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 �أمر ملكي رقم )18( ل�ضنة 2016
بتعيينات ق�ضائية

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

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعينَّ قا�شيًا مبحكمة التمييز وحماميًا عامًا اأول كل من:
1. اأحمد حمد الدو�شري                                                     )حماميًا عامًا اأول(.

2. ال�شيخ حممد بن علي اآل خليفة.
3. اأحمد علي يحيى عبدالقادر.

4. حممد ح�شن اأحمد البوعيني.

�ملادة �لثانية
ُيعينَّ رئي�شًا مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية كل من:

1. نبيل ال�شيد الزلقي.
2. �شلمان عي�شى فليفل.

3. حممد عي�شى اأحمد بوب�شيت.
4. عبدالعزيز ح�شن من�شور نامي.

�ملادة �لثالثة
ُيعينَّ قا�شيًا مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية وحماميًا عامًا كل من:

1. �شامح حممد راغب �شيف                                              )حماميًا عامًا(.
2. حممد �شعيد مال العرادي.

3. من�شور عبداهلل اأحمد ا�شرابوه.
4. اأمل اأحمد عبداهلل اأبل.

5. اأمينة عي�شى مبارك                                                       )حماميًا عامًا(.

�ملادة �لر�بعة
ُيعينَّ وكياًل باملحكمة الكربى املدنية ورئي�شًا للنيابة العامة من الفئة )ب( كل من:

1. فاطمة في�شل حبيل من�شور.
2. مهند حممد اأ�شامة املزيني.
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3. مي �شامي ح�شي مطر.
4. عبداهلل عي�شى جرب الدو�شري                               )رئي�س نيابة(.

5. اأحمد �شعيد عبدالنبي �شيف.
6. زينب �شلمان اأحمد العويناتي                                 )رئي�س نيابة(.

7. عي�شى عبداجلليل خليل ال�شائغ.
8. ال�شيخ نايف بن عبدالرحمن بن جابر اآل خليفة    )رئي�س نيابة(.
9. حمد �شاهي حممد البوعيني                                )رئي�س نيابة(.

10. الدكتور اإبراهيم �شالح اإبراهيم البوفال�شه.
11. ح�شي مريزا خمي�س                                            )رئي�س نيابة(.

12. بدر عبداللطيف حممد العبداهلل.
13. حمد اأحمد حممد ال�شويدي.

�ملادة �خلام�ضة
ُيعينَّ قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )اأ( ورئي�شًا للنيابة العامة من الفئة )ب( 

كل من:
1. جعفر يو�شف يعقوب اجلمري                                 )رئي�س نيابة(.
2. حممد خالد حممد الهزاع                                      )رئي�س نيابة(.
3. ح�شي �شعيد علي زامل                                           )رئي�س نيابة(.
4. اإبراهيم ح�شن اإبراهيم الكواري                            )رئي�س نيابة(.
5. حممد خمي�س علي الرميحي                                  )رئي�س نيابة(.
6. مر�شية ح�شن حممد قمرب                                     )رئي�س نيابة(.

7. ح�شي جنم حممد طه ال�شيخ.
8. عبدالهادي مريزا حممد الع�شفور                        )رئي�س نيابة(.

9. حممد عبداهلل علي املعاودة.
10. فاطمة جا�شم عامر الكوهجي                             )رئي�س نيابة(.

11. حممد علي خلف الدو�شري.
12. عبدالرحمن عادل املعاودة                                  )رئي�س نيابة(.
13. اأحمد حممد عي�شى الغتم                                    )رئي�س نيابة(.
14. حممد �شالح جرب امل�شلم                                     )رئي�س نيابة(.

�ملادة �ل�ضاد�ضة
ُيعينَّ قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )ب(، كل من:

1. حممد كمال الد�شوقي.
2. موؤمن حممد اأ�شامة.

اج. 3. عي�شى حممد الدرنَّ
4. زهرة عبداملنعم البو�شطة.

5. عمر علي ال�شعيدي.
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6. لطيفة �شالح ال�شويدي.

7. حممود رم�شان �شهوان.

�ملادة �ل�ضابعة
ُيعينَّ وكياًل باملحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية كل من:

1. ف�شيلة ال�شيخ عبداهلل عدنان ح�شي القطان.
2. ف�شيلة ال�شيخ الدكتور جمعة توفيق جمعة الدو�شري.

ا�س. 3. ف�شيلة ال�شيخ عمر حممد عي�شى البوعونَّ

�ملادة �لثامنة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــخ: 4 رجب 1437هـ

املوافق: 11 اأبريل 2016م
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 مر�ضوم رقم )25( ل�ضنة 2016
بتعيينات في �لجهاز �لإد�ري لهيئة �لكهرباء و�لماء

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

وعلى 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 )18( ل�شنة 1999 باإعادة تنظيم وزارة الكهرباء واملاء، 
وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم رقم )4( ل�شنة 2008 بت�شكيل اجلهاز الإداري لهيئة الكهرباء واملاء،
وعلى املر�شوم رقم )36( ل�شنة 2014 بتعيي نائب للرئي�س التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء 

يف اجلهاز الإداري لهيئة الكهرباء واملاء،
والغاز  النفط  �شئون  على  امل�شرف  الوزير  بتحديد   2015 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 

و�شئون الكهرباء واملاء وبتعيي رئي�س ملجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط  والغاز ،
وعلى القرار رقم )73( ل�شنة 2012 بنقل مدراء يف هيئة الكهرباء واملاء،

وبناًء على عر�س وزير الطاقة امل�شرف على هيئة الكهرباء واملاء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعي يف اجلهاز الإداري لهيئة الكهرباء واملاء كٌل من: 
1- ال�شيد حممد عبدالرحيم ال�شادقي نائبًا للرئي�س التنفيذي لل�شئون الإدارية واملالية بدرجة  
الأولى من  املادة  من  البند )1(  اإليه يف  امل�شار  الع�شو  املذكور حمل  ويحل  م�شاعد،  وكيل 

املر�شوم رقم )4( ل�شنة 2008 بت�شكيل اجلهاز الإداري لهيئة الكهرباء واملاء.
وكيل  بدرجة  وامل�شاريع  للتخطيط  التنفيذي  للرئي�س  نائبًا  الكعبي  عبداهلل  اإبراهيم  ال�شيد   -2
م�شاعد، ويحل املذكور حمل الع�شو امل�شار اإليه يف البند )3( من املادة الأولى من املر�شوم 

رقم )4( ل�شنة 2008 بت�شكيل اجلهاز الإداري لهيئة الكهرباء واملاء.
3- الدكتورة هبة نايف حرارة نائبًا للرئي�س التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء واملاء بدرجة وكيل 
م�شاعد، وحتل املذكورة حمل الع�شو امل�شار اإليه يف البند )4( من املادة الأولى من املر�شوم 

رقم )4( ل�شنة 2008 بت�شكيل اجلهاز الإداري لهيئة الكهرباء واملاء.
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�ملادة �لثانية
على وزير الطاقة امل�شرف على هيئة الكهرباء واملاء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 4 رجـــب 1437هـ
املوافق: 11 اأبريل 2016م
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 مر�ضوم رقم )26( ل�ضنة 2016 
بتعيين نائب رئي�س للمجل�س �لأعلى للبيئة

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

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

وعلى املر�شوم رقم )85( ل�شنة 2014 بتعيي نائب رئي�س للمجل�س الأعلى للبيئة،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُيعي �شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة نائبًا لرئي�س املجل�س الأعلى للبيئة.

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

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

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

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 4 رجـــب 1437هـ
املوافق: 11 اأبريل 2016م
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 قر�ر رقم )20( ل�ضنة 2016
باإ�ضافة ع�ضو �إلى ت�ضكيل �لمجل�س �لأعلى لتطوير �لتعليم و�لتدريب

رئي�س جمل�س �لوزر�ء:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2015 بتعيي وزير ل�شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2015 بت�شكيل املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب،
لتطوير  الأعلى  املجل�س  ت�شكيل  اإلى  ع�شوين  باإ�شافة   2015 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

التعليم والتدريب،
التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  عر�س  على  وبناء 

والتدريب،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُي�شاف وزير �شئون ال�شباب والريا�شة، اإلى ع�شوية املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، 
وتكون مدة ع�شويته باملجل�س ذات املدة املقررة لأع�شاء املجل�س واملحددة بالقرار رقم )3( ل�شنة 

2015 بت�شكيل املجل�س.

�ملادة �لثانية
اجلريدة  يف  وين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  املجل�س  رئي�س  على 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 3 رجب 1437هـ
املـــــوافــــــق: 10 اأبريل 2016م
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 قر�ر رقم ) 21( ل�ضنة 2016
 باإعادة ت�ضكيل مجل�س �لولية على �أمو�ل �لقا�ضرين

ومن في حكمهم

رئي�س جمل�س �لوزر�ء:
بعد الطالع على قانون الولية على املال ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1986، 

وعلى الأخ�س املادة )2( منه،
وعلى القرار رقم )63( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جمل�س الولية على اأموال القا�شرين 

ومن يف حكمهم،
وبناًء على تر�شيح وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

العدل  وزير  برئا�شة  حكمهم  يف  ومن  القا�شرين  اأموال  على  الولية  جمل�س  ت�شكيل  ُيعاد 
وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، وع�شوية ُكٍلّ من:

1- ال�شيد خالد عبداهلل ال�شوملي.
2- ال�شيد جا�شم حمد �شقر املعاودة.

3- املهند�س كاظم ال�شيد ها�شم الها�شمي.
4- ال�شيد خليل حممد بوحجي.

5- ال�شيد حممد عبداهلل املطوع.
6- ال�شيد �شادق عيد اآل رحمة.

7- ال�شيد جا�شم ح�شن عبدالعال.
8- ال�شيد يو�شف ح�شي عبدامللك.

�ملادة �لثانية
تكون مدة ع�شوية اأع�شاء املجل�س املذكور �شنتي قابلة للتجديد.

�ملادة �لثالثة
على وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 3 رجب 1437هـ
املـــــوافــــــق: 10 اأبريل 2016م
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 قر�ر رقم )22( ل�ضنة 2016
بنقل وتعيين مدر�ء في ديو�ن �لخدمة �لمدنية

رئي�س جمل�س �لوزر�ء:
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، املعدلة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية،

وعلى القرار رقم )67( ل�شنة 2009 بتعيي مدراء ومدير بالوكالة يف ديوان اخلدمة املدنية،
وعلى القرار رقم )57( ل�شنة 2012 بتعيي مدراء يف ديوان اخلدمة املدنية،
وعلى القرار رقم )67( ل�شنة 2012 بتعيي مدراء يف ديوان اخلدمة املدنية،

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

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ٌينقل يف ديوان اخلدمة املدنية ُكل من:
الأداء 1- ال�شيد حممد ح�شن العو�شي لإدارة  مديرًا  ليكون  الت�شال  اإدارة  مدير 

املوؤ�ش�شي.
مدير اإدارة املوارد الب�شرية واملالية ليكون مديرًا لإدارة 2- ال�شيد ع�شام عطية احلايكي

الت�شال.
ليكون   3- ال�شيد دعيج خليفة البنعلي العاملة  القوى  اإدارة تخطيط وموازنة  مدير 

مديرًا لإدارة تقييم الوظائف.

