريطاين اجلن�شية(

)٪-( الن�شبة   )-( احل�ش�س  اإجمايل         )-( احل�شة  قيمة       )-( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)-٪(

املخولني.بالتوقيع:
التوقيع )جمتمع( اأنتوين �شومك                    )بريطاين اجلن�شية(        م�شتوى  1- بيرت 
2-.دكتور.اإياد.را�سد.ر�سا........................)�شعودي اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
مدير اجلن�شية(         )بريطاين  �شومك         اأنتوين  بيرت   -1
)�شعودي اجلن�شية(               الع�شو املنتدب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإياد.را�سد.ر�سا. 2-.دكتور.
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�سركة.نفي�ض.للحقائب.وامل�ستهلكات.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.�شركة نفي�س للحقائب وامل�شتهلكات ذ م م.
رقم.القيد:.94574........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/8/11  
مدة.ال�سركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد زجاجيه وغريها ذات العالقه وا�شترياد وت�شدير 
يف  مبا  اجللدية  املنتجات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  الفارغة  والزجاجات  والعلب  الأكيا�س  وبيع 
ذلك الأحذية وال�شنط وا�شترياد وت�شدير وبيع لوازم التجليد واأكيا�س الورق والنايلون وا�شترياد 
وت�شدير وبيع متفرقات ت�شمل اأدوات ولوازم الدعاية الب�شيطة وا�شترياد وت�شدير وبيع الأكيا�س.

اأ - النقدي: 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�سركة:    مبنى 409        طريق 362     املنامة
 35046636 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1- زهراء عبدالنبي ح�شن علي  القطريي              )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(

2-                                                                          )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(  قيمة احل�شة )100(        اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-                                                             )هندي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
مدير  اجلن�شية(               )بحرينية  القطريي      علي   ح�شن  عبدالنبي  زهراء   -1
2-                                                                            )هندي اجلن�شية(                               مدير       
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ملخ�ض.عقد.�سركة
مفرو�سات.البحر.الكاريبي.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.مفرو�شات البحر الكاريبي ذ.م.م.
رقم.القيد:.94650........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/8/18  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.ا�شترياد وت�شدير وبيع الثاث وال�شجاد وال�شتائر وامل�شابيح.

اأ - النقدي: 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�سركة:    مبنى 5413        طريق 1242     مدينة عي�شى
 590008494 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1- ار�شد محمد محمد �شادق                              )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(

2- ح�شني �شعيد ابراهيم علي مرزوق الدرازي    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(  قيمة احل�شة )100(        اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- ار�شد محمد محمد �شادق                  )باك�شتاين اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- ح�شني �شعيد ابراهيم علي مرزوق الدرازي    )بحريني اجلن�شية( م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1- ار�شد محمد محمد �شادق                              )باك�شتاين اجلن�شية(      ع�شو جمل�س املديرين

2- ح�شني �شعيد ابراهيم علي مرزوق الدرازي    )بحريني اجلن�شية(      ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�ض.عقد.�سركة
النمو.العقارية.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.النمو العقارية ذ.م.م.
رقم.القيد:.94665........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/8/19  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
ومكاتب  ال�شكنية  واملباين  والعمارات  وال�شناعية  التجارية  املجمعات  ادارة  ال�سركة:. اأغرا�ض.
العقارات  وتنمية  امل�شتثمرين  وجلب  البحرين  لرتويج  ومكتب  بالعمولة(  )تاجر  القوم�شيون 

ال�شكنية والدارية والتجارية التي تدار بنظام احتاد.

اأ - النقدي: - راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: - ملكية الأر�س   500.000     

عنوان.ال�سركة:  �شقة 1102  مبنى 1074        طريق 3622     �شاحية ال�شيف
�س.ب  30381     -   33657778 )973+( -  13650138 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1- رافت عبدالرحمن عي�شى   ال�شعد                              )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )5000(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )٪50(

2- عي�شى محمد عبدالرحمن عبدالغني  اخللويف           )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )5000(  قيمة احل�شة )50(        اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )٪50(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- رافت عبدالرحمن عي�شى   ال�شعد             )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- عي�شى محمد عبدالرحمن عبدالغني  اخللويف     )بحريني اجلن�شية( م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1- رافت عبدالرحمن عي�شى   ال�شعد             )بحريني اجلن�شية(      رئي�س جمل�س الإدارة
2- عي�شى محمد عبدالرحمن عبدالغني  اخللويف )بحريني اجلن�شية( نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض.عقد.�سركة
وايت.بامل.كون�سالتنت�ض.ذ.م.م
�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.وايت بامل كون�شالتنت�س ذ.م.م.
رقم.القيد:.94726........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/8/26  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
الرتبوية  الدرا�شات  �شئون  يف  وم�شت�شارون  اأعمال  واإدارة  اإدارة  م�شت�شارو  ال�سركة:. اأغرا�ض.

وتقدمي ال�شت�شارات الت�شويقية وال�شت�شارات يف جمال التجارة الإلكرتونية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:    مبنى 111ج        طريق 7     الرفاع ال�شرقي
- )+973( 66606006   -   فاك�س 17000030   33888999 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1- احلارث عبدالرحمن علي �شقر  العطاوي                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

2- فاطمة محمد يو�شف   البلو�شي                                   )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(  قيمة احل�شة )100(        اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- احلارث عبدالرحمن علي �شقر  العطاوي       )بحريني اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- فاطمة محمد يو�شف   البلو�شي                     )بحرينية اجلن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1- احلارث عبدالرحمن علي �شقر  العطاوي             )بحريني اجلن�شية(      نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2- فاطمة محمد يو�شف   البلو�شي                       )بحرينية اجلن�شية(              رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض.عقد.�سركة
تريتون�ض.�ض.�ض.و..ملالكها.�سالح.الدين.علي.ح�سني.العباين

�سركة.ال�سخ�ض.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.تريتون�س �س.�س.و. ملالكها �شالح الدين علي ح�شني العباين.
رقم.القيد:.94913........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/9/13  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.بيع و�شراء الأوراق املالية واأ�شهم و�شندات حل�شاب ال�شركة فقط.

اأ - النقدي: - 50.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:  �شقة 2111  مبنى 2648        طريق 5720     اأمواج 
 36350010 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1- �شالح الدين علي ح�شني العباين                    )ليبي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- �شالح الدين علي ح�شني العباين           )ليبي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(       )ليبي  العباين    ح�شني  علي  الدين  �شالح  .-1
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ملخ�ض.عقد.�سركة
اي.ام.ايه.لال�ست�سارات.ذ.م.م
�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.اي ام ايه لال�شت�شارات ذ.م.م.
رقم.القيد:.94922........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/9/13  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.م�شت�شارون يف �شئون الدرا�شات الرتبوية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:  �شقة 121  مبنى 470        طريق 1010     �شناب�س 
)+973( 17224807 -     )+973( 39401450   -   فاك�س   17227443  هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-.اأحمد ديب اأحمد   كزبر                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50( الن�شبة )25، ٪(

2-.ح�شام حلمي فيا�س   قاروط                    )اأردين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )399(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )19950( الن�شبة )99.75 ٪(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- ح�شام حلمي فيا�س   قاروط                    )اأردين اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
اأحمد   كزبر                    )بحريني اجلن�شية(                           مدير اأحمد ديب  .-1
مدير اجلن�شية(                          )اأردين  قاروط             فيا�س    حلمي  ح�شام  .-2
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ملخ�ض.عقد.�سركة
موؤ�س�سة.ابو.حامد.لبيع.الأ�سباغ

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.موؤ�ش�شة ابو حامد لبيع الأ�شباغ.
رقم.القيد:.94931........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/9/14  
N/A.:مدة.ال�سركة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.ا�شترياد وت�شدير وبيع الرخام وبالط واأ�شباغ واأدوات �شحية ومواد بال�شتكية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:  مبنى 1249        طريق 422     املنامة  
   39644410 )973+(     - 9644410 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-.عادل اأحمد �شرف   ال �شرف                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )51 ٪(

2-.                                                                  )بنغايل اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- عادل اأحمد �شرف   ال �شرف                    )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-..                                                                     )بنغايل اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1-.عادل اأحمد �شرف  ال �شرف                    )بحريني اجلن�شية(                           مدير
مدير اجلن�شية(                       )بنغايل                                              .-2
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ملخ�ض.عقد.�سركة
رمياك�ض.العقارية.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.رمياك�س العقارية ذ.م.م.
رقم.القيد:.94935........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/9/14  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.عالقات عامة والتو�شط يف درا�شة تنمية واإن�شاء امل�شاريع الإقت�شادية والرتويج 
اأجنبية يف البحرين ومكاتب القوم�شيون )تاجر بالعمولة( واإدارة امل�شاريع  خلدمات ومنتجات 
الأدارية وتنمية العقارات ال�شكنية والدارية والتجارية التي تدار بنظام احتاد وتثمني العقارات.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:  �شقة 85      مبنى 190        طريق 2803     املنامة - �شاحية ال�شيف
 66661188 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-.زهرة عبداهلل مال علي عبداهلل  �شهاب                    )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(

2-.منال ح�شان وفيق حوحو                                            )كويتية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )16000( الن�شبة )٪80(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-  زهرة عبداهلل مال علي عبداهلل  �شهاب                    )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.محمد جواد �شالح جا�شم  العرادي         )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1-.زهرة عبداهلل مال علي عبداهلل  �شهاب                    )بحرينية اجلن�شية(                           رئي�س جمل�س الإدارة
2-.منال ح�شان وفيق حوحو                                 )كويتية اجلن�شية(                      نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض.عقد.�سركة
اأ�سيلة.لإدارة.العقارات.�ض.�ض.و.ملالكتها.اإميان.ر�سيد.مح�سن.جمعة

�سركة.ال�سخ�ض.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.اأ�شيلة لإدارة العقارات �س.�س.و ملالكتها اإميان ر�شيد مح�شن جمعة.
رقم.القيد:.94936........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/9/14  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.اإدارة املجمعات التجارية وال�شناعية والعمارات واملباين ال�شكنية.

اأ - النقدي: - 50.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:     مبنى 396        طريق 2808     املنامة 
 39018111 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-.اإميان ر�شيد مح�شن جمعة                    )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1000(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.اإميان ر�شيد مح�شن جمعة                    )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1-.اإميان ر�شيد مح�شن جمعة                    )بحرينية اجلن�شية(                           مدير
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ملخ�ض.عقد.�سركة
امل�ستقبل.لل�سيارات.ذ..م..م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:. امل�شتقبل لل�شيارات ذ. م. م.
رقم.القيد:.94938........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/9/14  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
والبطار  والطارات  ولوازمها  ال�شيارات  غيار  قطع  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ال�سركة:. اأغرا�ض.