�ملادة �لثانية
ُيعي يف ديوان اخلدمة املدنية ُكل من:

مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية واملالية.1- ال�شيد عدنان حممد عبدالرحمن
مديرًا لإدارة التنظيم والهند�شة الإدارية.2- ال�شيدة اأمينة اأحمد القعود

�ملادة �لثالثة
على رئي�س ديوان اخلدمة املدنية تنفيذ هذا القرار، وُيــــــــــــعمل به من تــــــــــاريخ �شــــــــدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �ضلمان �آل خليفة
�شدر بتاريخ: 3 رجب 1437هـ
املـــــوافــــــق: 10 اأبريل 2016م
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وز�رة �لعدل و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف 
 قر�ر رقم )27( ل�ضنة 2016

 بتعديل �لقر�ر )36( ل�ضنة 2008 
باإن�ضاء وت�ضكيل لجنة �ضئون �ختبار�ت �لقر�آن �لكريم و�لإ�ضر�ف عليها

 
وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�شالمية،
العدل  بوزارة  الكرمي  القراآن  �شئون  اإدارة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )53( رقم  املر�شوم  وعلى 

وال�شئون ال�شالمية والأوقاف،
وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2008 باإن�شاء وت�شكيل جلنة �شئون اختبارات القراآن الكرمي 

والإ�شراف عليها،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

 
قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ي�شتبدل بن�س املادة الأولى من القرار رقم )36( ل�شنة 2008 باإن�شاء وت�شكيل جلنة �شئون 
اختبارات القراآن الكرمي والإ�شراف عليها الن�س الآتي:

اختبارات  �شئون  "جلنة  ت�شمى  جلنة  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  بوزارة  تن�شاأ 
القراآن الكرمي والإ�شراف عليها"، وت�شكل على النحو الآتي:

1-  مدير اإدارة �شئون القراآن الكرمي                                                            رئي�شًا
2- رئي�س �شئون مراكز حتفيظ القراآن الكرمي                                               نائبًا للرئي�س

3- م�شرف جمموعة علوم القراآن مبركز اأحمد الفاحت الإ�شالمي                 ع�شوًا
4- رئي�س جمموعة الدرا�شات القراآنية                                                         مقررًا

5- �شتة اأع�شاء من اأ�شحاب اخلربة والكفاءة من بي العاملي يف املراكز واحللقات القراآنية 
ير�شحهم مدير اإدارة �شئون القراآن الكرمي.

اأحمد  الكرمي مبركز  القراآن  دار  العاملي يف  والكفاءة من بي  اأ�شحاب اخلربة  6- ع�شو من 
الفاحت الإ�شالمي ير�شحه م�شرف جمموعة علوم القراآن باملركز.

 وتكون مدة ع�شوية الأع�شاء الذين يتم تر�شيحهم طبقًا للبندين )5( و) 6( من هذه املادة 
�شنتي من بداية مبا�شرة عملهم باللجنة، ويجوز جتديدها ملدد مماثلة.
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واإذا خال مكان اأي منهم لأي �شبب ير�شح بذات الأداة بدًل منه ليكمل مدة ع�شوية �شلفه.
 �ملادة �لثانية

على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 
يف اجلريدة الر�شمية.

 
وزير �لعدل و�ل�ضئون �لإ�ضالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر يف: 6 رجـــــب 1437هـ
املـوافـــق: 13 اأبريــل 2016م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
  قر�ر رقم )31( ل�ضنة 2016

ب�ضاأن �لرتخي�س بت�ضجيل جمعية �لبحرين للمعار�س و�ملوؤمتر�ت
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 البحرين للمعار�س واملوؤمترات،

قرر �لآتي:
مادة - 1 -

ت�شجل جمعية البحرين للمعار�س واملوؤمترات يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية حتت قيد رقم   ) 9/ج/اأج/ث(.

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

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.   

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر يف: 25 جمادى الآخرة 1437هـ
املـوافـــق: 3 اأبـــــــــــريـــــــــــــــــل 2016م
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بيان باأ�ضماء �لأع�ضاء �ملوؤ�ض�ضني
جلمعية �لبحرين للمعار�س و�ملوؤمتر�ت

1- كاظم عي�شى اأحمد ال�شعيد
2- خالد حممود حممد ال�شرفاء

3- اأحمد عطية اهلل كاظم حممد احلجريي
4- زهراء غلوم علي طاهر

5- زياد عبداللطيف حممد مفيز 
6- عزيزة ماهر عبدالكرمي �شلمان جا�شم 

7- عبداخلالق عبدالنبي عي�شى ميالد
8- فوزي �شهاب ح�شي ال�شهابي

9- عارف اأحمد علي عبداهلل علي الرويعي
10- علي حمد عبداهلل اأبل

11- فخرية اأحمد ح�شن ح�شي
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ملخ�س �لنظام �لأ�ضا�ضي
جلمعية �لبحرين للمعار�س  و�ملوؤمتر�ت

تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 
عام 2016م حتت قيد رقم ) 9/ج/اأج/ث( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
ُت�شجل اجلمعية بوزارة 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.
– جممع 330-  – طريق 20  – مبنى 48  اإدارتها هو ) مكتب 24   مقر اجلمعية ومركز 

املنامة – اأبو غزال - مملكة البحرين(.
اأن  اأو الدخول يف م�شاربات مالية كما ل يجوز لها  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.
وتقوم اجلمعية يف حدود القواني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأخذ املوافقة امل�شبقة 

من اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- جتميع جهود املعنيي من �شركات وموؤ�ش�شات ووكالء وخرباء واكادمييي واعالميي ومهتمي 
وذوي اخلربة والخت�شا�س ومعنيي بقطاع املعار�س واملوؤمترات يف كل ما يحقق م�شلحة 

القطاع من منو وتعاون وعمل م�شرتك.
2- العمل على بلورة الروؤى واجلهود امل�شرتكة التي ت�شب يف خدمة القطاع خا�شة من خالل:

تدريب وتاأهيل الكوادر الوطنية العاملة يف القطاع. اأ 
تنمية املوارد الب�شرية املوؤهلة يف القطاع. ب 

املختلفة  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  والأجهزة  املوؤ�ش�شات  مع  عالقاته  يف  القطاع  متثيل  ج 
الر�شمية منها واخلا�شة.

تعزيز بيئة ال�شتثمار يف القطاع. د 
امل�شاهمة يف ا�شتكمال البنى التي تخدم تطور القطاع من بنى حتتية ت�شريعية  وقانونية  هـ 

وجتارية وتنظيمية وكل ما يعزز من اأو�شاع القطاع ويدعم تناف�شيته.
التعاون مع احلكومة يف دعم �شناعة املعار�س واملوؤمترات. و 

ا�شدار وتوزيع ون�شر املعلومات واملن�شورات الدورية املتخ�ش�شة، التي تلبي وتخدم حاجة  ز 
وم�شلحة القطاع والعاملي فيه، وجهود و�شيا�شات منو �شناعة املعار�س واملوؤمترات.

وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القواني املعمول بها مبملكة البحرين بالو�شائل 
التالية:-
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عقد الندوات والدورات وور�س عمل تدريبية يف نف�س املجال بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من   -1
اجلهات احلكومية املخت�شة.

من  امل�شبقة  املوفقة  اأخذ  بعد  املر�شومة  اجلمعية  اأهداف  وفق  ومطبوعات  ن�شرات  ا�شدار   -2
اجلهات احلكومية املخت�شة.

امل�شبقة من اجلهات  املوافقة  اأخذ  بعد  النرتنت  �شبكة  للجمعية على  الكرتوين  3-اإن�شاء موقع 
احلكومية املخت�شة.

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

وقد بينَّ النظام الأ�ضا�ضي �ضروط الع�ضوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-
1(  اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد حكم عليه يف جرمية خملة بال�شرف اأو 
د اإليه اعتباره. الأمانة اإل اإذا رُّ

وبينَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�ضقاط الع�ضوية من اجلمعية، كما بينت املادة )16( 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 وَبينَّ
وغري العادية وال�ضروط الواجب اإتباعها عند عقدها والن�ضاب 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

كما بينَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من 6 اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية 
من بي اأع�شائها ملدة �شنتي قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري 

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

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

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 العمل والتنمية الجتماعية.
بعد  فيها اجلمعية  ت�شرتك  اأو  تقيمها  التي  والأ�شواق اخلريية  واملعار�س  اإيرادات احلفالت   )4

اأخذ موافقة  اجلهات املخت�شة. 
5( الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموال اجلمعية يف حدود القواني املعمول بها يف مملكة البحرين.  
كما بينَّ 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 بينَّ 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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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
 قر�ر رقم )32( ل�ضنة 2016

ب�ضاأن �لترخي�س بت�ضجيل جمعية �أ�ضدقاء ليفربول �لبحرينية

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم ) 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 اأ�شدقاء ليفربول البحرينية،

قرر �لآتي:
مادة - 1 -

الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  البحرينية يف  ليفربول  اأ�شدقاء  ت�شجل جمعية 
والثقافية حتت قيد رقم ) 10/ج/اأج(.

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

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.   
   

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هــ
املـوافـــق: 5 اأبـــــــــريـــــــــــــــــــل 2016 م



22
العدد: 3258 - الخميس 21 أبريل 2016

بيان باأ�ضماء �لأع�ضاء �ملوؤ�ض�ضني
جلمعية �أ�ضدقاء ليفربول �لبحرينية

1- �شياء عبد العزيز توفيقي. 
2- يو�شف حممد عبدالرحمن اخلان.
3- منذر اإبراهيم عبد اهلل بو هندي.

4- حممد خالد  عبد اهلل عتيق.
5- هادي عبد النبي كل عو�س.

6- حممد عادل حممد مطر.
7- حممد جا�شم حممد جم�شري.

8- ماهر حممد علي اأبل.
9- ق�شي حممد خليفات.
10- مازن �شالح حممد.

11- حممد يو�شف حممد عبد الكرمي.
12- �ضعود اأحمد اخلياط.
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ملخ�س �لنظام �لأ�ضا�ضي
جلمعية �أ�ضدقاء ليفربول �لبحرينية

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف 
عام 2016م حتت قيد رقم ) 10/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. 
 /257 جممع   /5720 s270/�شارع   ،2648 رقم  بناية  هو  اإدارتها  ومركز  اجلمعية  مقر 

اأمواج/ مملكة البحرين.
اأن  اأو الدخول يف م�شاربات مالية كما ل يجوز لها  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  القواني  حدود  يف  اجلمعية  وتقوم 

الأهداف التالية بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة:
والتثقيفية  الأن�شطة الجتماعية و اخلريية  الفر�شة لال�شتفادة من  التعارف واتاحة  1- تعزيز 

والريا�شية والرتفيهية ملدينة ليفربول.
2- ربط و تقوية اأوا�شر ال�شداقة وتطوير العالقات الأخوية مع اأهايل مدينة ليفربول.

3- توعية ال�شباب  حول ثقافة ال�شعوب والدول املتقدمة.
وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القواني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأخذ 

املوافقة امل�شبقة من اجلهات املخت�شة وبالتن�شيق معها فيما يتطلب ذلك بالو�شائل التالية:
من  امل�شبقة  املوافقة  اأخذ  بعد  املر�شومة  اجلمعية  اأهداف  وفق  ومطبوعات  ن�شرات  1-اإ�شدار 

اجلهات احلكومية املخت�شة .
اجلهات  من  امل�شبقة  املوافقة  اأخذ  بعد  اجلمعية  باأهداف  خمت�س  الكرتوين  موقع  2-اإن�شاء 

احلكومية املخت�شة .
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3-  عقد املوؤمترات والندوات والدورات العلمية وور�س عمل تدريبية بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من 
اجلهات احلكومية املخت�شة .

4- التعاون مع جميع موؤ�ش�شات املجتمع املدين والوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية، والقطاع اخلا�س  
والعمل على خلق قاعدة معلومات عن جوانب العمل اخلريي لتحقيق اأهداف اجلمعية.

5- التعاون مع جميع و�شائل الإعالم مبا يربز اأن�شطة اجلمعية واأهدافها .
احلكومية  اجلهات  موافقة  اأخذ  بعد  اأهدافها  لتحقيق  اجلمعية  ترتئيها  اأخرى  و�شائل  اأية   -6

املخت�شة.
وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية.

وقد بينَّ النظام الأ�ضا�ضي �ضروط الع�ضوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-
1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

اأو  بال�شرف  عليه يف جرمية خملة  قد حكم  يكون  ل  واأن  وال�شلوك  ال�شمعة  يكون ح�شن  اأن   )2
الأمانة اإل اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.

3( اأن يكون مقيمًا مبملكة البحرين.
وبينَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
واإ�ضقاط الع�ضوية من اجلمعية، كما بينت املادة )16( 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 وَبينَّ
وغري العادية وال�ضروط الواجب اإتباعها عند عقدها والن�ضاب 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

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  �شبعة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بينَّ  كما 
العمومية من بي اأع�شائها ملدة �شنتي قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع 

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

وكيفية حل املجل�س.



25
العدد: 3258 - الخميس 21 أبريل 2016

َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:-  وحول مالية اجلمعية َبينَّ
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 العمل و التنمية الجتماعية.

الأ�شا�شي  النظام  مع  يتعار�س  ل  مبا  للقانون  وفقًا  الإدارة  جمل�س  يقبلها  اأخرى  موارد  اأية   )4
للجمعية وب�ضرط املوافقة امل�ضبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية . 

5( الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموال اجلمعية يف حدود القواني املعمول بها يف مملكة البحرين. 
كما بينَّ 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 بينَّ 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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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
 قر�ر رقم )35( ل�ضنة 2016

 ب�ضاأن �إلغاء ترخي�س مركز �أنتلجن�س للتدريب
خا�ضة" تدريبية  "موؤ�ض�ضة 

 
وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  1998ب�شاأن  ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2014 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز اأنتلجن�س للتدريب،

وا�شتنادًا اإلى الطلب املقدم من مالك الرتخي�س ب�شاأن اإلغاء ترخي�س املوؤ�ش�شة التدريبية،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب،

 
قرر �لآتي:
مادة -1-

حممد  عبدعلي  �شاكر  لل�شيد/   2014 ل�شنة   )27( رقم  بالقرار  ال�شادر  الرتخي�س  ُيلغى 
حبيل باإن�شاء موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة واملقيدة يف ال�شجل التجاري حتت رقم )1-90237( با�شم 

مركز اأنتلجن�س للتدريب.
 

مادة -2-
على الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
                                                          

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر يف: 6 رجـــب 1437هـ
املـوافـــق: 13 اأبريل 2016م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )59( ل�ضنة 2016

ب�ضاأن تغيير ت�ضنيف مجموعة عقار�ت في منطقة جبلة حب�ضي– مجمع 433

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

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

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

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

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

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

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

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية ،

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

قرر �لآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف  العقارات الكائنة مبنطقة جبلة حب�شي جممع 433 اإلى  ت�شنيف مناطق امل�شاريع 
عليها  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )SP( اخلا�شة  الطبيعة  ذات 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 13جمادى الآخرة 1437هـ 
املــــــوافــــــــق: 22 مـــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
 قر�ر رقم )61( ل�ضنة 2016

ب�ضاأن تنظيم ��ضتير�د �لأقم�ضة �لخا�ضة باللبا�س �لع�ضكري للحر�س �لوطني

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون )10( ل�شنة 1992 ب�شان الوكالة التجارية، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )12( منه،
املعدل   ،2000 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الوطني  احلر�س  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2002،
وعلى نظام )قانون( اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،

وبعد التن�شيق مع رئا�شة احلر�س الوطني،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر �لآتي:
مادة )1(

مُينع ا�شترياد منوذجي الأقم�شة املرافقي لهذا القرار، واخلا�شة باللبا�س الع�شكري للحر�س 
الوطني، اإل بت�شريح م�شبق من قبل رئا�شة احلر�س الوطني.

مادة )2(
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة، واملعنيي يف منافذ اململكة – كل يف حدود اخت�شا�شه – 

تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
                  

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة
ز�يد بن ر��ضد �لزياين

�شدر بتاريخ: 10 رجب 1437هـ 
املــــــوافــــــــق: 17 اأبريل 2016م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )63( ل�ضنة 2016

ب�ضاأن تغيير  ت�ضنيف عقار بعد �لتق�ضيم في منطقة مدينة عي�ضى– مجمع 810

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

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

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

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

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

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

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

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
)28( ل�شنة 2009،

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

وعلى ما عر�س علينا،
قرر �لآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقار رقم 08019649 الكائن مبنطقة مدينة عي�شى  جممع 810  بعد التق�شيم 
اإلى ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ،وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة 
لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 



34
العدد: 3258 - الخميس 21 أبريل 2016

رقم )28( ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 19 جمادى  الآخرة 1437هـ 
املــــــوافــــــــق: 28 مـــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )64( ل�ضنة 2016

ب�ضاأن تغيير ت�ضنيف عقارين في منطقة �لحجيات– مجمع 939

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

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

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

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

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

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

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

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية ،

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

قرر �لآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف  العقارين رقم )09036079( و)09036080( الكائني  مبنطقة احلجيات 
B3( وفقًا ملا هو وارد يف  جممع 939اإلى ت�شنيف العمارات ذات ثالثة طوابق بواجهة جتارية )
اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار 
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رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.
مادة )3(

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

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

�شدر بتاريخ: 19جمادى الآخرة 1437هـ 
املــــــوافــــــــق: 28 مـــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )65( ل�ضنة 2016

 ب�ضاأن تغيير ت�ضنيف �لعقار رقم 10031663 �لمت�ضمن م�ضروع �لهملة �لإ�ضكاني
 في منطقة �لهملة– مجمع 1012

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

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

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

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

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

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

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

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية ،

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

قرر �لآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف  العقار رقم 10031663 الكائن مبنطقة الهملة جممع 1012 املت�شمن م�شروع 
الهملة الإ�شكاين  اإلى  ت�شنيف مناطق امل�شاريع الإ�شكانية )MOH( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة 
املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 19جمادى الآخرة 1437هـ 
املــــــوافــــــــق: 28 مـــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )68( ل�ضنة 2016

ب�ضاأن تغيير ت�ضنيف عقار في منطقة �لدر�ز– مجمع 538

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

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

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

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

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

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

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

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية ،

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

قرر �لآتي:
مادة )1(

ت�شنيف  اإلى    538 جممع  الدراز  مبنطقة  الكائن   05010387 رقم  العقار  ت�شنيف   يغري 
مناطق ال�شكن املت�شل  ب )RHB( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 25جمادى الآخرة 1437هـ 
املــــــوافــــــــق: 3 اأبـــــــــــريـــــــــــــــل 2016م
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة 
 قر�ر رقم )62( ل�ضنة 2016

ب�ضطب قيد موؤ�ض�ضات و�ضركات تجارية

وزير ال�شناعة و التجارة وال�شياحة : 
وعلى  التجاري  ال�شجل  ب�شاأن  ل�شنة 2015  رقم )27(  بقانون  املر�شوم  على  الإطالع  بعد   
قانون  باإ�شدار  ل�شنة 2001  رقم )21(  بقانون  املر�شوم  وعلى  منه،  رقم )22(  املادة  الأخ�س 
ال�شركات التجارية، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة رقم )320( منه، وعلى قرار وزير ال�شناعة 
والتجارة رقم "37" ل�شنة 2008 ب�شاأن �شطب قيد ال�شركات التجارية التي مل تزاول ن�شاطها ملدة 

تزيد على ال�شنة.

     قرر �لآتي:
   �ملادة �لأولى 

   ُي�شطب قيد كل من املوؤ�ش�شات وال�شركات التجارية الوارد ذكرها يف اجلدول املرفق بهذا 
القرار.

  �ملادة �لثانية
   ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية وُيعمل به من تاريخ �شدوره.

                                                             
                 وزير �ل�ضـناعة و�لتجـارة و�ل�ضياحة    

ز�يد بن ر��ضد �لزياين
                                              
 �شدر بتاريخ: 11 رجب 1437هـ    

 الــــــــموافـــق: 18 اأبريل 2016م               
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تاريخ �لنتهاء�لفرع�لقيد�ل�ضم �لتجاري�لت�ضل�ضل

 م�شاريع العلي �س.�س.و. و مالكها ال�شيد ح�شي �شركة1
4857112006/04/28اأحمد العلي

 الو�شطاء العرب للتاأمي واعادة التاأمي �شركة2
4790812006/11/28�س.م.ب.م

الدولية لال�شت�شارات الأمنية واخلدمات الفنية - ال�شركة3
5799712007/09/03ت�شامن

6825312010/04/01ب.برون اأفيتم ميدل اإي�شت هولدجن ذ.م.م�شركة4

2720712010/06/08 التاأمي ال�شالميه العامليه�شركة5

5726312010/06/27 جيمناي لإدارة الفنادق واملقاهي ذ.م.م�شركة6

2526512010/08/19الدوليه للتامي �س .م .ب مقفلةال�شركة7

6969512010/08/24 كالرك�شتون لالإ�شت�شارات �س.�س.و�شركة8

2399812010/10/29 الراجحي للتاأمي )البحرين( �س م ب )مقفلة(�شركة9

 التاأمي الأهلية للتاأمي التعاوين �س.م.ب �شركة10
3973412010/12/14)مقفلة(

 احلاج عبداللة عبداحل�شي علي يو�شف العقارية �شركة11
4666112011/03/11ذ.م.م

2104612011/05/22 اي�س اآربيا للتاأمي �س.م.ب مقفلة.�شركة12

3209612011/07/02اإل اأم جي )ال�شرق الأو�شط( �س.م.ب معفاة�شركة13

3433982011/07/22احلياة اليكرتوتريد ذ.م.م�شركة14

34339102011/07/22احلياة بلدمارت ذ.م.م�شركة15

34339112011/07/22احلياة برومات ذ.م.م�شركة16

6653712011/09/20 اأمبيان�س �س.�س.و�شركة17

998522011/09/23زمرده - �شالون حالقه وخياطه ن�شائيه�شركة18

7024912011/11/03 ح�شن بن حممد الفردان للمقاولت �س.�س.و�شركة19

7094812012/02/04جي اأي هومز �س.�س.و�شركة20

7068732012/04/24فاطمة للم�شاريع ذ.م.م�شركة21
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7190912012/06/08 التو�شل للمقاولت امليكانيكية - ت�شامن �شركة22

7068742012/06/16نازيا لال�شت�شارات الدارية ذ.م.م�شركة23

3254312012/08/29مار�س )ال�شرق الأو�شط( ليمتد�شركة24

7922512012/10/16 �شي بي بي �شكوك الدولية رقم 3 �س.�س.و�شركة25

2161322012/10/30ليال زمان ذ.م.م�شركة26

7461212013/03/31 املظلة لرتكيب املظالت �س.�س.و�شركة27

 البلبله لرتكيب معدات الري �س.�س.و ملالكتها �شركة28
8135812013/05/21مرمي يو�شف يعقوب يو�شف

7216812013/07/02 دايرك�شن لتاأجري ال�شيارات �س.�س.و�شركة29

7068722013/07/26فاطمة لال�شت�شارات الدارية ذ.م.م�شركة30

7068752013/08/01 نازيا الو�شاطة املتخ�ش�شة ذ.م.م�شركة31

34339122013/08/02احلياة هيلث كري ذ.م.م�شركة32

7594412013/08/23 برو �شيكيورتي ذ.م.م�شركة33

3433952013/09/09هوتل دوت بي اأت�س لالإ�شت�شارات ذ.م.م�شركة34

3433962013/09/09فالي دوت بي ات�س لالإ�شت�شارات ذ.م.م�شركة35

نا�شر �شركة36 ملالكها عبداهلل  �س.�س.و  العقارية   عقاركم 
6649812013/09/18النعيمي

 غلوبي كومك�س اإنرتنا�شونال د.م.�س.�س - فرع  �شركة37
8264112013/09/23اأجنبية

7295212013/10/07هيرثو بزن�س انرتنا�شيونال جروب ذ.م.م�شركة38

2836012013/11/01ال�شعوديه العامه للتاأمي �شركة39

7948712013/11/16  اي - لفل للو�شاطة  ذ.م.م�شركة40

7950112013/11/20 التكافل للموا�شي ذ.م.م�شركة41

2411712013/12/02 امانه اخلليج للتاأمي �س.م.ب معفاة�شركة42

8349612013/12/11اإيدج يونيفر�شال �س.م.ب مقفلة�شركة43
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4654512014/01/02معر�س الفنون اليدويه ال�شرقيه ذ.م.م�شركة44

7854622014/01/02 �شماء فلوريدا للقوم�شيون ذ.م.م.�شركة45

6114952014/01/02برادات ال�شرق الأق�شى ذ.م.م�شركة46

5545212014/01/03�شن �شيتي لالت�شالت )  ت�شامن بحرينية (�شركة47

7989612014/01/03 كيو ام ا�س اي لفك و تركيب العف�س ذ.م.م�شركة48

7707312014/01/03 عبدالرحيم عبدالرحمن الغريب واولدة ذ.م.م�شركة49

7669522014/01/04 ر�شتم للمظالت �س.�س.و �شركة50

6764722014/01/04 اأبراج اأوال لالأثاث ذ.م.م�شركة51

7708512014/01/04 �شلفينيا للمقاولت ذ.م.م�شركة52

7840632014/01/05 البحرين لغ�شيل ال�شيارات �س.�س .و�شركة53

7591142014/01/05 ح�شن اآل ان�شيف لل�شالمل و امل�شاعد �س.�س.و�شركة54

8377012014/01/06الطاقة البديلة املبتكرة ذ.م.م�شركة55

 بيا�س املالك للتجارة - ت�شامن ملالكتها رقية �شركة56
8377712014/01/06علي عبداهلل و �شركاها