وا�شترياد وت�شدير وبيع اأدوات الزينة لل�شيارات.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:   مبنى  ا524      طريق 3912     الرفاع/ احلجيات 
 39311119 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-.محمد عبدالر�شا كاظم فتيل  فردان                   )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )120(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )٪60(

2-                                                                              )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )٪40(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.محمد عبدالر�شا كاظم فتيل  فردان                   )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1-.محمد عبدالر�شا كاظم فتيل  فردان                   )بحريني اجلن�شية(                           مدير
2-                                                                              )هندي اجلن�شية(                             مدير
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ملخ�ض.عقد.�سركة
كويك.بيك.مارت.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:. كويك بيك مارت ذ.م.م.
رقم.القيد:.94939........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/9/14  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.بيع املواد الغذائية وامل�شروبات ماعدا امل�شروبات الكحولية وبيع م�شتح�شرات 
التجميل وبيع التبغ ومنتجاته وذات العالقة وبيع الأدوات املكتبية و املدر�شية والقرطا�شية و مواد 

الطباعة وبيع متفرقات ت�شمل اأدوات ولوازم الدعاية الب�شيطة للمكاتب.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

�شقة 1046    مبنى  41      طريق 81     املنامة  عنوان.ال�سركة:   
 39642223 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-.محمود مبارك عبداهلل �شيار                  )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(

2-                                                                )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.                                                                )هندي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1-.                                                                   )هندي اجلن�شية(                              الع�شو املنتدب
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ملخ�ض.عقد.�سركة
بلد.بروفي�سنال.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.بلد بروفي�شنال ذ م م.
رقم.القيد:.94953........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/9/15  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.مقاولت بناء درجة ثالثة.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:  �شقة 32         مبنى  110         طريق 6703       ابو بهام  
 36571119 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-.محمد عبدالعزيز اإبراهيم جا�شم  ر�شدان                  )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

2- ميثم �شادق حبيب علي �شلمان عواجي                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.محمد عبدالعزيز اإبراهيم جا�شم  ر�شدان                  )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.ميثم �شادق حبيب علي �شلمان عواجي        )بحريني اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1-.محمد عبدالعزيز اإبراهيم جا�شم  ر�شدان           )بحريني اجلن�شية(                         مدير
2-.ميثم �شادق حبيب علي �شلمان عواجي                 )بحريني اجلن�شية(                         مدير
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ملخ�ض.عقد.�سركة
دبي.لبيع.الأجهزة.والأدوات.الطبية.د.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.دبي لبيع الأجهزة والأدوات الطبية د.م.م.
رقم.القيد:.94954........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/9/15  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.ا�شترياد وت�شدير وبيع الأجهزة والأدوات الطبية والعلمية وم�شتلزماتها.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:      مبنى  146         طريق 6004      العكر ال�شرقي 
 39311119 )973+( هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-.اأمني يو�شف اجلنادي                                 )�شوري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(

2- اإياد يو�شف اجلنادي                                  )�شوري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(

3- محمد عبدالر�شا كاظم فتيل  فردان         )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )120(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )٪60(

جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.محمد عبدالر�شا كاظم فتيل  فردان                  )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1-.اأمني يو�شف اجلنادي                                 )�شوري اجلن�شية(                                        مدير
2-.اإياد يو�شف اجلنادي                                  )�شوري اجلن�شية(                                        مدير
3- محمد عبدالر�شا كاظم فتيل  فردان         )بحريني اجلن�شية(                                    مدير
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ملخ�ض.عقد.�سركة
فى.�سى.بى.القاب�سة.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.فى �شى بى القاب�شة ذ.م.م.
رقم.القيد:.94958........................................

تاريخ.التاأ�سي�ض:  2015/9/15  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ض.ال�سركة:.�شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات.

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:   �شقة  23        مبنى  232         طريق  18      املنامة / الق�شيبية 
)+973( 17716109 -   )+973( 17716109  -   فاك�س:  17716189 -  �س.ب  2283 هاتف:  

.  
ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-.فرجيز �شرييان بوتني                                  )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )125000( الن�شبة )٪50(

2-   بيجو فرجيز                                             )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )125000( الن�شبة )٪50(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.بيجو فرجيز                                             )هندي اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
فرجيز �شرييان بوتني                 )هندي اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد( .-2

اأع�ساء.جمل�ض.الإدارة:
1-.بيجو فرجيز                                             )هندي اجلن�شية(                                        مدير
2-.فرجيز �شرييان بوتني                                 )هندي اجلن�شية(                                        مدير
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة.وال�سياحة

اإعالنات.مركز.البحرين.للم�ستثمرين
.

اإعالن.رقم.)914(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
تقـدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه نورة عبداهلل يو�شف املحرقي، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )ترتيب لتنظيم املوؤمترات 
الو�شع  تغيري  طالبة   ،78008 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  والإعالن(،  والدعاية  واملنا�شبات 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره واحد  القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

وع�شرون األف )21.000( 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.)150(.ل�سنة.2015
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ت�سامن
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  ر�شي،  جواد  محمد  عبدالعزيز  مرمي  ال�شيدة/  اإليه 
)مرمي عبدالعزيز محمد جواد التجارية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95242-7، طالبًة حتويل 
املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن با�شم )�شركة مرمي عبدالعزيز محمد جواد التجارية( لأ�شحابها 
مرمي عبدالعزيز محمد جواد ومنال عبدالنبي عبداهلل الع�شفور، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 

األف دينار بحريني )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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اإعالن رقم )151( ل�سنة.2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال ت�شفية �شركة

 )العامل اجلديد لل�شيانة واخلدمات ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه مكتب 
اآر.اإ�س.اإم البحرين، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )العامل اجلديد 
القانوين  امل�شفي  القيد رقم 49958، وب�شفته  امل�شجلة مبوجب  لل�شيانة واخلدمات ذ.م.م(، 
قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا  لل�شركة، 

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 )152( ل�سنة..2016..
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

�سركة.)�سنرتاك�ض.البحرين ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه مكتب 
البحرين  امل�شماة )�شنرتاك�س  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات  نيابة عن  البحرين،  اآر.اإ�س.اإم 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79641، والتي متار�س اأن�شطة ا�شترياد وت�شدير وبيع قطع 
غيار الآليات الثقيلة وا�شترياد وت�شدير الآليات الثقيلة وقطع غيارها )لغر�س التاأجري فقط(، 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقا  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  اإنتهاء  اإ�شهار  طالبًا 

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 )153( ل�شنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة 
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
لل�شرياميك(،  )فلوران�س  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  زينل،  علي  ح�شني  علي  ال�شيد/ 
فروعها،  بجميع  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،91355 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره ثالثة 
اآلف )3000( دينار بحريني، واأْن تكون مملوكة لكل من ال�شيد/ علي ح�شني علي ح�شني زينل، 

وال�شيد/ دروي�س علي دروي�س محمد ح�شن، وال�شيد/ علي عبداملجيد ح�شن عبداهلل العبيديل.
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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 )154(.ل�سنة.2016
ب�سان.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.

فرع.�سركة.�سعودية                                                                        
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
فرع ال�شركة ال�شعودية امل�شماة )بيئتنا( يف مملكة البحرين، امل�شجل مبوجب القيد رقم 81879، 
طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية اأعماله يف البحرين ت�شفية اختيارية و�شطب قيده من ال�شجل 
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري 

.2001
فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات    
رة لالعرتا�س، خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم.)155(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.

�سركة.)�سرييلز للتجارة ذ.م.م(                                                                       
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )�شرييلز للتجارة ذ.م.م(، وامل�شجلة مبوجب القيد رقم 
ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية   ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة    ،78339
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري 

.2001
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س، خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم
رقم.الدعوى.14/.8/800/2015

تبليغ.باحل�سور
التميمي  اإبراهيم  منار  المحامية  بوا�شطة  العنوان/  المدعية: مريم خالد في�شل حمود �شبا. 
مكتب 502، الدور الخام�س، بناية برج الدبلومات، المنطقة الدبلوما�شية. وجن�شيتها/ بحرينية      
.المدعى عليه / حمد عبداهلل المحيا�س. العنوان/   بوا�شطة المحامي غالب نزيه ال�شريطي 
مو�شوع  اإماراتي.  وجن�شيته/  الق�شيبية..   326 مجمع   -  2601 طريق   -  52 -بناية   21 مكتب 

الدعوى / النفقة
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليه المذكورة اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  يوم الثنين الموافق 2016/1/28م  فاإن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.الثانية

رقم.الدعوى.14/.4/377/2016
تبليغ.باحل�سور

خاتون  المحامية  بوا�شطة  ال�شيخ.المدعية:العنوان/  عبدالرزاق  محمد  اأحمد  ناهد  المدعية: 
على ميرزا -مكتب76 - الطابق 7 - مبنى 44 - طريق 1701 مجمع 317 الدبلوما�شيةفاك�س: 
ال�شهري. عبداهلل   نا�شر  �شليمان   / عليه  المدعى  بحرينية.  وجن�شيتها/   .40582 �س.ب:   -
المدعية:العنوان /ال�شفارة ال�شعودية في البحرين الدبلوما�شية.المدعية:وجن�شيته / �شعودي.

مو�شوع الدعوى / النفقة  .
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  يوم الأحد الموافق 2016/4/10م  فاإن  يح�شر 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.الثالثة

رقم.الدعوى.14/.2/3852/2015
تبليغ.باحل�سور

المدعية: بحريه معيوف اإبراهيم  اإبراهيم. العنوان/ �شقة 1 مبنى 1363 طريق 720 مجمع 907 
الرفاع الر�شرقي. وجن�شيتها/ بحرينية.  المدعى عليه / اأحمد عواد   العما�س. العنوان /مجهول 

العنوان. وجن�شيته / �شوري. مو�شوع الدعوى / النفقة  .
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  يوم الأحد الموافق 2016/4/10م  فاإن  يح�شر 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.الثالثة
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رقم.الدعوى.14/2016/28/7
تبليغ.باحل�سور

المدعي/ �شهير محمد يو�شف اأحمد بوعلي . العنوان/�شقة 2 مبنى 2444 طريق 4449 مجمع 
. مو�شوع  العنوان /البحرين   . القا�شمي  المدعى عليه:حامد عبدالرحمن ح�شن  244 عراد.  

الدعوى/الطالق
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى  المدعى عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
بحقها  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  ينوب عنه  يوكل من  اأو  يوم 2016/2/29م  جل�شة 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الأولى

ملف.التنفيذ.8/8025/2011/04
المحكوم له ا�شتاندرد ت�شارترد بنك وكيله عبدالرحمن را�شد يو�شف الخ�شرم. المحكوم عليه / 
NEIL GEETHANGA  DESILVA. بناءًا علـى القرار ال�شـادر من المحكمة التنفيذية الرابعة 
  NEIL GEETHANGA  DESILVA بتكليف المحكوم عليه  بتاريخ2016/3/13 والذي يق�شي 
بالوفاء  تمهيدا لو�شع العقار والم�شجل بموجب المقدمة رقم ) 13742/2006 ( والت�شجيل رقم 
)124749( بالمزاد العلني ت�شديدًا للدين المحكوم بـه �شده ل�شـالح / �شتاندرد ت�شارترد بنك، 
اأ�شا�شـي  ب�شعر  المزاد  يبـداأ  اأن  المحكمة  وقد حددت   . دينار،  وقدره-/153381  مبلغ  والبالـغ 
والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  من   291 رقم  للمادة  وطبقًا   . دينار   155000/- قدره   
اأيام من  اإليه اأعاله خالل �شبعـة  اإذا لم يتم �شداد المبلغ الم�شار  ل�شنة 1971.. ن�شعـركم باأنـه 
تاريخ ن�شر هذا العالن ، فاإن المحكمة �شوف تبا�شر اإجراءات بيع العقار بالمـزاد العلني وذلك 

بموجب ملف التنفيذ رقم 8/08025/2011/04.
قا�سي.محكمة.التنفيذ

ملف.التنفيذ.رقم.:.04./.2011./.8771./.6
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في راأ�س زويد والم�شجل بموجب 
المقدمة رقم . ) 2003/9023 ( والوثيقة رقم ) 121793 ( والخا�س بالمحكوم عليهم : 1- 
الفرج للتجاره والخدمات . 2 - يعقوب علي محمد فرج 3- يون�س علي محمد فرج وذلك في يوم 
3 / 4 / 2016 على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 447564/600 دينار .. فعلى كل من 
لديه رغبة في المزايدة مراجعة الدللين / اأحمد عيد الهاجري هاتف )36700040( ، عبداهلل 
يو�شف قراطة هاتف )33109691( ، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان هاتف )39465261( 
اأوقات الدوام الر�شمي وذلك  اإدارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والأوقاف في  اأو 

بموجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04 .
قا�سي.محكمة.التنفيذ.اخلام�سة
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ملف.التنفيذ.رقم..04/.9/6028/2015
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليه / خليفة 
مبارك �شريده الجبري الدو�شري وعنوانه مبنى 3390 طريق 1052 مجمع 1210 مدينة حمد 
وذلك في يوم وحددت يوم 2016/4/3 للبيع . والأغرا�س هي : ح�شب الك�شف المرفق. فعلى كل 
من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل  حمد جا�شم الحربي هاتف )39615015( اأو ادارة 
التنفيذ بوزارة العدل في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ رقم 9/06028/2015/04.
قا�سي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى.:.6/3277/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعــي: اإيكيلبر. المدعى عليها/ ماري اإليزابيث  . �شفة الدعوى.  مطالب عماليــــة.
لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في  

2016/3/28م لنظر الدعوى ليعلم. 
اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى.:.9/19447/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعــي    JASVEER MASIH -1  . المدعى عليها/ موؤ�ش�شة كان للمقاولت �س.ت :49960. 
�شفة الدعوى    مطالب عماليــــة. 

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في  
2016/3/22م لنظر الدعوى ليعلم.

اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى.:.9/917/2016/02

تبليغ.باحل�سور
الدعوى     �شفة   . للمقاولت  ماهر  موؤ�ش�شة  عليها/  المدعى   .GURMAIL SINGH المدعــي: 
مطالب عماليــــة. لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

اجتماع في  2016/4/18م لنظر الدعوى ليعلم. 
اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى.:.9/1056/2016/02
تبليغ.باحل�سور

  STALIN AROCKIARAJ /المدعــية: موؤ�ش�شة الت�شامن لالإن�شاء    �س-ت 7942. المدعى عليها
رقم �شخ�شي:890334943 . �شفة الدعوى    مطالب عماليــــة.

في   اجتماع  قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا 
2016/4/13م لنظر الدعوى ليعلم.

اإدارة.الدعوى.العمالية
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رقم.الدعوى.:.3/19574/2015/02
تبليغ.باحل�سور

رقمه  عبيدات،  فار�س  عبدالقادر  محمد  عليه:  المدعى   . التطبيقية  العلوم  جامعة  المدعــي: 
ال�شخ�شي 710746938 . �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة. 

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في  
2016/3/22م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى.:.9/19575/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الرقم  المو�شى،  جمعة  خليل  محمد  عليه:  المدعى  التطبيقية.  العلوم  جامعة   : المدعــي 

ال�شخ�شي:671029401. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة. 
في   اجتماع  قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/3/22م لنظر الدعوى ليعلم.
اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.ال�ستئناف.:.6/442/2016/03
رقم.الـدعوى:.8/5579/2015/02

تبليغ.باحل�سور
خ�شير  فاطمة  المحاميتان:  وكيلتاه   .690804253 ال�شايغ  يعقوب  علي  فوؤاد  الم�شتاأنف: 
لل�شباغة  ليدو  موؤ�ش�شة  الأول:  �شده  الم�شتاأنف   .860308251 خ�شير  زهراء   .830406352
�س.ت 68647-1  . الم�شتاأنف �شده الثاني: اأحمد ميرزا �شاحب موؤ�ش�شة ليدو. طلبات: من حيث 
ال�شكل: قبول الإ�شتئناف �شكاًل. من حيث المو�شوع: تعديل الحكم الم�شتاأنف رقم 5579 ل�شنة 
اآثار  2015 بالزيادة فيما ق�شى به ب�شاأن ال�شقين ) المطالبة بالإ�شترداد والمديونية كاأثر من 
الف�شخ + التعوي�س المادي( والق�شاء مجددًا: اأوًل: بزيادة المق�شي به عن المديونية الم�شتحقة 
ل�شالح الم�شتاأنف في ذمة الم�شتاأنف �شدها من مبلغ 1350 دينار اإلى مبلغ 1650 دينار بحريني 
) باإ�شافه مبلغ 300 دينار المقررة بتقرير الخبير على النحو المبين بدفاعنا بالالئحة الماثلة، 
باأن  باإلزام الم�شتاأنف �شدهما  اآثار الف�شخ(.  نتيجة لف�شخ العقد الموؤرخ 2014/6/1 واثر من 
يوؤديا للم�شتاأنف مبلغ 1650 دينار بحريني عن ف�شخ عقد المقاولة. ثانيًا: زيادة المبلغ المق�شي 
عنا�شر  باإ�شافه  بحريني  دينار   1232 مبلغ  اإلى  دينار   500 مبلغ  من  المادي  التعوي�س  به عن 
ال�شرر المادي عن ) ر�شوم واأتعاب الخبير في الدعوى الم�شتعجلة رقم 1673 ل�شنة 2014بمبلغ 
التعوي�س عن  باإعتبارهم من عنا�شر  دينار(.  بمبلغ 500  المحاماة  +اأتعاب مكتب  دينار   232
الأ�شرار المادية التي حاقت بالم�شتاأنف ، والتي تمثل ما لحق الم�شتاأنف من خ�شارة مادية موؤكدة 
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بحريني،  دينار   1232 مبلغ  للم�شتاأنف  يوؤديا  باأن  �شدهما  الم�شتاأنف  باإلزام  الوجود.  ومحققة 
عن التعوي�س المادي. ثالثًا: اإلزام الم�شتاأنف �شدهما بالفوائد القانونية بواقع 7٪ عن المبالغ 
مو�شوع  العقد  لتجارية   ، ال�شداد  تمام  وحتى  الق�شائية  المطالبة  تاريخ  من  المطالبة  مو�شوع 

التداعي. مع اإلزام الم�شتاأنف �شدهما بالم�شاريف والر�شوم والأتعاب عن درجتي التقا�شي.
لــــذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدهما  المذكوران اأعاله 

بالح�شــور بنف�شـهما اأو بوكيل عنهما  لجل�شة 2016/4/18 ليعلم. 
....................................رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ستئنافية.الثالثة

رقم.ال�ستئناف:.9/2032/2015/03
رقم.الدعوى:.8/838/2014/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة الوطن لل�شحافة والن�شر. وكيلها: ال�شيد يو�شف الها�شمي. الم�شتاأنف �شده: 
لتقديمه  �شكاًل: وذلك  الإ�شتئناف  بقبول  اأوًل:  الطلبات:  البولية.  الم�شالك  م�شت�شفى جراحات 
�شمن الميعاد م�شتوفيًا لأو�شاعه ال�شكلية. ثانيًا: وفي المو�شوع : الحكم  بتعديل الحكم الم�شتاأنف 
ليكون المبلغ المق�شي به -/3905 دنانير بدًل من -/3550 دينارًا وليكون الإ�شتئناف مرفوعًا في 
مبلغ النق�شان ومقداره -/355 دينارًا وعلى موجب ذلك يحدد ر�شم الإ�شتئناف. ثالثًا: ت�شمين 

الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة وذلك عن درجتي التقا�شي.
اأعاله  المذكور  عليه   للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لـذا 

بالح�شـــــــور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/4/18ليعلم.                            
....................................رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ستئنافية.الثالثة

رقم.ال�ستئناف..9/2802/2015/03.
رقم.الدعوى.3/13508/2013/02

تبليغ.باحل�سور
 -6307019207 العريبي  علي   : وكيله     .  730803945 مفتاح  علي  مكي  فتحي  الم�شتاأنف: 
حميد علي المال 550303197. العنوان: بناية عاليه- مكتب 63- الطابق ال�شاد�س – المنطقة 
الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شدهما :1- �شاهين فاطمة راجا �شعادة  2- اأحمد عي�شى محمد �شلمان. 
العنـوان  : مبنى 1165 د- طريق 2933- مجمع 729 جرداب. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف 
اأول درجة لي�شبح -/3000 دينار  اأو�شاعه ال�شكلية. 2- الحكم بتعديل حكم  �شكاًل لإ�شتيفائه 
عماًل  اأ�شرار  من  عمالحقها  التام  ال�شداد  حتى  المطالبة  تاريخ  من   ٪9 وقدرها  الفائدة  مع 
بالمادة 158 مدني ) اأي اأن مبلغ الإ�شتئناف -/1500 دينار بحريني.3اإلزام الم�شتاأنف �شدهما 

بالم�شروفات والر�شوم و اأتعاب المحاماة.
لـذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شده الثاني المذكور اأعاله 

بالح�شـــور بنف�شه اأو بوكيل عنه  لجل�شة 2016/4/18 ليعلم.  
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ستئنافية.الثالثة
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رقم.ال�ستئناف:.5/1964/2014/03
رقم.الدعوى.02/.2/6144/2010

تبليغ.باحل�سور
 . الحواج  فاطمة  المحامية/  وكيلته  بوا�شطة  اهلل،  جاب  محمد  حميدة  محمد  الم�شتاأنف: 
الم�شتاأنف �شده الأول:  فندق تايلو�س ، العنوان: بناية المحمدية 2 رقم 227 �شقة 103 مجمع 34 
�شارع 381 �شارع النجار .الم�شتاأنف �شده الثاني: زاكر اأحمد محمد �شلمان ، بوا�شطة محاميته/ 
لولوة العو�شي . الطلـــبات:-1- من حيث ال�شكل: بقبول لئحة ال�شتئناف �شكاًل لتقديمها في 
الموعد القانوني. 2- وفي المو�شوع: اإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س للدعوى 
بينهما  فيما  والت�شامم  بالت�شامن  �شدهما  الم�شتاأنف  باإلزام  مجددًا  والق�شاء   2010/6144
و�شبعون  واثنان  واأربعمائة  األف  ع�شر  )خم�شة  دينار   15472 وقدره  مبلغ  للم�شتاأنف  يوديا  باأن 
دينار بحريني( تمثل قيمة مبلغ التاأمين المدفوع م�شبقًا عند اإبرام عقد اليجار وقدره 5000 
دينار وم�شاريف الديكورات والم�شاريف التي اأنفقت في �شبيل تجهيز المطعم والتعوي�س عن 
الأ�شرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي نتيجة لغلق المطعم وخ�شارته ل�شتثماراته. 3- 
وقبل الف�شل في المو�شوع: * اإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات قيام الم�شتاأنف بتجهيز المطعم 
لها. * ندب خبير  الجابر  والتعوي�س  لها  تعر�س  التي  الخ�شائر  والديكورات ومقدار  بالمعدات 
في الدعوى لبيان قيمة المبلغ الم�شلم من قبل الم�شتاأنف للم�شتاأنف �شدهما كتاأمين عن ايجار 
المحل ولبيان ا�شباب غلق المطعم والمت�شبب في ذلك وتاريخه وتاريخ اعادة افتتاح الفندق ومن 
ا�شتلم المطعم وقام با�شتئجاره وقيمة المبالغ التي قام الم�شتاأنف بتجهيز المطعم بها والخ�شائر 
مبالغ  الم�شتاأنف �شدهما من  تر�شد في ذمة  وما  المطعم  نتيجة غلق  به  لحق  التي  وال�شرار 
ل�شالح الم�شتاأنف وبالجملة بيان مدى ال�شرر الذي تعر�س له الم�شتاأنف من غلق المطعم وماهو 
م�شتحق له من تعوي�س وما انفقه من مبالغ في �شبيل ت�شغيل المطعم. 4- وفي جميع الأحوال: 
اإلزام الم�شتاأنف �شدهما بالت�شامن والت�شامم فيما بينهما بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
من  به  يحكم  اأن  ع�شى  ما  على  بواقع ٪10  القانونية  والفوائد  التقا�شي  درجتي  المحاماة عن 

مبالغ.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الثانية للم�شتاأنف �شدهما المذكورين اأعاله باأنهما 
اذا لم يح�شرا اأو يعينا وكياًل ينوب عنهما بالح�شور لجل�شة 2016/4/17 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقهما ح�شوريا ليعلما.
رئي�ض.محكمة.ال�ستئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�ستئناف.:.3/2934/2015/03.
رقـم.الدعوى:.7/21830/2014/02.