7711412014/01/06 كور�شيا لالإ�شت�شارات ذ.م.م�شركة57

8378612014/01/07 طريان اإنكمب�س خلدمات ال�شيانة ذ.م.م�شركة58

7376112014/01/07 �شاهي �شبارو ذ.م.م�شركة59

7997812014/01/09 رويال اللوج�شتية ذ.م.م�شركة60

بيفريل هيلز لكجري اإنترييورز – فرع ل�شركة �شركة61
8381912014/01/09اأجنبية

4807012014/01/10 يو�شف لالألكرتونيات ت�شامن�شركة62

7959722014/01/10رمال ال�شمال للخدمات ذ.م.م�شركة63

7379512014/01/11 ف�شن فرم - انديا برايفت ليمتد - فرع  اأجنبية�شركة64

16212014/01/11 عبداهلل علي را�شد فخرو  ت�شامن بحرينية�شركة65
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7387522014/01/11 طارق املحرقي لل�شالمل و امل�شاعد �س.�س.و�شركة66

7387532014/01/11 طارق املحرقي للمظالت �س.�س.و�شركة67

7625842014/01/11البحرينية املتحدة لنقل الأثاث ذ.م.م�شركة68

 املرفعة للمقاولت �س. �س.و ملالكتها �شريفة حمد �شركة69
7715812014/01/11اأحمد النعيمي

 ر�شتم للو�شاطة �س �س و ملالكها ابراهيم حممد �شركة70
7669532014/01/12ابراهيم ر�شتم

5982422014/01/12 �شيبرييا اي تي �شولو وموبايل ذ.م.م�شركة71

6403332014/01/12�شان لند تريدينغ ذ.م.م�شركة72

 طالل عي�شى الدو�شري للمقاولت �س.�س.و ملالكها �شركة73
7717212014/01/13طالل عي�شى حممد الدو�شري

8332222014/01/13 بوابة ال�شام للمقاولت �س.�س.و�شركة74

7987132014/01/13 موغادور لغ�شيل ال�شيارات ذ.م.م.�شركة75

6749212014/01/13 داينامك انرتبراي�شز ذ.م.م�شركة76

7078912014/01/13دايركت ماركتينج ميدل اإي�شت ملتد فرع ل اجنبية�شركة77

 النجم اخلالد للتجارة - ت�شامن ملالكها علي �شركة78
8386612014/01/13عبدالله و�شركاءه

6749712014/01/13 متكي لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة79

 �شانوراما للمقاولت �س.�س.و و ملالكها ابراهيم �شركة80
7719212014/01/13�شلمان عيد

7383312014/01/13 البحرين حلماية البيئة �س.�س.و�شركة81

7383512014/01/13 ريديك�س للخر�شانة ذ.م.م�شركة82

1667312014/01/14عبدالوهاب احمد القمي�س  ت�شامن بحرينيه�شركة83

 �شارع العمار للمقاولت  ت�شامن ملالكها �شلمان �شركة84
8387412014/01/14عبدالواحد �شلمان علي و�شركائه

 ح�شي ها�شم علوي علي ملقاولت التنظيفات ذ �شركة85
8388712014/01/14م م
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ال العاملية املتحدة مقاولت -ت�شامن - لأ�شحابها �شركة86
5267512014/01/14اأحمد وحممد اأبناء جواد ال�شيبة

8003612014/01/15 جلوبال امبك�س تريدجن ذ.م.م�شركة87

7080912014/01/15 اجلوحلي لال�شترياد والت�شدير ذ.م.م�شركة88

 ق�شر ريتاج للمعجنات �س. �س. و ملالكها �شيد تقي �شركة89
8391212014/01/16مرهون �شلمان

8391222014/01/16مطعم ق�شر ريتاج ذ.م.م�شركة90

7721312014/01/16�شرية برومو لنك ذ.م.م�شركة91

6495722014/01/16النيل الخ�شر �شتور�شركة92

8393612014/01/17 كليك اند فيو ذ.م.م�شركة93

6745852014/01/17ام اآند كيه ذ.م.م�شركة94

7668932014/01/17 كيوت هاو�س لل�شالمل وامل�شاعد �س.�س.و�شركة95

6755312014/01/17اكا�شيا بلدرز اند كون�شرتك�شن د.م.م�شركة96

6370612014/01/17 ال�شاحية ال�شناعية �س.م.ب. مقفلة�شركة97

6755812014/01/17نول كون�شبت ذ.م.م�شركة98

8134522014/01/17 وادي اجلنوب لل�شيانة �س.�س.و�شركة99

 ليوبليانا للمقاولت �س.�س.و ملالكتها لطيفه �شركة100
7723512014/01/17عبدالعزيز يو�شف الدو�شري 

 696 للمقاولت �س.�س.و ملالكتها هدى �شيد �شركة101
8007212014/01/18مرت�شى ح�شي

7387512014/01/18 طارق املحرقي للمقاولت �س.�س.و�شركة102

7724712014/01/18 �شي�شل�س للمقاولت �س.�س.و�شركة103

1319942014/01/19اقم�شه تبوك – ت�شامن بحرينية�شركة104

7727712014/01/20 210 للمقاولت ذ.م.م�شركة105

7389612014/01/20 اخلليج للتقنيات �س.م.ب مقفلة�شركة106
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8395712014/01/21ال�شامية لالأثاث ذ.م.م�شركة107

 حبيبكو لغ�شيل ال�شيارات ت�شامن ملالكها حممد �شركة108
8395812014/01/21علي حبيب الذخري و�شريكه

 فيو مينيت�س لغ�شيل ال�شيارات - ت�شامن ل�شاحبها �شركة109
8397912014/01/22زينب علي  من�شور البا�س و�شريكتها

8398012014/01/22جمموعة الفواز القاب�شة ذ.م.م�شركة110

8398212014/01/22اأن�شاري و�شريف لالأوراق املالية ذ م م�شركة111

املرماه للتجارة واملقاولت املحدودة - فرع ل�شركة �شركة112
8398912014/01/22اأجنبية

6376612014/01/23لن كا�شرتهاو�س ذ.م.م.�شركة113

 الف�شول الأربعة لل�شتائر - ت�شامن و ملالكتها �شركة114
8402312014/01/23جنيبة ال�شيد اأمي اإبراهيم اإ�شماعيل و �شريكتها

8402612014/01/23 �شفنز للمقاولت ذ.م.م�شركة115

8011812014/01/23 اأدفانتج التجارية ذ.م.م�شركة116

8012312014/01/24 البدر لتجارة امل�شاعد �س.�س.و�شركة117

7366922014/01/24اإبداع لال�شتثمار - ت�شامن بحرينية�شركة118

7392212014/01/24 جنادا ملواد البناء ذ.م.م�شركة119

7669622014/01/25 جعفر حممد عبداهلل لالأثاث امل�شتعمل �س.�س.و�شركة120

7087512014/01/26 تري اتالنتك ذ.م.م�شركة121

7516932014/01/26 مركز تايغر لالأكرتونيات ذ.م.م�شركة122

7731312014/01/26ال العربية العاملية فندك�س �س.م.ب مقفلة�شركة123

 �شم�س اأوتاوا للمقاولت �س �س و و ملالكها خمي�س �شركة124
8403812014/01/27علي نا�شر ال�شليم

7518822014/01/27 اري�س �شتار للتجارة ذ.م.م�شركة125

8212022014/01/28كريزي هاو�س لتاجري املعدات ذ.م.م�شركة126

 الزهراين للمقاولت �س.�س.و ملالكها عبداهلل بن �شركة127
8405012014/01/28عطيه بن فرج الزهراين

7801722014/01/28نوفوتيك للتدريب ذ.م.م�شركة128

6383312014/01/28تيك اوبتيمايزر �س.�س.و�شركة129
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1298612014/01/29كونتنتال ال�شعودية للتاأمي �س.م.ب معفاة�شركة130

 يو�شف املقلة و�شركاة لل�شالمل وامل�شاعد - �شركة131
8015612014/01/29ت�شامن بحرينية 

 بور�شة اخلليج للقوم�شيون ت�شامن ملالكها اأحمد �شركة132
8406312014/01/29حمد �شعد اليامي و �شريكه

8406512014/01/29 حممد هادي  علي اآل معجبه للمقاولت  �س.�س.و �شركة133

8407012014/01/29 تيتوز للخدمات والتجارة ذ.م.م �شركة134

2760942014/01/30الطفوله الباري�شية ذ.م.م�شركة135

8409512014/01/30توب �شفتي �شرتاتيجي �شلو�شينز ذ.م.م�شركة136

8409612014/01/30 باليمون انف�شتمنت ليمتد - فرع ل�شركة اأجنبية�شركة137

8409812014/01/30�شفنز موتورز ذ.م.م�شركة138

6766012014/01/30املعا�شرون للهند�شة املعمارية ذ.م.م�شركة139

8410412014/01/30  اآبار اخلليج العربي للو�شاطة البرتولية  �س.�س.و �شركة140

4455412014/01/31العربية لتاأجري الطائرات واملعدات �س.م.ب مقفلة�شركة141

8411912014/01/31 فوازكو ليمتد - فرع ل�شركة اأجنبية�شركة142

5852322014/01/31وجوه للكهرباء – ت�شامن بحرينية�شركة143

5852332014/01/31وجوه للرخام - ت�شامن بحرينية�شركة144

7403842014/01/31 جعفر جا�شم من�شور و�شركاه -  ت�شامن بحرينية�شركة145

 على حممد ابراهيم اآل فردان و�شركاه للتجارة �شركة146
8037042014/01/31ت�شامن بحرينية

8386622014/01/31 النجم اخلالد للتجارة – ت�شامن بحرينية�شركة147

8247922014/01/31مريان للم�شاريع ذ.م.م�شركة148

 خيام اخلليج للتاأجري �س.�س.و ومالكها را�شد �شركة149
5564412014/02/01الكلباين

2434112014/02/01 الربكة ل�شيانه املباين املحدودة�شركة150

5852342014/02/01اطاركو التجارية�شركة151

7877522014/02/01ر�شي �شهلوب ل�شترياد والت�شدير ذ.م.م�شركة152
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7735812014/02/02 اأخوان الفهد للتجارة ذ.م.م�شركة153

7400412014/02/02 �شيمتار للخدمات ذ.م.م�شركة154

7736712014/02/02ا�س ان اآر دنتون اند كو – فرع ل�شركة اأجنبية�شركة155

7738112014/02/03�شي بي اآر �شي ليمتد - فرع ل�شركة اأجنبية �شركة156

5949412014/02/04 خدمات الأعمال اللوج�شتية ذ.م.م�شركة157

 �شتيت�س اأون تامي للخياطة - ت�شامن ملالكتها عبري �شركة158
8414712014/02/04يو�شف حممد و�شركائها

6770312014/02/04 احلطيم العقارية ذ.م.م�شركة159

8415312014/02/05 اأم اإي �شي فا�شت ذ.م.م�شركة160

 اله�شي للو�شاطة الدولية �س �س.�س.و. ملالكها �شركة161
8415412014/02/05حممد عبدالرحمن حممد اله�شي

7854632014/02/06 �شماء فلوريدا للمقاولت ذ.م.م�شركة162

6771612014/02/06 ياقوت البحرين لال�شتثمار ذ.م.م�شركة163

7903332014/02/06يو اأند زد للو�شاطة ذ.م.م�شركة164

الهدا خلدمات ال�شالمة والأمن �س.�س.و ملالكها �شركة165
5572312014/02/07ع�شام حممد عبدالغني

 البيت الكال�شيكي لتجارة املواد الغذائية �شركة166
7875322014/02/07�س..�س.و

8420212014/02/07 مدن اخلليج للتطوير العقاري ذ.م.م�شركة167

6774312014/02/07 اف�شانا خلدمات الأفراح - ت�شامن�شركة168

5402522014/02/08باورتون للنظم وال�شت�شارات ذ.م.م�شركة169

حممد علي عبدالعزيز وتقي حممد – ت�شامن �شركة170
182012014/02/08بحرينية

 البديل للتجارة و اخلدمات �س.�س. و ملالكتها �شركة171
8025712014/02/08مدينة جا�شم حممد حماد

7741812014/02/10 ميلينيوم بزن�س لل�شندات ذ.م.م�شركة172

7652722014/02/10زهرة الليلك لفك وتركيب العف�س �س.�س.و�شركة173

8421412014/02/10باركلي فين�شرز ذ.م.م�شركة174

7645832014/02/10كي - باك�س لتنظيف ال�شيارات �س.�س.و�شركة175
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7742812014/02/10 ريادة اي بي �شي ذ.م.م�شركة176

8424012014/02/11احلديثة للف املوتورات ذ.م.م�شركة177

8029312014/02/12زهري ا�شحاق الكوهجي واأولدة ذ.م.م�شركة178

8426812014/02/12مرزام للقوم�شيون ذ.م.م.�شركة179

8426912014/02/12مرزام لالأ�شهم وال�شندات ذ.م.م.�شركة180

8427312014/02/12�شفن �شكايز للقوم�شيون ذ. م. م�شركة181

7518832014/02/13اري�س �شتار للتجارة ذ.م.م�شركة182

3348912014/02/14ديواين القاب�شه �س.م.ب.)معفاة(�شركة183

 القناع الذهبي لغ�شيل ال�شيارات �س.�س.و. ملالكتها �شركة184
8429612014/02/14تغريد عبداهلل اأحمد حممد املريزا

7410712014/02/14بنكل فا�شن ذ . م . م �شركة185

تر�شت التخ�ش�شية للتجارة واملقاولت فرع ل �شركة186
7411512014/02/14اجنبية 

7744912014/02/14 قيم لالإ�شت�شارات الإدارية ذ.م.م�شركة187

5963812014/02/15 جموهرات اولومبيا ذ.م.م�شركة188

6403112014/02/15كواليتيت كوا انرتنا�شيونال ذ.م.م�شركة189

8033912014/02/16و�شت اإند هو�شبيتالتي ذ.م.م�شركة190

2647712014/02/17فاهيد انك – فرع ل�شركة اأجنبية�شركة191

7415812014/02/17 امللكوت لبيع مواد البناء - ت�شامن�شركة192

 الرمل الذهبي لربك ال�شباحة �س.�س.و ملالكها �شركة193
8432912014/02/18عبدالواحد �شلمان عبداهلل علي

اى ام اي انرتنا�شونال بي  تي واي ليمتد فرع �شركة194
8433212014/02/18ل�شركة اجنبية

7931022014/02/18رخيوت لالإ�شالح املعدات الكهربائية ذ.م.م�شركة195

5969512014/02/19املغرب العقارية القاب�شة ذ.م.�شركة196

معهد املديرين بدول جمل�س التعاون اخلليجي �شركة197
8035912014/02/19ذ.م.م

4826612014/02/20 انرتبراي�س بزني�س �شلو�شن )ت�شامن(�شركة198
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8437532014/02/20 ابو اليا�س لالثاث امل�شتعمل �س.�س.و�شركة199

8437542014/02/20عمر ب�شرى اليا�س ب�شرى �س .�س. و�شركة200

8437512014/02/20 ابو مالك لالبواب اجلرارة واملظالت �س.�س.و�شركة201

8437522014/02/20 روؤية الأحبار للمقاولت �س.�س.و�شركة202

 التوكالت للتنظيفات �س.�س.و ملالكها ح�شي �شركة203
8437812014/02/20عبداجلليل عبدالر�شول علي مكي

8361022014/02/20�شماء الكوفة لالأ�شهم وال�شندات ذ.م.م�شركة204

6410912014/02/20�شن�شري اك�شرب�س ري�شتورانت �س.�س.و �شركة205

التتابع لأعمال ال�شيانة ال�شناعية �س.�س.و �شركة206
4658712014/02/21ملالكتها بهيه جمعه علي طريف

 الهديل لل�شالمل وامل�شاعد الكهربائية �س.�س.و �شركة207
8440412014/02/21ملالكها �شامي �شريف احمد تركي

7518842014/02/21 اري�س �شتار للتجارة ذ.م.م�شركة208

7747412014/02/21جوت�س توجو ليمتد- فرع ل اأجنبية�شركة209

8015622014/02/21 يو�شف املقلة و�شركاه للتجارة�شركة210

 الر�شتة لرتكيب امل�شاعد الكهربائية �س.�س.و �شركة211
8039912014/02/22ومالكتها خديجة ال�شيد حممد عبداحل�شي 

1812014/02/22خمزن بهمن واولده �س.�س.و�شركة212

7748512014/02/22اإي جي البحرين تريدينغ ذ.م.م�شركة213

7749112014/02/22والربيج الدينجر كومباين - فرع ل�شركة اأجنبية�شركة214

 نيوبيلد بروجيكت�س �س.�س.و و ملالكتها فتحية �شركة215
7749712014/02/23�شلمان جمعه

7422812014/02/23 الكفيل لال�شهم وال�شندات ذ.م.م�شركة216

8041312014/02/23 ايه جيه ات�س لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة217

7750512014/02/23ايونيك ون  لنظم املعلومات ذ.م.م�شركة218

7366932014/02/24اإبداع للخدمات  ت�شامن بحرينية�شركة219

 اأم بي اأ�س لإدارة املطاعم �س.�س.و ملالكها حممد �شركة220
8441012014/02/24بكر �شعيد النايفة

7881142014/02/24 كالياري لنتاج �شحون الملنيوم�شركة221
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 الني�س خلدمات �شيانة الأنابيب �س.�س.و ملالكها �شركة222
7423412014/02/24عادل ال�شخ حممد 

7751512014/02/24 بي دي �شي بلو ذ.م.م�شركة223

قباب ل�شيانة الالفتات ال�شوئية – ت�شامن �شركة224
7479752014/02/24بحرينية

جعفر حممد عبداهلل يو�شف لفك وتركيب الأثاث �شركة225
7669632014/02/24�س.�س.و

7669642014/02/24جعفر حممد عبداهلل يو�شف لنقل الأثاث �س.�س.و�شركة226

7751712014/02/24 �شبريبوينت ري�شك منجمنت ذ.م.م�شركة227

7109312014/02/25 اإيت�شاين لل�شيانة والتنظيفات ذ م م�شركة228

8443112014/02/25 �شان �شريو للمقاولت التنظيفات ذ.م.م.�شركة229

7425612014/02/25 الكوت للم�شاريع ال�شناعية القاب�شة �س.�س.و�شركة230

8444812014/02/26 فيب�س كوموديتيز �س.م.ب. مقفلة�شركة231

6293922014/02/26 املخرج لفربكة احلديد- ت�شامن�شركة232

5981912014/02/26 مطعم بابريكاز ذ.م.م�شركة233

8445712014/02/26 فهد حممد عبداهلل عباد للمقاولت �س.�س.و�شركة234

8445912014/02/26 موندياليت لإدارة املطاعم واملقاهي ذ.م.م�شركة235

8079732014/02/27ان�شول اك�شرب�س للقوم�شيون�شركة236

 بحر الب�شاير لال�شترياد و ت�شدير املواد الغذائية �شركة237
5306622014/02/28ذ.م.م

678012014/02/28 جم�شري خور�شيد جم�شري و�شريكه�شركة238

جعفر حممد عبداهلل يو�شف ل�شيانة الالفتات �شركة239
7669692014/02/28ال�شوئية �س.�س.و

8046212014/02/28انرتمينا  للتجارة ذ.م.م�شركة240

8449912014/02/28دي دبليو ام ايرنجي ايه جي - مكتب متثيلي�شركة241

6792812014/02/28اوك تري القاب�شة ذ.م.م�شركة242

8450912014/02/28 املجموعة الكويتية للم�شاريع القاب�شة �س.�س.و�شركة243

5989712014/03/01 �شوبر �شتار للتجارة ذ م م�شركة244
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7755512014/03/02خمازن عمان اكويزي�شنز ذ.م.م�شركة245

7669652014/03/02جعفر حممد عبداهلل يو�شف للمالب�س �س.�س.و�شركة246

7889022014/03/03 بوابة الزلق للم�شاعد�شركة247

7113812014/03/03 ا�شراقة الوجه للخدمات ذ.م.م�شركة248

3525712014/03/04 دفكورب انرتنا�شيونال �س.م.ب. )مقفلة(�شركة249

6796912014/03/04ات�س ام ا�س اأفي�شن البحرين �س.�س.و�شركة250

8453312014/03/04 الربكة �شكوك الوكالة �س.م.ب. مقفلة�شركة251

7430712014/03/04 باب للتجارة ذ م م�شركة252

8134532014/03/04وادي اجلنوب للقوم�شيون �س.�س.و�شركة253

8456312014/03/05 ترايكون للو�شاطة املالية ذ.م.م�شركة254

6799812014/03/06تولب�س العقارية ذ.م.م�شركة255

6800812014/03/06 قمة البحرين القت�شادي العاملي ذ.م.م�شركة256

2298912014/03/07متجر احمد وعبدالرحمن الغريب ذ.م.م�شركة257

96322014/03/07موؤ�ش�شة التجهيزات اللكرتونية�شركة258

8461212014/03/07 ج�شور اخلليج �س �س و و ملالكها نبيل احمد �شيبان�شركة259

6433812014/03/07 جموهرات الرباق ذ م م�شركة260

2298922014/03/08متجر احمد وعبدالرحمن الغريب�شركة261

7758512014/03/08 رايت �شكوب لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة262

7433512014/03/08 مارفيدا لل�شفر و ال�شياحة ذ.م.م�شركة263

 الطريق الفرن�شي لرتكيب معدات و�شائل الري �شركة264
7925122014/03/08و�شيانتها ذ.م.م

كيفر �شريف�شيز جي ام بي ات�س -  فرع ل�شركة �شركة265
6002112014/03/08اأجنبية

8055412014/03/08 اإي كواد ري�شور �شز ذ  م م�شركة266

 الثمرات للمقاولت �س.�س.و و للمالكها فا�شل �شركة267
7759712014/03/08عبا�س اأحمد
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7436012014/03/09ن�شت التجارية �س �س و�شركة268

7760912014/03/09 نورث �شتار لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة269

7415822014/03/09 امللكوت لبيع مواد البناء – ت�شامن بحرينية�شركة270

1587722014/03/10جموهرات اليو�شف ذ.م.م�شركة271

1587732014/03/10�شياغه العائلة ذ.م.م�شركة272

8391232014/03/10�شيد تقي مرهون �شلمان �س.�س.و�شركة273

8391242014/03/10ال�شيد تقي مرهون �شلمان علوي �س.�س.و�شركة274

8391252014/03/10برادات ق�شر الريتاج �س.�س.و�شركة275

8464112014/03/10 تذكار الدائم لدعاية والأعالن ذ.م.م�شركة276

6804512014/03/11 �شتي فيو دفلومبنت العقارية �س.م.ب. مقفلة�شركة277

7975322014/03/11فا�شت لين ملواد البناء ذ.م.م�شركة278

5600822014/03/11عتاب لل�شقق املفرو�شة ذ.م.م�شركة279

8465612014/03/11م�شنع هارمك�س ذ.م.م�شركة280

1808722014/03/12 اللوؤلوؤة ال�شعوديه لل�شمان�شركة281

5600712014/03/12 جموهرات بينتو ذ.م.م.�شركة282

8386632014/03/12النجم اخلالد لفك وتركيب العف�س - ت�شامن�شركة283

7122212014/03/12 بحرين عمان لت�شويق امل�شاريع ذ.م.م�شركة284

 م�شطفى اعربوتي للتنظيفات �س.�س.وملالكها �شركة285
8468112014/03/12م�شطفى علي �شالح اعريوتي

8059112014/03/13 5 جنوم ملقاولت البناء ذ.م.م�شركة286

5134622014/03/13�شا�شا للخدمات الإلكرتونية والتكييف �س �س و�شركة287

8070642014/03/13م�شغل اإري�س ذ.م.م�شركة288

8469712014/03/14 براند هاب ميديا ذ.م.م�شركة289

6445012014/03/15 برو�شايت القاب�شة ذ.م.م.�شركة290
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6442412014/03/15فلورا انرتنا�شونال ملواد البناء ذ.م.م�شركة291

7912622014/03/15ف�شه لالأ�شهم و ال�شندات ذ.م.م�شركة292

7441712014/03/15 اينفوج انرتبراي�شيز ذ.م.م�شركة293

8062812014/03/15يووبريي كويف �شوب ذ.م.م�شركة294

5605412014/03/16وكالة امل�شافرون لل�شفر ذ.م.م�شركة295

7444612014/03/17 ماريو للمقاولت ذ.م.م�شركة296

7124412014/03/17اأ�س اأم جي اآي تي �شريف�س جروب ذ.م.م�شركة297

8440422014/03/18 الهديل لل�شيانة والتنظيفات �س �س و�شركة298

8062532014/03/18نييو كون�شرتاكت للقوم�شيون �س.�س.و�شركة299

7446412014/03/18 اللم�شة الإيطالية لالأثاث ذ.م.م�شركة300

 بينات للحام واحلدادة ت�شامن ملالكها حم�شن �شركة301
8475912014/03/18علي العرادي و�شريكة 