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف  �شلمان.  اإبراهيم محمد  المحامي: عي�شى  وكيله  المتحد.  الأهلي  البنك  الم�شتاأنف: 
1241-طريق3331-مجمع933- بناية   -21 �شقة  العنوان:  �شعيد.  محمد  فوؤاد  اأحمد  �شده: 
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اأوًل: بقبول ال�شتئناف �شكاًل. ثانيًا: وفي المو�شوع بتعديل  الرفاع-مملكة البحرين. الطلبات: 
الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س الحكم بالفائدة �شنويًا من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل 
في 2014/6/10م وتاأييده فيما عدا ذلك. ثالثًا:  اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.  
قانونًا جل�شة  يمثله  اأو يح�شر من  باأن يح�شر �شخ�شيًا  الم�شتاأنف �شده  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/4/4م  واإل �شت�شير المحكمة في حقه ح�شوريًا، ليعلم. 
رئي�ض.محكمة.ال�ستئناف.العليا.املدنية.الثالثة

رقم.ال�ستئناف./.2/1174/2012/03
رقم.الدعوى./.7/313/2011/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف الأول/ عي�شى محمد عبداهلل العبيدلي عن نف�شه وب�شفته وليًا طبيعيًا عن ابناءه عمر 
ومحمد. الم�شتاأنف الثاني / �شنتي م�شايمه محمد ادرو�س . بوا�شطة وكيلهم المحامي/ �شامي 
�شياد. العنوان/ مكتب 602 - الطابق ال�شاد�س -مبنى 71 مجمع يتيم- �شارع المثنى - مجمع 
304 - �س.ب: 1330 المنامة  الم�شتاأنف  �شده الأول/ قا�شم اوداتي. العنوان/ كافتيريا ا�شيل 
الم�شـاأنف   110 الحد  للبنات-  الحد  مدر�شة  خلف  ماجد  بن  اأحمد  �شارع   116-114 – محل 
مبنى  – �شناب�س   14 – الطابق  التجار  بيت  العنوان/  للتاأمي.  التكافل  �شركة  الثانية/  �شدها 
القيد  خالل  لتقديمه  �شكال  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:   طلبات  ال�شناعة.  و  التجارة  غرفة 
الزمني لال�شتئناف. في المو�شوع: بتعديل الحكم بزيادة المبلغ المحكوم به كالآتي :اأ- بزيادة 
المبلغ المحكوم به كتعوي�س مورث الى مبلغ ع�شرين األف دينار )20000دينار( بدل من اربعة 
الف دينار.ب- زيادة المبلغ المحكوم به ل�شقاء المتوفي الى مبلغ اربعة الف دينار بدل من 
ثالثة الف دينار ، لي�شبح مجموع المطالبة مبلغ قدره -/30000 دينار بدل من اثنين وع�شرين 
األف دينار وذلك كما هو مبين بالئحة ال�شتئناف حتى يتنا�شب التعوي�س مع ال�شرار الدبية 
والمادية التي ا�شابت ابن الم�شتاأنف الأول وعن نف�شه مما ا�شابه ما ا�شرار ادبية وعن ابناءه 
بواقع 10٪ من  القانونية  الفوائد  الثانية مع  الم�شتاأنف  ا�شابت  التي  الدبية  وال�شرار  الق�شر 
والم�شاريف  الر�شوم  الم�شتاأنف  �شدها  اإلزام   ج-  التام.  ال�شداد  وحتى  الحادث  وقوع  تاريخ 

ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
بالح�شور  قا�شم  الأول  �شده  الم�شتاأنف   الخام�شة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا 

بنف�شه او بمن ينوب عنه لجل�شة ال�شتئناف المحددة في 2016/3/29م.
رئي�ض.محكمة.ال�ستئناف.العليا.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.5/05530/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: ال�شركة العربية لل�شكر �س.م.ب )مقفلة(. وكيل المدعي:  محمد مجيد ح�شن الج�شي. 
المدعى عليه:  عبداهلل عبدالهادي مال جواد حميدان. مو�شوع الدعوى:  دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.9/06598/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية:  ال�شيخه اينا�س بنت خليفة بن �شلطان اآل خليفة. وكيل المدعي:  ال�شيخة هيا بنت را�شد 
اآل خليفة. المدعى عليه:  1- عبدالمجيد عبدالكالم �شادي،2- عبدالعابد زين العابدين،3- 
باتي�شاليل  ببرامان،6-  علي  يو�شف  فالبو،5-  جكرين  �شمير  محمد،4-  كتبيلغال  الدين  �شيف 
حمزه �شاجو،7- عمر مختار حاجي مختار،8- ور�شة الجزيره للذهب. يعلن عن محب�شه. مو�شوع 

الدعوى:  30000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/17314/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:   المدعى  اإبراهيم.  را�شد عبدالرحمن  المدعي:   وكيل  المتحد.  الأهلي  البنك  المدعي:  
 ،4533: طريق   1023: مبنى   .830402080 ال�شخ�شي:   الرقم  عي�شى.  عبداهلل  جا�شم  هدى 
مجمع: 745 �شند. مو�شوع الدعوى:  7157.81 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.. لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى:.6/21251/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: ال�شركة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه:  عبدالحميد ح�شين كركو فريدون. 
الرقم ال�شخ�شي:  590502956. مبنى :737 طريق :719، مجمع: 807 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى:  6150 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   7 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
2016/4/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة
رقم.الدعوى:.9/20718/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: ال�شركة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي:  جمال عي�شى اأحمد خليفة المال. 
المدعى عليه: �شركة الع�شفور لل�شحن والتفريغ. الرقم ال�شخ�شي:  70538-01. مبنى :358 
�شقة :15 طريق :1210، مجمع: 312 المنامة. مو�شوع الدعوى:  12043.299 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/10864/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  فا�شل علي جا�شم محمد. وكيل المدعي:  محمود من�شور مح�شن ربيع. المدعى عليه:  
ال�شخ�شي:  660009943. مبنى :640 طريق :6013،  اأحمد �شلمان. الرقم  زهير علي محمد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   10000 الدعوى:   مو�شوع  الزنج.   360 مجمع: 

المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   7 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة.

رقم.الدعوى:.7/20723/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: ال�شركة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه:  �شركة او�شتريليان هو�شبتال ديزاين 
جروببي تي واي. رقم ال�شجل:  59388. مبنى :389 طريق :3813، مجمع: 338 المنامة. مو�شوع 

الدعوى:  13624.658 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.4/20618/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم  جناحي.  محمد  �شونيا  عليه:   المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  ال�شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  201517883. مبنى :94 طريق :338، مجمع: 337 المنامة �شاحبة مخبز وفطائر 
مايا �شوكولتري. مو�شوع الدعوى:  16009.406 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/3/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/17923/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم  البناء.  لمقاولت  التنين  عليه:   المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  ال�شركة  المدعية: 
الحدريه.  ال�شهله   368 مجمع:   ،628: طريق   14: �شقة   571: مبنى   .2-44035 ال�شخ�شي:  

مو�شوع الدعوى:  10417.186 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   7 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/4/7 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى.3/17937/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى.

ح�سني.خليل.�سليمان.ال�سعيديني
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة ح�شين خليل �شليمان ال�شعيديين الرقم 
اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  وارث  ال�شخ�شي:  610084747. فعلى كل 
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.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.9/19164/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى.

ح�سني.جعفر.عبداهلل.اأحمد.ال�سرت
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة ح�شين جعفر عبداهلل اأحمد ال�شتر الرقم 
اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  وارث  ال�شخ�شي:  760906440. فعلى كل 
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.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة
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رقم.الدعوى.6/19466/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

اإ�سماعيل.فتح.اهلل.محمد.املرباطي..
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة ا�شماعيل فتح اهلل محمد المرباطي الرقم 
اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  وارث  ال�شخ�شي:  430103697. فعلى كل 
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.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.6/16096/2015/02
 . اإبراهيم   المتوفى عبدالعزيز  ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة  المدنية  الكبرى  تعلن المحكمة 
الرقم ال�شخ�شي: 540124150. 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 2016/4/12 لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعـوى:..5/16284/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

مبارك  عبداهلل  بندر  الثاني:  المدعي   . باكرموم.  عبداهلل  اأحمد  عبداهلل  الأول:   المدعـــي 
يو�شف  الثاني:  محمد  عليه  المدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  المحامية: هدى  وكيلتهم  باكرموم.. 
محمد هزاع الكعبي.. العنـــوان:  مجهول . �شفـة الدعــوى:. طلب اإلزام المدعى عليه باأن يدفع 

للمدعية مبلغا وقدره -/64000 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/4/13.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعـوى:..8/7216/2012/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعـــي:  محمد عي�شى علي التاجر. . وطيله المحامي: ا�شامه محمد علي اإبراهيم. المدعى 
اإلزام المدعى  عليها:  جواد ح�شن ح�شن البا�س.. العنـــوان:  مجهول . �شفـة الدعــوى:. طلب 

عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره -/3507 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
بالح�شور  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/3/15.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة
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رقم.الدعـوى:..3/18179/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعـــي:  موتور �شيتي القاب�شة. . وكيلها المحامي: خليل اإبراهيم اأديب. المدعى عليها الثاني: 
موؤ�ش�شة نقليات �شنيور.. العنـــوان:  مجهول . �شفـة الدعــوى:. طلب اإلزام المدعى عليه باأن يدفع 

للمدعية مبلغا وقدره -/42394 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/4/11.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعـوى:..8/9356/2015/02
املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة 

تبليـغ.باحل�سـور
المدعـــية: رهام فوزي عبداهلل العثمان. . وكيلها: اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شمالن. المدعى عليه 
للعقار..  ال�شقر  �شركة  الثانية:   المدعى عليها   ..AMOS FREDERICK   BOGAN الأول:  
العنـــوان:  مجهول . �شفـة الدعــوى:. طلب اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 

-/73000 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/4/13.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعـوى:..5/2748/2013/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعـــية: نجوى عبداللطيف محمد  عبداهلل. وكليها المحامي / نبيل محمد �شعيد. المدعى 
عليها الثانية:  �شركة كابيتال بارتنرز.  المدعى عليه المدخل الأول: محمد بن �شعيد الزهراني.  
المدخل  عليه  المدعى  الجربوع.   عبداهلل  بن  محمد  بن  خالد  الثاني:  المدخل  عليه  المدعى 
الرابع: �شالح بن علي بن �شعيد العواجي الغامدي.  المدعى عليه المدخل الخام�س: عبداللطيف 
بن عبداهلل بن عبدالرحمن الدخيل. العنوان: مجهول. �شفـة الدعــوى: اإلزام المدعى عليه بدفع 

مبلغ قدره 825000.000 دينار .
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكور  اأعاله بالح�شور 

بنف�شها  اأو بوكيل عنها لجل�شة 2015/9/30 لنظر الدعوى. 
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة..
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رقم.الدعـوى:..7/18826/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

خليفة  اأحمد  عي�شى  جمال  المحامي:  ممثله  الجتماعي..  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعـــية:  
المال. المدعى عليها:  �شركة رعاية المبنى للمقاولت.. العنـــوان:  مجهول . �شفـة الدعــوى:. 
طلب اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 174493/255 دينار والر�شوم ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/3/29.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.4/14231/2013/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى.

جا�سم.يو�سف.عبداللطيف.�سويطر
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة جا�شم محمد يو�شف عبداللطيف �شويطر 
الرقم ال�شخ�شي:  671102826. 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 2016/4/12 لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.7/1522/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

خمي�ض.ماجد.مبارك.من�سور
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن املو�شوع:  تركة املتوفى خمي�س ماجد مبارك من�شور.

الرقم ال�شخ�شي:  810805677
فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه 
املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة.

وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/10 لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.6/2274/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
علي.جعفر.اأحمد.معراج

اأحمد  المتوفى علي جعفر  تركة  المو�شوع:   فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  معراج.. الرقم ال�شخ�شي:  530021463. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 
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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 2016/4/28 لنظر 

الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.6/2758/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفاة

�سريفة.ح�سن.خمي�ض.عبداهلل
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن تركة المتوفاة �شريفة ح�شن خمي�س عبداهلل، الرقم 
اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  وارث  ال�شخ�شي:  280102933. فعلى كل 
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 2016/5/11 لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.9/2577/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

روبني.داود.روبني
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة المتوفى روبين داود روبين. الرقم 
اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  وارث  ال�شخ�شي:  540121223. فعلى كل 
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 2016/5/11 لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.8/3066/2016/02
فتح دعوى تركة المتوفى �شلمان عي�شى اأحمد بوب�شيت. . تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة 
عن فتح تركة �شلمان عي�شى اأحمد بوب�شيت علي الرقم ال�شخ�شي:  410102652. 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 2016/5/12 لنظر الدعوى.

رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى.2/22181/2014/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
محمد.يو�سف.محمد.مو�سى

ال�شخ�شي  الرقم  مو�شى.  محمد  يو�شف  محمد  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  المحكمة  تعلن 
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770304370. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/7م لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/14938/2015/02
تبليغ.باحل�سور

والنقليات.  للمقاولت  اأ�شرقت  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  ال�شركة  المدعية: 
رقم ال�شجل:  55072-2. مو�شوع الدعوى:  12722.42 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/15936/2015/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  علي  عبدالوهاب  �شالح  عليه:   المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  ال�شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   16091 الدعوى:  مو�شوع   .510049230 ال�شخ�شي:  الرقم  الجمري. 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/06573/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه:  اأحمد 
�شليم عي�شى. الرقم ال�شخ�شي:  730237311. مو�شوع الدعوى:  29775.5 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة



89
العدد: 3254 - الخميس 24 مارس 2016

رقم.الدعوى:.3/19901/2015/02
تبليغ.باحل�سور

رقم  البحرين.  مادكو  �شركة  عليه:   المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  ال�شركة  المدعية: 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى:  18786.94 دينار مع  ال�شجل:  9607. مو�شوع 
المحاماة.. لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/11 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/17899/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ال�شجل:  57659.  الوقت لالعالم. رقم  دار  المدعى عليه:   والماء.  الكهرباء  المدعي:  هيئة 
مو�شوع الدعوى:  10876.33 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
2016/4/11 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.6/09858/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعـية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعي:  ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
الدعوى:   مو�شوع   .831127112 ال�شخ�شي:   الرقم   .ENVER YUKSEL عليه:   المدعى 

12458.01 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/4/11 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة.