 حممد عي�شى فقيهي للمقاولت �س �س و ملالكها �شركة302
8476512014/03/19حممد فقيهي

 جلوبال هاو�س للتطوير العقاري و املقاولت �شركة303
8476712014/03/19ذ.م.م

 التاج الربتقايل للكمبيوتر �س �س و ملالكها حممود �شركة304
8065712014/03/19علي ح�شي ال�شهابي 

6815012014/03/19بروفورم انرتنا�شونال ادفايزوري ذ.م.م�شركة305

8478012014/03/19 بريبيد تكنولوجي ذ.م.م�شركة306

7761912014/03/20 اخلليج لر�شف امل�شطحات ذ.م.م�شركة307

8431722014/03/20 الطالب للقوم�شيون -  ت�شامن �شركة308

8067012014/03/20 الأقمار لالأدوات الطبية والعلمية ذ.م.م�شركة309

7579622014/03/20 ران�س لرتكيب املظالت ذ.م.م�شركة310

 جداحلاج للدعاية والعالن �س.�س.و ملالكتها �شركة311
8479812014/03/21زهراء احمد خمي�س

8480912014/03/21 ما�شرتمايند للمقاولت ذ.م.م�شركة312

8481112014/03/21ايليقانت كوموديتيز �س.م.ب. مقفلة�شركة313
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7905722014/03/21املعمورة للتنجيدات �س.�س.و�شركة314

6023512014/03/21مودرن ليتنغ ذ.م.م�شركة315

6026512014/03/22 ما�شتل لال�شتثمار ذ.م.م�شركة316

7129112014/03/22 انظمة �شبكة املعلومات ذ.م.م�شركة317

5041212014/03/24 هات القاب�شة �س.م.ب.)مقفلة(�شركة318

 �شعيد ح�شي اليامي للمقاولت �س.�س.و. ملالكها �شركة319
8483512014/03/24�شعيد ح�شي اليامي

8247932014/03/24مريان للخدمات التجارية ذ.م.م�شركة320

7579632014/03/24 ران�س لنقل الثاث ذ.م.م�شركة321

8071212014/03/25 عمار لالأجهزة الألكرتونية ذ.م.م�شركة322

6536032014/03/25درمي توك لرتكيب امل�شاعد ذ.م.م�شركة323

8485212014/03/25 توفيق م�شاعد حمد اليامي للمقاولت �س.�س.و�شركة324

8015642014/03/25 يو�شف املقلة للو�شاطة - ت�شامن�شركة325

7131612014/03/25 جرنال اإيرنيجي �س.�س.و�شركة326

5956152014/03/26 ابو عمري للتجارة ذ.م.م�شركة327

7715822014/03/26 املرفعة للمظالت وال�شتائر �س.�س.و�شركة328

7875332014/03/27 البيت الكال�شيكي للتجارة واملعدات �س.�س.و �شركة329

5546712014/03/28 بيان ترادكو ذ.م.م�شركة330

 ال�ضراط لالعالنات �س.�س.و ملالكها ال�ضيد �شركة331
8490412014/03/28حممد جعفر نا�شر علي

  كوب اأب ملقاولت التنظيفات �س.�س.و ملالكها �شركة332
8490712014/03/28حممد حمزة عبا�س حممد 

ار ام جي ام البحرين �س.�س.و ملالكتها  ار ام جي �شركة333
7766412014/03/28ام جروب

7132612014/03/29 براكتيكر ديكور �س.�س.و �شركة334

7246382014/03/29اقادير ل�شيانة املعدات �س.�س.و�شركة335

7767512014/03/29جوود �شيبريد اديوكي�شيونال كون�شلتن�شي ذ.م.م�شركة336
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7246392014/03/29اقادير لنقل الأثاث �س.�س.و�شركة337

7983422014/03/29 اإ�س اإم اآند ايه ايه للمقاولت واخلدمات ذ.م.م�شركة338

 جعفر حممد عبداهلل يو�شف لاللكرتونيات �شركة339
7669662014/03/30�س.�س.و

3799412014/03/31برتو�شرف  ذ.م.م�شركة340

6823012014/03/31جولد اأ�شت�س كون�شلتنج �س.�س.و�شركة341

7460612014/03/31 امانة لدارة املن�شات ذ.م.م�شركة342

 كا�شرب نيوبورت خلدمات ا�شت�شارات الت�شويق �شركة343
7768912014/03/31�س.�س.و و ملالكها اأون لون لو

 عبدالرحمن ابراهيم املو�شى لالأبواب احلديدية �شركة344
93732014/03/31ذ.م.م

 ريبري ان للخدمات �س �س و و ملالكتها حنان مكي �شركة345
8493412014/03/31علي

دو & كو انرتنا�شيونال انف�شتمنت�س ليمتد – فرع �شركة346
5324412014/04/01ل�شركة اأجنبية

7135412014/04/01 وجنن ديفلومبنت -  فرع ل�شركة اأجنبية�شركة347

اإ�س اإم �شي كومك�س اإنرتنا�شيونال دي اإم �شي �شي �شركة348
8494212014/04/01- فرع ل�شركة اأجنبية

7476722014/04/01توتال هوليديز ذ.م.م�شركة349

8495412014/04/02 حور للو�شاطة الدولية ذ.م.م.�شركة350

6041212014/04/02 اأو تو ماركيتينج كوميونيكي�شنز ذ.م.م�شركة351

6271632014/04/02واير اند ويرل�س – فرع ل�شركة اأجنبية�شركة352

اأراب �شتيت�س ري�شريج اأند ايديوكي�شن نيتوورك �شركة353
8081612014/04/02اأ�شرين- فرع ل�شركة اأجنبية

ق�شر اللورد الذهبي لرتكيب املظالت وال�شتائر �شركة354
8365622014/04/02اجلرارة - ت�شامن

6063082014/04/02مطعم البوفية الكبري �س.�س.و�شركة355

7721942014/04/02 مريابوزا للتجارة �س.�س.و�شركة356

8497512014/04/03اك�س بي-مارك لال�شت�شارات ذ.م.�شركة357

 كرييونغ كون�شرتك�شن اند�شرتيال ملتد- فرع �شركة358
8082812014/04/03ل�شركة اأجنبية

7769712014/04/03 �شبورت مارت ذ.م.م�شركة359
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7769912014/04/03طيب لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة360

7645872014/04/03 كي - باك�س لالإجهزة الإلكرتونية ذ.م.م�شركة361

6468812014/04/03 جلوبال �شيتي للمقاولت ذ.م.م�شركة362

24012014/04/04 يو�شف حمزة ذ.م.م�شركة363

8437822014/04/04 التوكالت لل�شالمل وامل�شاعد الكهربائية �س.�س.و�شركة364

27922014/04/05ال�شيخ م�شطفي عبداللطيف ذ.م.م�شركة365

7721922014/04/05 مريابوزا ل�شيانة املعدات �س.�س.و�شركة366

6857342014/04/05جمموعة م�شاعل اخلليج الدولية �س �س و�شركة367

رفاق للحلول التجارية �س.�س.و ملالكتها نهالء �شركة368
7467312014/04/06ال�شفدي

7773512014/04/06 اخلبري الدولية للتح�شيل ذ.م.م�شركة369

7398322014/04/06زهرة الوادي للو�شاطة ذ.م.م�شركة370

 �شماء عايل للمقاولت �س.�س.و. ملالكها حممد �شركة371
8499912014/04/07ابراهيم العامر

7773812014/04/07 مامز لال�شت�شارات الرتبوية ذ م م�شركة372

7328222014/04/07املحبة للو�شاطة ذ.م.م�شركة373

7774412014/04/07اإت�س اإم تي بوجريي للتجارة العامة ذ.م.م�شركة374

عبداهلل ابراهيم الدوى واخوانه – ت�شامن �شركة375
30212014/04/08بحرينية

امل�شتثمرين �شركة376 وجلب  البحرين  لرتويج  رام�شيل   
8500912014/04/08�س.�س.و. ملالكتها اخال�س يو�شف جاويد ف�شل اهلل

8395822014/04/08 حبيبكو لغ�شيل ال�شيارات – ت�شامن بحرينية�شركة377

7434052014/04/08الوله للخدمات – ت�شامن بحرينية�شركة378

 �شالح حممد علي للمقاولت �س.�س.و. ملالكها �شركة379
8502812014/04/08�شالح حممد علي عبداهلل ال عنان

 �شحراء ال�شرق الأو�شط للمقاولت �س.�س.و. �شركة380
8502912014/04/08ملالكها ح�شي �شالح عبدالكرمي املرزوق

 �شتوتغارت لإ�شترياد و ت�شدير و بيع قطع غيار �شركة381
7471112014/04/08ال�شيارات ذ.م.م

7854642014/04/09 �شماء فلوريدا لل�شتائر ذ.م.م�شركة382
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8503612014/04/09مينا موبيليتي موتورز د.م.م�شركة383

8504312014/04/09 ت�شت تريدنغ ذ.م.م�شركة384

 انتجريتد فريت �شليو�شنز للنقل البحري - فرع  �شركة385
8504712014/04/09اأجنبية مكتب متثيلي

8089712014/04/09 اإم دي للتجارة ذ.م.م.�شركة386

 الفهيد التجارية �س �س و ملالكها را�شي حبيب �شركة387
8507612014/04/10فهد الفهيد

اإيزي تامي لرتكيب معدات و�شائل الري و�شيانتها �شركة388
7984022014/04/11ذ م م

7775712014/04/11 خمازن ُعمان اكويزي�شنز 2 ذ.م.م.�شركة389

 �شتونك�س للمقاولت �س.�س.و ملالكتها ال�شيدة �شركة390
8094512014/04/11ابت�شام اآل طوق

7472012014/04/11 ميليو غلف ذ م م�شركة391

56344142014/04/12ماريا للورود�شركة392

7387562014/04/12 طارق املحرقي�شركة393

7776412014/04/12 ليمار للخياطة ذ.م.م�شركة394

7472512014/04/12 اي و اج لال�شهم ذ.م.م�شركة395

 عبدالرحمن الرا�شد القاب�شة �س.�س.و ملالكها �شركة396
7776712014/04/12عبدالرحمن را�شد عبدالرحمن الرا�شد

7777112014/04/13 روم هابيتات ال�شرق الأو�شط للمقاولت ذ . م . م �شركة397

كوكاكول القاب�شة ال�شرق الو�شط و�شمال افريقيا �شركة398
4044812014/04/13�س م ب م

4118712014/04/13با�شفيك جلف ذ.م.م�شركة399

7778212014/04/14 كمبيو�شل ذ.م.م.�شركة400

7145212014/04/14�شيتي ليت للو�شاطة الدولية ذ م م�شركة401

8440432014/04/15 �شامي الرتكي للتجارة �س.�س.و�شركة402

5956122014/04/15دامين�شنال منيجمت ذ م م�شركة403

6836912014/04/15�شمارت فود ذ. م. م�شركة404

 اأنوار رم�شان التجارية - ت�شامن- لأ�شحابها �شركة405
8512012014/04/15�شامل �شعيد اليامي و�شريكه
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طالئع الربكة ل�شترياد وبيع امل�شنفات املرئية �شركة406
6837212014/04/15ذ.م.م

8475922014/04/15 بينات لت�شغيل القاطرات البحرية�شركة407

6857352014/04/15جمموعة م�شاعل اخلليج الدولية �س.�س.و�شركة408

4850312014/04/16 اخلليج الأ�شيوي الدولية للطاقة املحدودة ذ م م�شركة409

200572014/04/16بال�شتيك الكرامة�شركة410

 الإمدادات الفنية املتقدمة �س.�س.و ملالكها خليل �شركة411
6838312014/04/16حممود جامع

6312822014/04/16غالري ذزم.م�شركة412

7779112014/04/17 �شي �شتار �شتاليت ذ.م.م�شركة413

 املختاري للمقاولت �س.�س.و. ملالكها عمار خمتار �شركة414
7779212014/04/17حاجي اأحمدي

5638412014/04/17بامل رويال العقارية ذ.م.م.�شركة415

 عرب فيوجر للمقاولت وال�شيانة �س.�س.وملالكها �شركة416
8514112014/04/17فا�شل عبدالواحد الزميور

 والكن تكينك ما�شيني كون�شرتك�شنز جي ام بي �شركة417
5336812014/04/17اج

4686012014/04/18 ماوراء البحار لال�شت�شارات الت�شويقية ذ.م.م�شركة418

 عبداللطيف ح�شن حممد و�شريكة للمظالت �شركة419
8516312014/04/18وال�شتائر اجلرارة ذ.م.م.

184412014/04/19 اوال لل�شفريات وال�شياحه�شركة420

رينولدز تكنوجليكال انكوايرز اآر تي اآي ليمتد - �شركة421
7780812014/04/19فرع ل�شركة اأجنبية

6842012014/04/20 لوفكن اند�شرتيز انك مكتب متثيلي�شركة422

6843512014/04/21 الطاير �شتوك�س البحرين �س.�س.و.�شركة423

7151312014/04/21�شمر موبايل للتجارة ذ.م.م�شركة424

تكنولوجي اوبتيمايزي�شن كون�شلتنت�س ليمتد – فرع �شركة425
6843012014/04/21ل�شركة اأجنبية

7153112014/04/22�شتارتيك �س.�س.و�شركة426

7482812014/04/22لقاء لالإ�شت�شارات �س.�س.و �شركة427

8106412014/04/22 �شمارة للو�شاطة الدولية ذ.م.م�شركة428
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8248422014/04/22 هاي كوليتي للمقاولت ت�شامن�شركة429

ديل لالإدارة املطاعم واملقاهي  �س �س و ملالكها �شركة430
8106912014/04/22ديل بادير ماكار 

8443122014/04/24�شان �شريو لتنظيف ال�شيارات ذ.م.م�شركة431

 اأحلى مل�شة للمقاولت �س.�س.و ملالكها منري �شعيد �شركة432
8109412014/04/24اليامي

 جنات البحرين للمقاولت �س.�س.و ملالكها نذير �شركة433
8525912014/04/25على ابراهيم �شليل

7784712014/04/26قانوع غايل لتقدمي ال�شت�شارات الت�شويقية ذ.م.م�شركة434

6078612014/04/26البحرينية لالنتاج ال�شينمائي �س.م.ب. )مقفلة(ال�شركة435

7785312014/04/26�شمارت �شوفت لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة436

6497312014/04/26جيه اند ان القاب�شة ذ.م.م.�شركة437

8070622014/04/26الدغا�س للخدمات ذ.م.م�شركة438

7159512014/04/27 زد تي ا�س التجارية ذ.م.م�شركة439

6080912014/04/29 ت�شكي العقارية ذ.م.م�شركة440

8084622014/04/29ثنكرز كورنر ذ.م.م�شركة441

 بار�شا للمقاولت - ت�شامن لأ�شحابها ح�شن �شركة442
8529812014/04/30الدرازي وال�شيد علي علوي

5650812014/05/02 فيرب ترونيك �س.�س.و�شركة443

 اأوك�شيزو مغ�شلة وتنظيف جاف – ت�شامن �شركة444
7638622014/05/02بحرينية

 ابراج طالب للمقاولت �س.�س.و وملالكها طالب �شركة445
7788012014/05/02علي حممد ح�شن

7789112014/05/03 اإيكو ل�شتزراع الأ�شماك املحدودة ذ . م . م �شركة446

67458122014/05/03 ام اآند كيه للعر�س التجاري ذ.م.م�شركة447

6857312014/05/05 م�شاعل اخلليج لالت�شالت �س.�س.و�شركة448

8535012014/05/05ا�س واي بي �شريفي�شز ذ.م.م�شركة449

7790712014/05/05 املهند العقارية ذ.م.م.�شركة450

6857322014/05/05 م�شاعل اخلليج للهواتف �س.�س.و�شركة451
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معهد عامل اخلليج للتطوير الوظيفي واجلودة �شركة452
6904122014/05/06�س.م.ب.م

7165712014/05/06بي اآي بي كون�شالتن�س ذ.م.م�شركة453

6858212014/05/06 اأبناء القمر للمقاولت �س.�س.و�شركة454

7943322014/05/06 جلف ايجل �شتار ذ.م.م�شركة455

5073112014/05/07�شبال�س – ت�شامن بحرينية�شركة456

 �شم�س ال�شم�شاين للمقاولت �س.�س.و وايف حمد �شركة457
8538012014/05/07�شعد اليامي

جممع الدوحة التخ�ش�شي لال�شنان - فرع  �شركة458
8539312014/05/08اجنبية مكتب متثيلي

 اأميان لرتكيب املظالت وال�شتائر ت�شامن ملالكها �شركة459
8540112014/05/08مو�شى جعفر املدين و�شريكته

6251822014/05/08كولدن اإليكرتو ميكانيكال ذ.م.م�شركة460

6861712014/05/08 روابي العقارية ذ.م.م�شركة461

6862512014/05/08اأت�س اأر كابيتال ذ.م.م�شركة462

8542212014/05/09 البحرينية التايلندية للتوزيع ذ.م.م�شركة463

5638422014/05/09بامل رويال العقارية ذ م م�شركة464

8443132014/05/09�شان �شريو ملعدات الري ذ م م�شركة465

 ميرتو البحرين لت�شليح الثالجات واملكيفات �شركة466
1310632014/05/10ذ.م.م

7496512014/05/10 فاكتوري لل�شيانة و التنظيفات ذ.م.م�شركة467

6780922014/05/10ايه اند دي اإنترييرز فرع ل�شركة اأجنبية�شركة468

719012014/05/11اخلدمات الكهربائيه والتربيد ذ.م.م�شركة469

6745872014/05/11ام اند كيه لل�شالمل و امل�شاعد ذ م م�شركة470

6745882014/05/11ام اآند كيه ري�شتورا�شن�س ذ.م.م�شركة471

7794812014/05/12 �شي�شربنغ لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة472

7501312014/05/13 موفينغ غلف القاب�شة �س . م . ب مقفلة�شركة473

 جعفر علي عبدالعزيز للمقاولت �س.�س.و ملالكها �شركة474
8128212014/05/14جعفر علي عبدالعزيز عبد الر�شول
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�شركة475
ال�شايف  عبدالر�شول  ح�شن  على  ح�شن  هيثم 
للم�شاعد �س.�س.و ملالكها هيثم ح�شن على ح�شي 

عبدالر�شول ال�شايف 
8549012014/05/14

 الدانة لت�شميم و ت�شنيع م�شائد ال�شماك - �شركة476
6104312014/05/15ت�شامن

5669712014/05/16انفو - �شي�شتم �شباليز ذ.م.م�شركة477

8131812014/05/16 الفوزان للو�شاطة التجارية والدارة ذ.م.م�شركة478

6106212014/05/16 ديورانتون الدولية ذ.م.م.�شركة479

7434072014/05/16ا�شواق جتري للمواد الغذائية�شركة480

�شركة481
الري  وو�شائل  معدات  لرتكيب  وايت  اند  بالك   
�شالح  احمد  خديجة  ملالكتها  و  �س  �س  و�شيانتها 

احمد
8133712014/05/17

7505212014/05/17�شبريال انف�شتمنت ذ.م.م�شركة482

6869612014/05/18 ح�شي باقر القاب�شة ذ.م.م�شركة483

7506112014/05/18ويلز اآند ميلز برومو ذ.م.م�شركة484

7507912014/05/19 اإم اإي فن�شرز 1 ذ.م.م.�شركة485

6941622014/05/19ارمينيا للتغليف �شركة486

1378822014/05/20املر�شاه للمقاولت والديكور�شركة487

وادي اجلنوب للمقاولت �س �س و ملالكتها هدى �شركة488
8134512014/05/20عبدعلي جا�شم فردان

8070652014/05/20كراج بتايا ذ.م.م�شركة489

7177512014/05/20 العالري القاب�شة ذ.م.م.�شركة490

6525512014/05/21�شويفت اير البحرين ذ.م.م�شركة491

8065722014/05/21التاج الربتقايل للتنظيفات �س.�س.و�شركة492

7981222014/05/21 دايف  �شتار ذ.م.م�شركة493

8138012014/05/22 خيوط �ضباح التجارية ذ.م.م.�شركة494

6527412014/05/23ميغالنك لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة495
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8562712014/05/23 جولدن كا�شكيد كون�شلتنج ذ.م.م�شركة496

 �شنجار للتجارة �س.�س.و ملالكتها �شفيقة حم�شن �شركة497
8564312014/05/23نا�شر نا�شر 

7527132014/05/23النطالق لتنظيف ال�شيارات�شركة498

7511612014/05/23 ميلث العاملية للتجارة ذ.م.م�شركة499

 اأجما ملقاولت التنظيفات  �س �س  و ملالكها اأحمد �شركة500
8564612014/05/23جا�شم من�شور

7801512014/05/24 ريالين�س للطباعة ذ.م.م�شركة501

72463102014/05/25اأقادير لبيع الأثاث امل�شتعمل �س.�س.و�شركة502

7802612014/05/25 هوم نيد للتجارة ذ.م.م�شركة503

7513412014/05/25 ام اي فن�شرز 2 ذ.م.م�شركة504

7254662014/05/26اأبو كامل خلدمات التلفزة �س.�س.و�شركة505

8566312014/05/26برو�ش�س اإن�شرتومنت اإنك - فرع ل اأجنبية�شركة506

7804812014/05/26�شوي�س املنيوم ذ.م.م �شركة507

6881112014/05/27روز اك�شرب�س البحرين للمنا�شبات ذ.م.م�شركة508

 مرت�شى ح�شي الع�شفور و�شريكه للمقاولت �شركة509
8568412014/05/27ذ.م.م

 كاليفري للتجارة واخلدمات �س.�س.و ملالكتها �شركة510
8144312014/05/27امينة مهدي حممد علي ح�شن

6941632014/05/28اأرمينيا لنقل العف�س �س.�س.و�شركة511

8569612014/05/28 اجلماهري للمقاولت ذ.م.م�شركة512

 بندر بن �شالح بن مطلق الرا�شد �س .�س.و �شركة513
8569712014/05/28مملوكة لل�شيد بندر بن �شالح بن مطلق الرا�شد.

6381422014/05/28 دبليو.كوم انرتنا�شيونال ذ.م.م�شركة514

53112014/05/29موؤ�ش�شة يو�شف ح�شن احل�شن واولده�شركة515

 اإيالمبو للمقاولت �س.�س.و مالكها كاظم �شركة516
7805212014/05/29عبدالكرمي من�شور علي املعرب

6535812014/05/29 كري�شنت هايت�س العقارية ذ.م.م.�شركة517
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 مينا ل�شت�شارات الطاقة الكهربائية �س.�س.و �شركة518
8145612014/05/29ملالكها من�شور رم�شان �شلطان

6124112014/05/30 الطحان القاب�شة �س.م.ب )مقفلة(�شركة519

7518812014/05/30 اري�س �شتار للتجارة ذ.م.م�شركة520

5438922014/05/31اي ا�س اي ايه ال�شرق الو�شط ذ.م.م�شركة521

6125012014/05/31الراج نيتوورك �شريفي�شز اأند اإنتجريتورز ذ.م.م�شركة522

7806812014/05/31حتميل حتديث للتجارة ذ م م �شركة523

7183812014/05/31 الربكات لالإ�شت�شارات ذ.م.م�شركة524

6701722014/06/01امينة لل�شالمل و امل�شاعد الكهربائية �س.�س.و�شركة525

7522912014/06/02 البحرين انفنتي لالنتاج ال�شناعي ذ.م.م�شركة526

6887712014/06/02بارما لدارة الفنادق واملطاعم ت�شامن�شركة527

7184912014/06/03اأيه �شي اأم ذ.م.م�شركة528

 ال�شوفيانية للمقاولت والن�شاءات �س.�س.و ملالكها �شركة529
6891712014/06/04حممد يو�شف الكعبي

6857332014/06/04 م�شاعل اخلليج لاللكرتونيات والكمبيوتر �س.�س.و�شركة530

8155112014/06/06م�شنع اأ�شد �شرفوئي للزيوت النباتية ذ.م.م�شركة531

8155212014/06/06�شتون وينجز لتجارة العالف ذ م م�شركة532

7188512014/06/07ايه ات�س كيو القاب�شة ذ.م.م.�شركة533

هاي �شتيل اند�شرتيز ال�شرق الأو�شط التجارية�شركة534
7526012014/06/07 ذ م م

7811912014/06/07احلنبلي خلدمات ال�شيارات ذ.م.م�شركة535

7814312014/06/09 هابيتات لتن�شيق وجتميل احلدائق ذ.م.م�شركة536

7528712014/06/09 بحرين 10 للت�شويق العالين ذ.م.م�شركة537

7529312014/06/10 جيني�شي�س للتجارة ذ.م.م�شركة538

6134712014/06/10 جين�شي�س اأدفرتيزينج ذ.م.م�شركة539

8584612014/06/10 احل�شان الأبي�س للدعاية والإعالن ذ.م.م�شركة540
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8584712014/06/10 جوب فور�س كونك�شنز ذ.م.م�شركة541