رقم.الدعوى:.9/02196/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  عماد ر�شدي محمد مو�شى. المدعى عليه:  ايمن محمد اأحمد يو�شف. الرقم ال�شخ�شي:  
610216716. مو�شوع الدعوى:  14000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
2016/4/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.3/09384/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة اأميك�س ) ال�شرق الو�شط(. وكيل المدعي:  �شعيد علي اأحمد علي المال. المدعى 
p_party_  .730254054 ال�شخ�شي:   الرقم   .MOHAMED M MOUSTAFA عليه:  
address. مو�شوع الدعوى:  7045.71 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
2016/4/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/00926/2016/02.

تبليغ.باحل�سور
المدعي:  بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: المحامية / ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة . 
المدعى عليه:  اأحمد بطي ثاني ال �شويدي. الرقم ال�شخ�شي:  600156532. العنوان: مجهول. 
مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور 

اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/4/5 لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/20669/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: المحامي / ح�شان المحرقي . المدعى عليها: 
مو�شوع  العنوان: مجهول.   . التجاري: 73520-1    ال�شجل  رقم  البحرين.  اأزياء حور  موؤ�ش�شة 

الدعوى:  مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.7/20494/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: المحامي / ح�شان المحرقي. المدعى عليه الأول:  
ح�شن  خليل  محمد  الثاني:  عليه  المدعى   .72490-2 التجاري:  ال�شجل  رقم  نبرا�س/  �شالون 
اأحمد اك�شيل / رقمه ال�شخ�شي: 871102218. المدعى عليه الثالث: عادل خليل ح�شن اأحمد 
عبداهلل  يو�شف  ال�شيد  امل  الرابعة:  عليها  المدعى   .740102893 ال�شخ�شي:  رقمه   / اك�شيل 

ها�شم / رقمها ال�شخ�شي: 801110220. العنوان: مجهول. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/5 لنظر الدعوى.

رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.7/919/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليها  المدعى  المحرقي.  ح�شان   / المحامي  المدعي:  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
الثانية: بلقي�س يو�شف مح�شن عبا�س / رقمها ال�شخ�شي: 710806140. المدعى عليه الثالث: 
محمد يو�شف اأحمد علي �شديف / رقمه ال�شخ�شي: 670102911. العنوان: مجهول. مو�شوع 

الدعوى:  مطالبة ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهما المذكورين 

جل�شة 2016/4/5 لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/16874/2014/02.
تبليغ.باحل�سور.عن.طريق.الن�سر

المدعـية: �شركة يو�شف خليل الموؤيد واولده. وكيل المدعي:  اأيمن توفيق الموؤيد. المدعى عليه 
الأول: �شركة ار ام جي ام البحرين �س. ت )77664(. المدعى عليه الثاني:  كولين الك�شندر 

بون. العنوان: مجهول  . مو�شوع الدعوى:  مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهما المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة  2016/4/5 لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/12094/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية:  اإدارة الأوقاف الجعفرية. وكيلها ال�شيد محمد علوي جواد المو�شوي. المدعى عليه:  
مو�شوع  مجهول.  العنوان:   .460113526 ال�شخ�شي:  الرقم   .JOSE BACCAY ASINAS

الدعوى:  مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/19475/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: جمال عي�شى المال . المدعى عليها:  
مجهول..  العنوان:    .1-68885 التجاري:   ال�شجل  رقم  للمقاولت.  عبداللطيف  اأحمد  �شركة 

مو�شوع الدعوى:  مطالبة ديون.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/7 لنظر الدعوى.

رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعـوى:..9/19134/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:   المدعى  الخ�شرم.  عبدالرحمن  المحامي  وكيلها  العقارية.  ناردين  �شركة  المدعـــي: 
عبداهلل م�شطفى عبداهلل اأبل . العنوان : �شقة 4 الدور 9 زاوية 3 اأمواج. . �شفـة الدعــوى: ديون. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية  الثانية  للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة 2016/4/13 ليعلم.
.رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:..9/19903/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـــية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها:  دار الوقت لالعالم. العنوان : مبنى 
576 طريق 340 مجمع 934 الرفاع . �شفـة الدعــوى: ديون. لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية  
اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/4/26  اأعاله بالح�شور بنف�شها  المذكوةر  الثانية  للمدعى عليها 

ليعلم.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/17253/2015/02
فتح.دعوىتركة.املتوفى

.اإبراهيم.�سامل.�سعد.ميرب....
اإبراهيم �شالم �شعد ميبر        تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى 
الرقم ال�شخ�شي:  250005271. 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.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:..7/4666/2015/0202
تبليـغ.باحل�سـور

. المدعى عليها :�شركة و�شام الخليج لال�شتثمارات  المدعـــي:  محمد �شالح ح�شن الدو�شري 
العقارية ل�شاحبها ح�شين علي ح�شن عبداهلل . العنـــوان:  �شقة 43 مبنى 2446 طريق 2831 

مجمع 428 �شاحية ال�شيف. �شفـة الدعــوى: ديون
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها المذكور اأعاله  بورود التقرير 
و بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/4/26

رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
 رقم.الدعوى.2/3041/2016/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى.
علي.حمد.را�سد.املطلق

الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى علي حمد را�شد المطلق.  تعلن المحكمة الكبرى المدنية 
الرقم ال�شخ�شي:  820206474. 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.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.5/16513/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى.
اأحمد.م�سلم.اأحمد.ح�سني.

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى اأحمد م�شلم اأحمد ح�شين 
ورقمه ال�شخ�شي 840603819.  فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعرالمحكمة.. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/25  لنظر الدوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/17477/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى.
علي.ح�سن.اأحمد.ح�سن

ح�شن           اأحمد  ح�شن  علي  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي:  670502715. 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 2016/4/24 لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:..5/17211/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعـية: �شركة ناردين العقارية. وكيله : المحامي عبدالرحمن الخ�شرم  . المدعى عليه : خالد 
محمد ال�شريف . العنـــوان:  �شقة 1 الدور 14 زاوية 3 اأمواج المحرق. �شفـة الدعــوى: ديون.
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بالح�شور  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/4/28

رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم.الدعـوى:..7/13183/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعـــية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي يمثلها المحامي جمال عي�شى المال. المدعى عليها: 
العنوان: مكتب 141 مبنى 956 طريق  التجاري رقم 66266-1.  اإم فا�شن �شجلها  �شركة فيال 

1702 مجمع 317 . �شفـة الدعــوى: ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية  الثانية  للمدعى عليها المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/10 ليعلم.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/10479/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
علياء ح�شين �شيرخان اأحمد تقي. الرقم ال�شخ�شي:  830803572. مو�شوع الدعوى:  208.759 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة..ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.3/05867/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:   المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
�شبحي �شليمان عبدربه ح�شيني. الرقم ال�شخ�شي:  790711907. مو�شوع الدعوى:  66.72 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة..ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.2/10303/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
الدعوى:   ال�شخ�شي:  890424268. مو�شوع  الرقم   .GLADYS ORNO MARANAN عليه:  
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321.829 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.. لذا تعلن المحكمة القا�شي 
طارق علي عبدال�شكور - ال�شغرى المدنية 9 - الخمي�س للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد 

حددت جل�شة 2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة..ال�سغرى.املدنية.التا�سعة.

رقم.الدعوى:.9/11311/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
YAKUB GANI SAYEAD. الرقم ال�شخ�شي:  821240714. مو�شوع الدعوى:  282.29 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة..ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.1/09564/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه:  فرا�س �شليمان 
محمد الدعجه،زينب اإبراهيم جعفر اإبراهيم مكي. الرقم ال�شخ�شي:  820468398. مو�شوع 

الدعوى:  545.286 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة..ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.5/18519/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
 315.759 الدعوى:   مو�شوع   .860415481 ال�شخ�شي:   الرقم  الفزاري.  حمد  عبداهلل  عمر 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة..ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
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رقم.الدعوى:.7/13402/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعـية: 
عليه:  عمرو محمود زكي اإبراهيم العو�شي. الرقم ال�شخ�شي:  871136538. مو�شوع الدعوى:  

237.516 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة..ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.9/00028/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:   المدعى  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
MUHAMMAD AKHTAR. الرقم ال�شخ�شي:  8509258053. مو�شوع الدعوى:  259.226 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة..ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.4/20893/2015/02
تبليغ.باحل�سور

وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  والنترنت،علي  الكمبيوتر  لخدمات  المحرق  المدعية: 
المطوع.  جا�شم  اإبراهيم  جا�شم  نورة  عليها:  المدعى  اأيوب.  اأحمد  طيبة  المحامية  المدعية: 
الرقم ال�شخ�شي:  830805397. مو�شوع الدعوى:  936 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة..ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.4/20733/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 DOMINGO  :المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
A ROSARIOCANELA. الرقم ال�شخ�شي:  920420613. مو�شوع الدعوى:  572.142 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة..ال�سغرى.املدنية.التا�سعة
رقم.الدعوى:.9/00027/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:   المدعى  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
SHAWPAN PAL MANINDRA MANINDRA PAL. الرقم ال�شخ�شي: 820955400. مو�شوع 

الدعوى:  380.53 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة..ال�سغرى.املدنية.التا�سعة

رقم.الدعوى:.6/19855/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة عبدعلي ال نوح واولدة. وكيل المدعي:  ايمن توفيق الموؤيد . المدعى عليه:  
موؤ�ش�شة محمود امين خطاب محمد علي. مو�شوع الدعوى:  2282 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/11 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.6/01920/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:   وكيل  المملكة.  جامعة  المدعي: 
عليه:  Amira hutton philips. الرقم ال�شخ�شي:  201601640. مو�شوع الدعوى:  1000 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.9/00305/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 Bahrain palm Group  :المدعية:  بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم التويجري . المدعى عليه
Co Wll. مو�شوع الدعوى:  418.13 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.9/21201/2015/02

تبليغ.باحل�سور
مو�شوع  اأحمد.  اإبراهيم  عبدالح�شين  عي�شى  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 

الدعوى:  89.33 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.5/21114/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  رائد محمود محمد المردي. المدعى عليه: ال�شقر الملكي لاليدي العاملة. مو�شوع 
الدعوى:  450 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/12 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.9/20445/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  ZIARAT MIN. مو�شوع الدعوى:  

319.147 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.3/21325/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط لتجارة الأغذية. المدعى عليها:  غزالة يا�شمين محمد �شبحان 
عبدال�شمد عبدالرحيم. مو�شوع الدعوى:2840 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
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رقم.الدعوى:.2/20622/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الدعوى:   UMAIR SHAMSHAD.مو�شوع  عليه:   المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
366.666 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/12 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.9/01509/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعى  التويجري.  المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم  وكيل  المملكة.  المدعي:  جامعه 
عليه:  محمد اإبراهيم فرج غلوم جواد. الرقم ال�شخ�شي:  850501172. مو�شوع الدعوى:  930 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى:.6/21203/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  را�شد اأحمد را�شد ح�شن بوورده. 
مو�شوع الدعوى:  102.171 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/12 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
رقم.الدعوى:.5/21033/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:   المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
الدعوى:  57.744 دينارًا مع  ال�شخ�شي:  920617387. مو�شوع  الرقم   .REHAN YAWAR

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة
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رقم.الدعوى:.3/21003/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه:   التويجري.  المدعـية: �شركة ميناتيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
محمد خليل اإبراهيم �شخنيني. الرقم ال�شخ�شي:  850507553. مو�شوع الدعوى:  104.646 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�ساد�سة

رقم.الدعوى.7/18079/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

المدعين : )1( رائد نا�شر محمد نا�شر )2( ندى نا�شر محمد نا�شر المبارك )3( وائل نا�شر 
محمد نا�شر المبارك .. وكيلتهم المحامية  �شهناز علي عبداهلل طاهر. المدعى عليهما : )1( 

عبدالر�شا عبدالح�شين نا�شر اأحمد )2( زهره خليل اإبراهيم جعفر. 
     حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع بندب هيئة الفرز الأولى  في الدعوى تكون مهمتها 
بعد الطالع على اأوراق وم�شتندات الدعوى وما ع�شى اأن يقدمه الخ�شوم فيها ، والنتقال اإلى 
و  المدعين  م�شتحق  لفرز  وذلك   ، عليهم  والمدعى  للمدعين  والمملوك  التداعي  محل  العقار 
المدعى عليهم ، واإعداد خريطة مترية بالأق�شام المفروزة دون اإلحاق ال�شرر بها اأو النتقا�س 
من قيمتها . وقد �شرحت المحكمة للهيئة في �شبيل اأداء ماأموريتها النتقال اإلى اأية جهة حكومية 
اأو غير حكومية ترى لزوم الطالع على ما قد يكون بها من م�شتندات وقدرت المحكمة مبلغ قدره 
200 دينار اأمانة كلفت المدعي باإيداعها خزينة المحكمة على ذمة اأتعاب الهيئة وم�شروفاتها 
وجل�شة  الأمانة  اإيداع  عدم  حالة  في  بحالتها  الدعوى  لنظر  م   2016/04/05 جل�شة  وحددت 
2016/04/20 في حالة اإيداع الأمانة وحتى تقدم الهيئة تقريرها وعليها مبا�شرة الماأمورية اإن 

اأمكن ذلك ولو في غيبة الخ�شوم طالما تمت دعوتهم على وجه �شحيح .
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة.

رقم.الدعوى:.3/03861/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 Albanaoosh  / عليه  المدعى  الها�شمي.  يو�شف  عي�شى  يو�شف  وكيله  اوتي.  ر�شيد  المدعي: 
foodstuff est ، اأحمد عبا�س عبدال�شهيد اإبراهيم ، جا�شم عبا�س عبدال�شهيد اإبراهيم ، خاتون 
عبدال�شهيد  عبا�س  خديجة   ، اإبراهيم  عبدال�شهيد  عبا�س  دلل   ، اإبراهيم  عبدال�شهيد  عبا�س 
اإبراهيم ، مليحة عبا�س عبدال�شهيد اإبراهيم ، زينب عبا�س عبدال�شهيد اإبراهيم ، فا�شل عبا�س 
عبدال�شهيد اإبراهيم .. مو�شوع الدعوى:  5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة .
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قد  باأنه  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
حددت جل�شة 2016/4/5 لنظر الدعوى .

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.7/18535/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
NIGSTE WOLDEGIORGS TSFU. الرقم ال�شخ�شي:  800720954. مبنى :1031 طريق 

:539، مجمع: 405 ط�شان. مو�شوع الدعوى:  324.114 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/17463/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
MERENGHEGE RANJITH PREMALAL PREMALAL FERNANDO. الرقم ال�شخ�شي:  

الدعوى:   مو�شوع  �شلماباد.   706 مجمع:   8،: طريق   2: �شقة   ALPHAB: مبنى   .591002574
567.981 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.6/17555/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه:  خليل اإبراهيم 
محمد عبدالح�شين. الرقم ال�شخ�شي:  820504491. مبنى :284 طريق :5408، مجمع: 762 

بوري. مو�شوع الدعوى:  550.395 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.2/17557/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه:  خالد اإبراهيم 
محمد جمال اأحمد. الرقم ال�شخ�شي:  950504874. مبنى :806 طريق :812، مجمع: 1208 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   546.893 الدعوى:   مو�شوع  حمد.  مدينة 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/18953/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
 .840944128 ال�شخ�شي:   الرقم   .FOUMIDA CHETTIYANTAVIDA HOUSE HOUSE
مبنى :57 �شقة :13 طريق :29، مجمع: 242 عراد. مو�شوع الدعوى:  213.04 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/20807/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 Bernadette عليه:   المدعى   . المدعي:   وكيل  التجاريه.  العريان  مجموعة  �شركة  المدعـية: 
 .938 مدخل  �شناب�س   408 مجمع:   ،837: طريق   13: �شقة   . ال�شخ�شي:   الرقم   .Pabustan

مو�شوع الدعوى:  1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/19396/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: ال�شركة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى اأحمد خليفة المال. المدعى 
عليه:  ح�شن عبدعلي اإبراهيم الخزاز. الرقم ال�شخ�شي:  201516708. مبنى :1296 �شقة :15 
طريق :5043، مجمع: 450 المق�شع. مو�شوع الدعوى:  603.172 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/16072/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعى  الكطاف.  خلف  ح�شين  علي  المدعي:   وكيل  العنزي.  عيد  مو�شى  م�شهور  المدعي:  
عليه:  محي ال�شيد يا�شين محمد. الرقم ال�شخ�شي:  540901822. مبنى  1703 �شقة 12 طريق  
2020، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى:  808.64 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/11 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة..

رقم.الدعوى:.4/15452/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 STEPHEN  :المدعـية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي:  ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
BERKHAUER. الرقم ال�شخ�شي:  590823515. مبنى 1175 �شقة  28 طريق 2629، مجمع 

926 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى:  169.95 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/11 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.3/16948/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية:  معامل اأحمد را�شد الجالهمه واإخوانه للطابوق. وكيلتها ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل 
خليفة. المدعى عليها:  موؤ�ش�شة كحيالن للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي:  71655. مبنى :2811اأ 
طريق :3953، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي ل�شاحبها اأحمد نبيل محمد ال�شعد. مو�شوع الدعوى:  

1017.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/18744/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  الدار للكترونيات،علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل المدعي:  طيبه اأحمد ايوب 
اأحمد حميد. المدعى عليه:  اأحمد عنايه اهلل حبيب عبدالعزيز الن�شاري. الرقم ال�شخ�شي:  
881109673. مبنى :729 �شقة :22 طريق :729، مجمع: 204 المحرق. مو�شوع الدعوى:  923 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/17611/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه:   التويجري.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  تليكوم،  ميتا  �شركة  المدعـية: 
محمد عبدالنبي مكي �شلمان كاظم. الرقم ال�شخ�شي:  910502692. مبنى 582 طريق  4120، 
مجمع: 414 الديه. مو�شوع الدعوى:  96.133 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/01764/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه:  RANDOLF TENGSON ALBANO. العنوان:  
مبنى 2155 �شقة 25 طريق 1638، مجمع 116 الحد. مو�شوع الدعوى:  437.502 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/01972/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  علي عبدالنبي عبدالوهاب محمد 
الحليو.  مبنى 1159 طريق 4454، مجمع: 644 النويدرات. مو�شوع الدعوى:  148.99 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.3/18523/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
�شقة   50 مبنى  ال�شخ�شي:  810596830.  الرقم   .HABIBUR RAHMAN ANU ANU MIA

الر�شوم  مع  دينارًا   316.531 الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1203 مجمع   ،303 طريق   11
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.7/18356/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:   المدعى  ثامر.  ح�شين  علي  المدعي:  وكيل  ذ.م.م.  التجارية  �شوببر  �شركة  المدعـية: 
MOHAMED ALI PAPPADAKARAN. الرقم ال�شخ�شي:  750850272. مبنى :1757 طريق 

:969، مجمع: 906 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى:  357.56 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.7/15490/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 TEOFILO VENTURA  :المدعى عليه .MA ELENA TANAEL TANAEL JESUS  :المدعي
DE JESUS،ادارة ال�شحة العامة. الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :- �شقة :- طريق :0،- مجمع: 

317 المنامة -. مو�شوع الدعوى:  0 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/3/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.4/16889/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
 ،613 طريق   875 مبنى   .790217635 ال�شخ�شي:   الرقم   .MUHAMMAD DAUD ABAID

مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى:  277.786 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/00777/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعـية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه:  REHAN NAWAZ.  مبنى 1900 طريق 719، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   178.405 الدعوى:   مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/01498/2016/02
تبليغ.باحل�سور

    .SUBASH CHANDRA BOS BOS ACHARY  :المدعـية: �شركة مينا تيليكوم. المدعى عليه
مع  دينارًا   61.867 الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   337 مجمع   ،3710 طريق   1 �شقة   398 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/00857/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة فيفا البحرين. المدعى عليه:  JOEL PECSON PARE PARE. مبنى 1234 
الر�شوم  مع  دينارًا   283.335 الدعوى:   مو�شوع  المنامة.   351 5124، مجمع  12 طريق  �شقة 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.8/01527/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعـية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه:  ABDUL NASAR AYINIPARAMBIL.  مبنى 
419 �شقة 24 طريق 99، مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى:  96.053 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/11383/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة �شار لاللمنيوم. وكيل المدعي:  جعفر اأحمد مرهون. المدعى عليه:  موؤ�ش�شة 
كراج الفنر. الرقم ال�شخ�شي:  37489. مبنى :4 طريق :63، مجمع: 706 �شلماباد ل�شاحبه 
في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  الدعوى:  مو�شوع  الع�شفور.  جا�شم  ح�شن  عبدالوهاب 
المو�شوع بندب خبير محا�شبي على ح�شب الدور في الجدول الأ�شتاذ في الدعوى تكون ماأموريته 
ت�شفية الح�شاب بين الطرفين وبيان عما اإذا  المدعى عليه مدين للمدعية باأي مبالغ من عدمه 
وفي الحالة الأولى بيان قيمة المبلغ المدين به تحديداً  واأ�شا�س تلك المديونية وعلية ت�شفية 
اأداء  �شبيل  في  للخبير  و�شرحت  فيها،  الطرفين  دفاع  وتحقيق  الدعوى  في  الغمو�س  جوانب 
ماأموريته الإطالع على ملف الدعوى وماآبه من م�شتندات وما يقدمه له الخ�شوم فيها و�شوؤال 
لأي  والنتقال  اليمين  حلف  دون  اأقواله  ل�شماع  لزوماً   يرى  ومن  و�شهودهم  الخ�شومة  طرفي 
بها  يكون  اأن  ع�شى  ما  على  لالإطالع  اإليها  النتقال  لزوماً   يرى  غير حكومية  اأو  جهة حكومية 
من م�شتندات تعينه في اأداء الماأمورية الم�شندة اإليه، وحددت اأمانة مقدارها 150 دينار على 
ذمة اأتعاب وم�شروفات الخبير األزمت المدعية ب�شدادها، وحددت جل�شة 3/6/ 2016  لنظر 
وعلى  �شدادها،  حالة  في  لنظرها   2016/3/23 وجل�شة  الأمانة  �شداد  عدم  حالة  في  الدعوى 
الخبير المنتدب تقديم تقريره قبل الجل�شة الأخيرة بوقت كافي، و�شرحت للخ�شوم بالإطالع 
على التقرير فور اإيداعه واأبقت الف�شل في الم�شروفات وعلى ق�شم الكتاب اإعالن منطوق ذلك 

الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/3 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.1/14747/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية:  اإدارة الأوقاف الجعفرية. وكيل المدعي:  ال�شيد محمد علوي جواد المو�شوي. المدعى 
عليه:  موؤ�ش�شة الراقيه للحام والحداده والفبركه. الرقم ال�شخ�شي:  48998. مبنى :3033 طريق 
وقبل  المحكمة  الدعوى: حكمت  الفردان. مو�شوع  ل�شاحبها خليل  عالي  :4453، مجمع: 744 
الف�شل في المو�شوع بندب خبير هند�شي ح�شب الدور في الجدول ..............................  
خبيرا ً في الدعوى تكون ماأموريته الأنتقال اإلى مكان عمل المقاولة – ال�شياج - مو�شوع الدعوى 
وبيان عما اإذا كانت  المدعى عليها التزمت بعمل ال�شياج وفقًا للعقد المبرم بين طرفي النزاع 
الموؤرخ 2014/12/11 من عدمه، وفي حالة عدم تنفيذ  المدعى عليها وفقًا لتلك الموا�شفات 
بيان الأعمال الغير منجزة وقيمتها و العيوب في الأعمال المنجزة اإن وجدت وتكاليف ت�شليحها 
، وعليه ت�شفية جوانب الغمو�س في الدعوى وتحقيق دفاع الطرفين فيها، و�شرحت للخبير في 
�شبيل اأداء ماأموريته الطالع على ملف الدعوى وماآبه من م�شتندات وما يقدمه له الخ�شوم فيها 
و�شوؤال طرفي الخ�شومة و�شهودهم ومن يرى لزوماً  ل�شماع اأقواله دون حلف اليمين والنتقال 
يكون  اأن  ما ع�شى  اإليها لالطالع على  النتقال  لزوماً   يرى  اأو غير حكومية  لأي جهة حكومية 
اأمانة مقدارها200 دينار  اإليه ، وحددت  الماأمورية الم�شندة  اأداء  بها من م�شتندات تعينه في 
على ذمة اأتعاب وم�شروفات الخبير األزمت المدعية  ب�شدادها ، وحددت جل�شة 2016/1/31      
لنظر الدعوى في حالة عدم �شداد الأمانة،  وجل�شة 2016/2/22 لنظرها في حالة �شدادها، 
للخ�شوم  و�شرحت   ، كافي  بوقت  الأخيرة   الجل�شة  قبل  تقريره  تقديم  المنتدب  الخبير  وعلى 
اإعالن  الكتاب  ق�شم  وعلى  الم�شروفات  في  الف�شل  واأبقت  اإيداعه  فور  التقرير  على  بالطالع 

منطوق ذلك الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به .
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.6/12369/2015/02
للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه:  موؤ�ش�شة عدنان  تبليغ بالح�شور. المدعية: ال�شركة العامة 
محمد تركي. الرقم ال�شخ�شي:  201511192. مبنى :12اأ �شقة :107 طريق :42، مجمع: 740 

عالي. مو�شوع الدعوى:  1171.14 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.9/19861/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  م�شنع البحرين للمفاتيح والناره. المدعى عليه:  مجموعة �شركات �شنيور. مبنى :27 
�شقة :31 طريق :336،�شارع الحكومه مجمع: 315 المنامة. مو�شوع الدعوى:  4080 دينارا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/17047/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:   وكيل  للطباعه.  القب�س  دار  �شركة  المدعـية: 
المدعى عليه:  موؤ�ش�شة بيج للمقاولت. مبنى :1337 �شقة :17 طريق :420، مجمع: 1207 مدينة 
حمد ل�شاحبها خالد اإبراهيم علي -. مو�شوع الدعوى:  148 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/09601/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  موؤ�ش�شة وي لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعي:  علي جعفر مكي الجبل. المدعى عليه:  
طالل جعفر �شلمان علي المطوع. الرقم ال�شخ�شي:  630701407. مبنى :2681 �شقة :12 طريق 
:579، مجمع: 705 توبلى. مو�شوع الدعوى:  373 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/20192/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  محل اأبو�شاجدة للهواتف. المدعى عليه:  ح�شين علي يو�شف اأحمد مهدي. مبنى :145 
�شقة :11 طريق :55، مجمع: 441 ال�شهله الفوقيه. مو�شوع الدعوى:  460 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/17 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.9/00618/2016/02

تبليغ.باحل�سور
التويجري.  المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعـية: �شركة هاو�س مي ذ.م.م. وكيل 
المدعى عليه:  تهاني اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي:  201600710. مبنى :1409 طريق :1127، 
اأتعاب  مجمع: 714 �شلماباد. مو�شوع الدعوى:  1350 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/20302/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة الأمل للخدمات ذ.م.م. وكيل المدعي:  علي ح�شين ثامر. المدعى عليه:  �شركة 
بي دي �شي العالمية �س.�س.و. الرقم ال�شخ�شي:  56900-1. مبنى :1824 طريق :1453، مجمع: 
مع  دينارًا  الدعوى:  2992.5  مو�شوع  اأحمد مطر.  يو�شف  لمالكها ح�شان  عي�شى  مدينة   814

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.8/17618/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  المدعي:  عبدالكريم  وكيل  المملكة.  المدعي:  جامعة 
عليه:  عبداهلل محمد عبداهلل القحطاني. الرقم ال�شخ�شي:  880700513. مبنى 1460 طريق 
330، مجمع 333 المنامة. مو�شوع الدعوى:  1437.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.8/17604/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  المدعي:  عبدالكريم  وكيل  المملكة.  المدعي:  جامعة 
عليها:  فاطمة اأحمد علي يو�شف ابوتاكي. الرقم ال�شخ�شي:  680058192. مبنى :171 طريق 
551، مجمع: 705 توبلى. مو�شوع الدعوى:  1080 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/17581/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اإبراهيم  اإبراهيم ح�شن بدر،جمال  اإبراهيم ح�شن بدر. المدعى عليه:  هدى  المدعي:  ح�شن 
ح�شن بدر. مبنى :137 طريق :1309، مجمع: 813 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى:  فرز عقار

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/17 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.9/18668/2015/02

تبليغ.باحل�سور
العري�س،اإدارة  العري�س،من�شور محمد خليل من�شور  المدعون:  حارث محمد خليل من�شور 
اموال القا�شرين. المدعى عليهم: غالية اإ�شماعيل محمد العري�س،يا�شر محمد خليل من�شور 
العري�س،فهيمه محمد خليل من�شور العري�س،ندى محمد خليل من�شور العري�س،�شامر محمد 
خليل من�شور العري�س،فاطمه بنجوديه،هدى محمد خليل من�شور العري�س،عامر محمد خليل 
من�شور العري�س،جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :5521 طريق 

:59، مجمع: 329 المنامة. مو�شوع الدعوى:فرز عقار
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/18569/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  بريما للنقل ال�شياحي وتاأجير ال�شيارات ذ.م.م. وكيل المدعي:  ح�شين عقيل يو�شف 
اأحمد الح�شن. المدعى عليه:  �شاره مطر عبداهلل العميري. الرقم ال�شخ�شي:  811005682. 
مبنى :1109 �شقة :1 طريق :717، مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 60 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/17 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.1/18359/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية:  موؤ�ش�شة ا�شيا لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعي:  ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليه:  
:61 طريق  �شقة   1311: ال�شخ�شي:  760305218. مبنى  الرقم  اأحمد.  اإبراهيم  يا�شر محمد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   210 الدعوى:   مو�شوع  اللوزي1808.   ،1834:

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/19878/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة عقارات ال�شيف �س.م.ب. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  بدريه عبداهلل يو�شف 
الأولى  م�شنع  المحرق   205 مجمع:   ،537: طريق   1231: مبنى   . ال�شخ�شي:   الرقم  ال�شعد. 

للمخلالت. مو�شوع الدعوى:  1070 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/16461/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  من�شور علي من�شور داوؤود. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  نايف متعب براك البقعي. 
الدعوى:   ارمكو. مو�شوع  �شركة  ـ  ال�شعودية  العربية  المملكة  ال�شخ�شي:  201514214.  الرقم 

1332.95 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/18427/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الم�شقاب.  محمد  ح�شين  ال�شيد  زهرة  وكيلتها  عبداهلل.  ميرزا  ر�شا  غلوم  جميلة  المدعية: 
المدعى عليها:  نجمه غالم ر�شا ميرزا عبداهلل،ميرزا غالم ر�شا ميرزا عبداهلل،زينب غالم 
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عبداهلل،جهاز  ميرزا  ر�شا  غالم  عبداهلل،مريم  ميرزا  ر�شا  غالم  عبداهلل،زهره  ميرزا  ر�شا 
الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى :253 طريق :652، مجمع: 306 المنامة. مو�شوع الدعوى:  

دفع مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/15281/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  المدعي:   وكيل  عبا�س.  ح�شن  ح�شين  علي  عبدعلي  المدعي:  
عليه:  NOZRUL ISLAM LATE LATE. الرقم ال�شخ�شي:  850249260. مبنى :1048 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1003.5 الدعوى:   مو�شوع  جمرة.  بني   541 مجمع:   ،4130:

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/17 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/15385/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية:  مو�ش�شة الكرار لتاجير المعدات. وكيل المدعي:  علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى 
عليه:  USMAN ISRAR. مو�شوع الدعوى: حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع بندب 
خبير محا�شبي على ح�شب الدور في الجدول الأ�شتاذ في الدعوى تكون ماأموريته ت�شفية الح�شاب 
بين الطرفين وبيان عما اإذا  المدعى عليه مدين للمدعية باأي مبالغ من عدمه وفي الحالة الأولى 
الغمو�س  جوانب  ت�شفية  وعلية  المديونية  تلك  واأ�شا�س  تحديداً   به  المدين  المبلغ  قيمة  بيان 
الإطالع  ماأموريته  اأداء  �شبيل  في  للخبير  و�شرحت  فيها،  الطرفين  دفاع  وتحقيق  الدعوى  في 
على ملف الدعوى وماآبه من م�شتندات وما يقدمه له الخ�شوم فيها و�شوؤال طرفي الخ�شومة 
و�شهودهم ومن يرى لزوماً  ل�شماع اأقواله دون حلف اليمين والنتقال لأي جهة حكومية اأو غير 
حكومية يرى لزوماً  النتقال اإليها لالإطالع على ما ع�شى اأن يكون بها من م�شتندات تعينه في 
اأداء الماأمورية الم�شندة اإليه، وحددت اأمانة مقدارها 150 دينار على ذمة اأتعاب وم�شروفات 
عدم  حالة  في  الدعوى  لنظر   2016/3/7 جل�شة   وحددت  ب�شدادها،  المدعية  األزمت  الخبير 
تقديم  المنتدب  الخبير  وعلى  �شدادها،  لنظرها في حالة  الأمانة وجل�شة 2016/3/23  �شداد 
تقريره قبل الجل�شة الأخيرة بوقت كافي، و�شرحت للخ�شوم بالإطالع على التقرير فور اإيداعه 
واأبقت الف�شل في الم�شروفات وعلى ق�شم الكتاب اإعالن منطوق ذلك الحكم لمن لم يح�شر 

من الخ�شوم جل�شة النطق به.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/20 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.9/08956/2015/02

تبليغ.باحل�سور
ال�شحيمي.  المدعي:  خالد بن عمر بن محمد ال�شويان. المدعى عليه:  محمد علو�س محمد 
الرقم ال�شخ�شي:  201507630. مجهول العنوان في مملكة البحرين طريق 4016 مجمع 340 

الجفير. مو�شوع الدعوى:  4000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/18 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/19633/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه:  علي  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:   تيليكوم. وكيل  المدعـية: �شركة مينا 
ح�شين اأحمد جا�شم الحاجي. الرقم ال�شخ�شي:  830404570. مبنى :1119 �شقة :11 طريق 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   87.3 الدعوى:   مو�شوع  توبلي.   711 مجمع:   ،1122:

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/19553/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلتها  �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه:  فوؤاد اربيعة. 
الرقم ال�شخ�شي:  730323986. مبنى :2887 �شقة :11 طريق :2443، مجمع: 342 المنامة. 

مو�شوع الدعوى:  65.652 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/01899/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  �شلمى محمد مناور الق�شاه. 
الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :201 طريق :2902، مجمع: 929 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى:  

306.49 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.1/00455/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 .MOHAMMAD RUHUL AMIN AMIN MIAH  :المدعـية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه

مو�شوع الدعوى:  257.992 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/00448/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  بتلكو. المدعى عليه:  امنه اإبراهيم محمد ح�شن بوعلي. مو�شوع الدعوى:  437.479 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.4/19744/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعـية: �شركة ميتا تليكوم. المدعى عليه:  وليد عبدال�شالم جابر ال�شازلي. مو�شوع الدعوى:  

81.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.5/19699/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
طريق   952: مبنى   .920920152 ال�شخ�شي:   الرقم  كرار.  ال�شيد  مولى  الكريم  عو�س  مازن 
:2711، مجمع: 927 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى:  223.33 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.2/19678/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 AJITH VINDANA PERERA عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
 68.99 الدعوى:   مو�شوع   .WEERASEKERA WEERASEKERA DIYALATHOTAGE

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/19678/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 AJITH VINDANA PERERA عليه:   المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
 68.99 الدعوى:   مو�شوع   .WEERASEKERA WEERASEKERA DIYALATHOTAGE

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.2/00303/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  �شامي عبداهلل ح�شن عوده. الرقم 
ال�شخ�شي:  . مبنى :247 �شقة :22 طريق :336، �س .ب 5055. مو�شوع الدعوى:  660.005 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/00366/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  محمد نجيب م�شعد ال�شياد. 
الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :309 �شقة :21 طريق :919، مجمع: 209 المحرق. مو�شوع الدعوى:  

204.967 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/19 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى:.5/02090/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعى عليه:  عبداهلل محمد يو�شف ح�شن   . المدعي:   تيليكوم. وكيل  المدعـية: �شركة مينا 
المرباطي. الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :1322 �شقة :1111 طريق :3،. مو�شوع الدعوى:  120.01 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/08554/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكيه والال�شلكيه )بتلكو(. وكيل المدعي:  ال�شيخ حمد 
عبداهلل محمد ال خليفة. المدعى عليه:  عي�شى ح�شن نا�شر ح�شن الخزعلي. الرقم ال�شخ�شي:  
للتعمير  ال�شرقي موؤ�ش�شة الرميلة  721202969. مبنى :960 طريق :525، مجمع: 905 الرفاع 

والبناء. مو�شوع الدعوى:  120.999 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.1/20189/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  بتلكو. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  Karman Koofi. الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :228 
طريق :366، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى:  1981.91 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى:.5/20383/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
JASHIM UDDIN AMINPATOARY. الرقم ال�شخ�شي:  850858925. مبنى :3281 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   285.633 الدعوى:   مو�شوع  المنامة.   308 مجمع:   ،3180:

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/20456/2015/02
تبليغ.باحل�سور

. المدعى عليه:   التويجري   المدعـية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح 
عي�شى جا�شم محمد اإبراهيم العرادي. الرقم ال�شخ�شي:  800701216. مبنى :1016 طريق 
:4237، مجمع: 242 عراد. مو�شوع الدعوى:  262.816 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 

2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/03866/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  خليل بن اإبراهيم كانو. وكيل المدعي:  فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليه:  خدمات 
�شفينه القر�شان. الرقم ال�شخ�شي:  57917. مبنى :780 �شقة :12 طريق :433، مجمع: 104 
الر�شوم والم�شاريف  الحد �شاحبها عبا�س علي ح�شن علي. مو�شوع الدعوى:  900 دينار مع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/15054/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية:  موؤ�ش�شة اأحمدى. وكيل المدعي:  �شهى اكرم اأحمد حاجم الخزرجي. المدعى عليه:  
اأحمد حمدان علي فروانه. الرقم ال�شخ�شي:  750931280. مبنى :748 طريق :4809، مجمع: 
413 الم�شلى. مو�شوع الدعوى:  105 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/14 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.9/17464/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه:  ا�شامه عناد 
عويد م�شرف الخلف. الرقم ال�شخ�شي:  930312023. مبنى :976 طريق :833، مجمع: 208 
المحرق. مو�شوع الدعوى:  576.126 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 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.2/18837/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  منى 
محمد علي �شادق النجار. الرقم ال�شخ�شي:  560111517. مبنى :2435 طريق :2834، مجمع: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   159.371 الدعوى:   مو�شوع  المنامة.   321

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/19016/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
علي محمد علي الرفاعي. الرقم ال�شخ�شي:  490804292. مبنى :137 �شقة :11 طريق :83، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   130.774 الدعوى:   مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   905 مجمع: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.6/12887/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
 1337: �شقة   1514: مبنى   .670328340 ال�شخ�شي:   الرقم   .UDAYAKUMAR PANNIOT
الر�شوم  مع  دينارًا   374.537 الدعوى:   مو�شوع  زويد.  را�س   952 مجمع:   ،5228: طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/17564/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه:  علي محمد 
علي عبداهلل علي ال عنان. الرقم ال�شخ�شي:  201515055. مبنى :112 طريق :112، المنامه. 

مو�شوع الدعوى:  524.379 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 

2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.8/13018/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه:  نايف 
نا�شر فريح ال�شمري. الرقم ال�شخ�شي:  790554771. مبنى :277 طريق :4010، مجمع: 240 

عراد. مو�شوع الدعوى:  1339.389 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 

2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/18623/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
زهره علي عبدالكريم علي ف�شل. الرقم ال�شخ�شي:  810705435. مبنى :720 �شقة :12 طريق 
:4222، مجمع: 742 عالي. مو�شوع الدعوى:  199.966 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى..7/01928/2008/02

اإعالن.بيع.باملزاد.العلني
المدعي:  اأحمد �شقر عي�شى ال�شيراوي،خالد �شقر عي�شى ال�شيراوي،نا�شر �شقر عي�شى ال�شيراوي. 
ال�شيراوي،فاطمة  عبداهلل  �شقر  عليه:   المدعى  حاجيه.  محمد  علي  حافظ  المدعي:   وكيل 
محمد جناحي،محمد �شقر عي�شى ال�شيراوي،عبداهلل �شقر عي�شى ال�شيراوي،هند �شقر عي�شى 
عي�شى  �شقر  ال�شيراوي،يو�شف  عي�شى  �شقر  ال�شيراوي،يا�شر  عي�شى  �شقر  ال�شيراوي،منعم 
عقار.  ق�شمة  م�شتحق/  فرز  الدعوى:   مو�شوع  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  ال�شيراوي،جهاز 
حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإجراء بيع العقارات التداعي المقيد بالمقدمة رقم 
بتقرير  المبين  بال�شعر  بثمن  العلني  بالمزاد    )1980/144( رقم  والمقدمة   )1982/1440(
هيئة الفرز )العقار الأول الم�شجل بالوثيقة رقم 17599 والمقدمة رقم 1980/144 تم تثمينه 
عن مبلغ 180000/000 دينار - مائة وثمانون األف دينار( )العقار الثاني الم�شجل بالوثيقة رقم 
19591 والمقدمة رقم 1928/1440 تم تثمينه عن مبلغ 160000/000دينار - مائة و�شتون األف 
دينار(  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 2016/04/24 
�شباحًا،  التا�شعة  ال�شاعة  تمام  في  المحكمة  بمقر  �شتعقد  التي  العلنية  بالجل�شة  البيع  لإجراء 
وكلفت المحكمة الدلل ال�شابق ندبه الأ�شتاذ /محمد 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.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.1/09645/2015/02
تبليغ.باحل�سور

حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  وكيلته  المنا�شير.  حمد  عبدالعزيز  عبداهلل  حمد  المدعي:  
المدعى عليه:  افليح �شوفان امطير دحيالن. الرقم ال�شخ�شي:  640205682. مو�شوع الدعوى:  

2400 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.4/21252/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: ال�شركة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه:  موؤ�ش�شة ح�شن عبداهلل على ح�شن. 

مو�شوع الدعوى:  750 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 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/13316/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ANDREW SAADAT  :المدعي
Nhor A Talipasan،القاد�شيه  اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:   وكيل المدعي:  عي�شى 
لاليدي العامله. مو�شوع الدعوى:  1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.3/20076/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 MARCELO عليه:   المدعى   . جواد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعـية: 
AMANSIC CUNANAN. الرقم ال�شخ�شي:  620161736. مو�شوع الدعوى:  76.8 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 

2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.1/20080/2015/02
تبليغ.باحل�سور

زينب محمد  عليه:   المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعـية: 
علي يحيى عبدالح�شين. الرقم ال�شخ�شي:  851001823. مو�شوع الدعوى:  76.27 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.5/21095/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 TOMLEIARH  :المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  �شناء بوحمود. المدعى عليه
 294.775 الدعوى:   مو�شوع   .880822082 ال�شخ�شي:   الرقم   .ROTAQUIO BELTRAN

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 

2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.8/20891/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم  الجهمي.  ح�شن  عامر  علي  عليه:   المدعى  ال�شليطي.  عبدجاهلل  عي�شى  المدعي:  
ال�شخ�شي:  870150464. مو�شوع الدعوى:  1493.4 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 

2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.6/13716/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  موؤ�ش�شة هاي ورد لتاأجير معدات البناء. وكيل المدعي:  ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى 
عليه:  KADAMGHOT KUTHAMPULLY RAVINDRAN. الرقم ال�شخ�شي:  741222167. 
مبنى :505 �شقة :12 طريق :3711، مجمع: 337 المنامة. مو�شوع الدعوى:  261.6 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 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/18869/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  جا�شم ح�شن يو�شف عبدالعال. وكيل المدعي:  فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليه:  
هيثر بزن�س انترنا�شونال. مبنى :1459 �شقة :2202 طريق :4626، مجمع 346. مو�شوع الدعوى:  

375 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.9/13454/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
عمرو عبده عبدالرحيم ال�شحات. الرقم ال�شخ�شي:  791053199. مبنى :200 طريق :204، 
مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى:  565.784 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 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.7/09155/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:   المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:   وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعـية: 
STEVEN JAMES RANCOURT. الرقم ال�شخ�شي:  790463997. مبنى :984 �شقة :131 

طريق :2417، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى:  126.9 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 
2016/4/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.3/19221/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعي:  بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  �شحى 
ح�شن علي ح�شن معيوف. الرقم ال�شخ�شي:  840804482. مبنى :943 طريق :3837، مجمع: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  الدعوى:  229.79  مو�شوع  فيوز.  الرفاع   943

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.1/19205/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 LITON عليه:   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
 ،1710: طريق   1518: مبنى   .870171020 ال�شخ�شي:   الرقم   .MIAH WALI WALI MIAH
مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى:  281.856 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 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/13776/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  بتلكو. وكيل المدعي:  ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه:  ح�شن علي من�شور علي 
المدحوب. الرقم ال�شخ�شي:  680103589. مبنى :122 طريق :5، مجمع: 505 مقابة. مو�شوع 

الدعوى:  265.834 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 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.1/19706/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 PATTACHALIL HAMSA المدعى عليه:    . المدعي:   البحرين. وكيل  المدعـية: �شركة زين 
SHAJU. الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :4047 طريق :1315، مجمع: 913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى:  549.025 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 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/02182/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي:  زكيه ناجي اأحمد الحدي. وكيل المدعي:  محمود من�شور مح�شن ربيع. المدعى عليه:  
انترديزاين انترنا�شيونال. الرقم ال�شخ�شي:  70954. مجمع: 436 ال�شيف ل�شاحبتها فران�شي�س 
جانيت بونارد مريجوت - مكتب 23 - مبنى 1029 - طريق 3621. مو�شوع الدعوى:  5000 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.9/19120/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليها:   المدعى  اأحمد جا�شم عبداهلل.  المدعي:   وكيل  الغذائيه.  للمواد  ابو ح�شين  المدعي:  
موؤ�ش�شة كهك�شان للخياظة الن�شائية. الرقم ال�شخ�شي: 201516448. مبنى :111 طريق :264، 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   840 الدعوى:   مو�شوع  توبلي.   701 مجمع: 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/19685/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه:  ا�شرف �شالح عبدالكريم ابو 
عا�شور. الرقم ال�شخ�شي:  . مبنى :289 �شقة :21 طريق :1221، مجمع: 812 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى:  378.517 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 

2016/4/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.3/14164/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعـية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
CLAIRE TUPAZ GARDUCE. الرقم ال�شخ�شي:  801433363. مبنى :2743 طريق :2442، 

مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى:  276.172 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 
2016/4/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.9/20851/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 .KAITLIN NICOLE COLLINS  :المدعـية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  . المدعى عليه
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى:  369.043  المنامة. مو�شوع  :382، مجمع: 342  :3 طريق  مبنى 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/17850/2015/02
تبليغ.باحل�سور

يو�شف  المدعى عليها:  مريم عبداهلل علي   . المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعـية: 
مدينة   1201 مجمع:   ،1051: طريق   3279: مبنى   .201515315 ال�شخ�شي:   الرقم  مرهون. 

حمد. مو�شوع الدعوى:  175.801 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 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الثانية

اعالن.بيع.عقار.باملزاد.العلني
تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى عن بيع العقار المقيد بالوثيقة رقم 178967 بموجب 
المقدمة رقم 2012/3973 و الكائن بمنطقة الحد من المحرق و هو عباره عن بيت مكون من 
دور و ن�شف ، و يحده من ال�شمال ملك خا�س و من ال�شرق ملك خا�س و العقار رقم 2415 ملك 
محمد ا�شكندر عبدهلل و عبدهلل ح�شن عبدهلل فخرو ومن الجنوب طريق 513 و من الغرب العقار 
رقم 6185 ملك خا�س ، و تبلغ م�شاحته �شتة و خم�شون متر مربع ون�شف المتر المربع وقد كلفت 
المحكمة لدلل / حمد جا�شم الحربي و رقم هاتفه 39615015 / 1776166 في بيع هذا العقار. 
و تحدد جل�شة 2016/4/7 لبيع العقار بالمزاد العلني وفق احكام قانون المرافعات  و المحدد 

لبيع المزاد بمبلغ 80000 دينار 
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الأولى.
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رقم.الدعوى.3/17937/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى.
يو�سف.عبداهلل.مطر.فرج

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة المتوفى يو�شف عبداهلل مطر فرج، 
رقمه ال�شخ�شي:  640119387. 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 2016/3/16 لنظر الدعوى.
رئي�ض.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ساد�سة