8013022014/06/10متي احمد ها�شمي للو�شاطة �س.�س.و�شركة542

8585212014/06/10 جولدن مان لال�شترياد والت�شدير ذ.م.م�شركة543

6897312014/06/11 فنيو البحرين القاب�شة �س.�س.و�شركة544

8586212014/06/11 ماجنتا ميديا ذ م م �شركة545

 روح الأمل لبيع ال�شالمل وامل�شاعد الكهربائية �شركة546
8247832014/06/11�س.�س.و

8589212014/06/12 ريادة يورا�شيا بارترنز القاب�شة ذ.م.م�شركة547

7387542014/06/12طارق املحرقي لنقل الأثاث �س.�س.و�شركة548

6540732014/06/12هيزلنت ذ.م.م�شركة549

7816312014/06/13 ات�س ان زد للخدمات امل�شاندة ذ.م.م�شركة550

5705822014/06/14موؤ�ش�شة امليمنى �س.�س.و�شركة551

6684322014/06/14تدلل للخدمات �س.�س.و�شركة552

8164712014/06/14اك�ش�شوارات ال�شبايا ذ.م.م�شركة553

7198512014/06/16زيلو�س ذ.م.م�شركة554

 حممد احلمر للمقاولت �س.�س.و ملالكها حممد �شركة555
7818812014/06/16يو�شف حممد اإبراهيم احلمر

7198712014/06/16 ملتان التجارية ذ.م.م�شركة556

4694122014/06/16انرتفور�س كلينيج ذ.م.م�شركة557

7533612014/06/16 اإنديك�س للما�س واملجوهرات ذ.م.م�شركة558

4807822014/06/17بروجكت�س دي اند كيه ذ.م.م�شركة559

8591712014/06/17فرانكلي كون�شرتك�شن كو - فرع ل�شركة اأجنبية�شركة560

5102012014/06/18 املزارع املائية �س.م.ب. )مقفلة(�شركة561

نيوتريكري دايت اأند ويلني�س كون�شلتي�شي �شركة562
7201712014/06/18�شريفي�شز ذ.م.م

7201912014/06/18�شتار اندو عرب بروفي�شيونال ذ.م.م�شركة563
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عامل اخلليج للتطوير الوظيفي و اجلودة �س.م.ب �شركة564
6904112014/06/18مقفلة

4885412014/06/19اإنفرا�شوفت تيكنولوجيز ليمتد �شركة565

6146412014/06/19جموهرات ال�شهاب – ت�شامن بحرينية�شركة566

7820312014/06/19 كي 2 لال�شت�شارات العاملية ذ.م.م�شركة567

7731022014/06/19ال�شاطئ الذهبي للخدمات ذ.م.م�شركة568

6563912014/06/20�شيادي تران�شفوتك تريدينغ ذ.م.م�شركة569

5716412014/06/21بيمان انرتنا�شيونال كون�شلتنت�س ذ.م.م�شركة570

8170812014/06/21ما�شرتبوك ذ.م.م�شركة571

7217052014/06/21بوتيك برين�شي�س �شتايل ذ.م.م�شركة572

7537512014/06/21 بلوبريغ لتطوير الأعمال و التجارة ذ.م.م�شركة573

جامعة نيويورك للتكنولوجيا – البحرين – فرع �شركة574
5104812014/06/22ل�شركة اأجنبية

6907212014/06/22 جلوبال لت�شويق البرتوكيماويات �س.م.ب مقفلة�شركة575

7538612014/06/22 مرزانوز للمقاولت ذ.م.م�شركة576

7540012014/06/23ابراج املخفي لل�شحن والتفريغ ذ.م.م�شركة577

8172212014/06/24 واي ام �شي ليمتد للمقاولت ذ.م.م�شركة578

4658752014/06/24الطفل القادم �س.�س.و�شركة579

6151912014/06/24 �شاميك انرتنا�شونال ذ.م.م.�شركة580

7208512014/06/24األين�س )اإيه اآي جي( �س.�س.و�شركة581

8602612014/06/25 �شامو للمواد الغذائية ذ.م.م�شركة582

8175012014/06/25 ام اي كي ل�شت�شارات الأعمال ذ.م.م�شركة583

8527822014/06/25هور�س لين للتجارة �س.�س.و�شركة584

7211512014/06/25اأدمن�س ميديا �س.�س.و�شركة585

6571912014/06/26 احل�شاوي العقارية ال�شت�شمارية �س.م.ب مقفلة�شركة586
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6913312014/06/26 اأوريد للتطوير العقاري ذ.م.م�شركة587

5034122014/06/27هاي كواليتي اوتو بارت - ت�شامن�شركة588

 مركز املديفع للمجوهرات – �شركة تو�شية �شركة589
1404432014/06/28ب�شيطة

7212112014/06/28 ا�شازي للخدمات ذ م م�شركة590

7543812014/06/28اإك�شبو فك�س بحرين ذ م م�شركة591

7544412014/06/29 خالد اليافعي مل�شتح�شرات التجميل ذ.م.م�شركة592

7214412014/06/30 يف مو�شن ذ.م.م�شركة593

7547712014/07/01 ليزون للو�شاطة التجارية  ذ.م.م�شركة594

�شرتونغ �شتون لتقطيع وتلميع الرخام واجلزانيت �شركة595
4658762014/07/01�س.�س.و

 ال�شامي للمقاولت �س.�س.و ملالكتها بدرية مبارك �شركة596
8180412014/07/01كاظم عبداهلل

5112112014/07/01 كابيتل اك�ش�س ذ.م.م�شركة597

 اأنقرة للمقاولت - ت�شامن بحرينية لأ�شحابها �شركة598
8610212014/07/01حممود مو�شى جعفر و�شوقي مكي علي

6577412014/07/02 �شتار جيت لالأنتاج والتوزيع الفني ذ م م �شركة599

8183212014/07/02الرمي تك�شتايل ذ م م�شركة600

6745892014/07/03ام اند كيه لتغ�شيل ال�شيارات�شركة601

7802622014/07/03 هوم نيد للمقاولت ذ.م.م�شركة602

170812014/07/04اخوان بدر�شركة603

8186212014/07/04 بالك جولد العاملية ملوارد الطاقة النفطية ذ.م.م.�شركة604

 اخلليج والعامل لال�شتثمار والتجارة )اخلري( �شركة605
6163812014/07/04القاب�شة �س.م.ب مقفلة

7802632014/07/04 هوم نيد لتنظيف ال�شيارات ذ.م.م�شركة606

6584512014/07/05 منهاتن للتنظيفات ذ.م.م�شركة607

7833712014/07/06 كابتك �شولو�شنز ذ.م.م�شركة608

 كون ت�شونغ اي و �شي املحدودة - فرع ل�شركة �شركة609
7834312014/07/06اجنبية
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5400812014/07/07عالمات الروؤيه لال�شت�شارات الت�شويقية ذ.م.م.�شركة610

5939322014/07/08م�شنع الروي�شد للرخام ذ.م.م�شركة611

8617412014/07/08 ندى اخلليج لالأ�شهم وال�شندات ذ.م.م�شركة612

8618012014/07/08 في�شل وجمال لل�شاعات واملجوهرات ذ م م �شركة613

8619612014/07/09ذي بريدج ليف كول �شنرت ذ.م.م.�شركة614

 ديتالز للديكور الداخلي �س �س و ملالكها �شركة615
6926712014/07/09عبدالرحيم عبداللطيف �شمروخ

 ريدج كابيتال لل�شناديق الأ�شتثمارية �س.م.ب �شركة616
7836212014/07/10مقفلة

6169812014/07/10 قادري العقارية ذ.م.م�شركة617

6928112014/07/10 بحر ال�شي للتجارة ذ.م.م�شركة618

931102014/07/11حممود ابراهيم جعفر �س.م.ب مقفلة�شركة619

8622712014/07/11 مكان ذ.م.م.�شركة620

 لكي �شتار للتنظيفات وال�شحن �س.�س.و ملالكها �شركة621
6590312014/07/12�شليم ال�شبيعي

7841712014/07/13 اأر�س اجلنتي لل�شندات ذ.م.م�شركة622

7226812014/07/13 الرمي اإم اإي اإيه للتجارة الدولية - اأريت ذ.م.م�شركة623

7560512014/07/14 موراي كومينيكي�شن ذ.م.م�شركة624

7228812014/07/14 بلوبري لالت�شالت ذ.م.م�شركة625

6932812014/07/15بيت البحرين ملواد البناءذ.م.م�شركة626

7229812014/07/15تراكتيبل اجننريجن اأ�س اأ�شركة627

8197112014/07/16 ايه ام دي للمقاولت ذ م م �شركة628

7231812014/07/16او تي جي تيلكوم �س.�س.و�شركة629

7977532014/07/17 ا�س ام اآند ايه ان للمقاولت ذ.م.م�شركة630

7847412014/07/19 قلعة �شرية للمقاولت ذ.م.م�شركة631

5263822014/07/21 مندكار ملواد البناء ذ.م.م�شركة632
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7850412014/07/21تروي للتجارة ذ.م.م�شركة633

5749622014/07/22يف 3 �شوبرماركت ذ.م.م�شركة634

3433992014/07/22احلياة تكنو�شريف ذ.م.م�شركة635

6358012014/07/23حلظات من العمر ذ.م.م�شركة636

6600912014/07/23ا�شراقة الوجه للتجارة ذ.م.م�شركة637

7851012014/07/24 الرمال الف�شية للمقاولت ذ.م.م�شركة638

7722962014/07/24 البيدر ل�شيانة الالفتات ال�شوئية ذ.م.م.�شركة639

بو�شكو انوفي�شن ديفيلومبنت �شلو�شنز ال تي دي �شركة640
7568212014/07/25فرع ل�شركة اجنبية 

جريد للهند�شة البحرين �س.�س.و وملالكها جمال �شركة641
7852512014/07/25رجب

7571812014/07/27 كيو جي اأي غولف ذ.م.م.�شركة642

8639112014/07/28جي ماك للفعاليات و الالأ�شت�شارات ذ.م.م.�شركة643

5764712014/07/30 الأخوة ميدل اإي�شت ماجنمينت ذ.م.م�شركة644

5134612014/07/30 �شيف الكرتونيك �س.�س.و.�شركة645

6607012014/07/30 اأيه اإ�س بي بي لدارة الأعمال القاب�شة ذ.م.م�شركة646

5420512014/07/31كال�شيك لإدارة املطاعم ذ.م.م�شركة647

8587722014/07/31قرطا�شية الرتجي �س.�س.و�شركة648

6948612014/07/31اجنينيو�س انك - فرع ل�شركة اأجنبية�شركة649

4619922014/08/01جموهرات ابو يحيى�شركة650

8215312014/08/01مريكوري لتدوير الزيوت ذ م م�شركة651

8215412014/08/01 تكنو ميكروكوم�س �شي�شتمز ذ.م.م.�شركة652

6114962014/08/01ماركت ال�شرق الأق�شى ذ.م.م�شركة653

8215812014/08/01 ذي بالزا فناء املاأكولت ذ.م.م�شركة654

7859612014/08/03 تي اأند زد انرتنا�شيونال كون�شلتن�شي ذ.م.م�شركة655
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5425312014/08/04 نافي�شتار لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة656

5425612014/08/04 دبليو اأ�س لال�شت�شارات الت�شويقية ذ.م.م�شركة657

8248432014/08/04 ب�شت كوالتي للتجارة ت�شامن�شركة658

6612312014/08/05 كدز كانديز فا�شن ذ.م.م�شركة659

 برومك�س للم�شتلزمات الطبية  �س �س وملالكها �شركة660
8648812014/08/05حممد اأمي حممد

8648912014/08/05 مقاولت النبع الخ�شر ذ.م.م�شركة661

6954512014/08/06 برج ال�شفوة انف�شتمنت �س.�س.و�شركة662

6954612014/08/06 برج اجلوار انف�شتمنت �س.�س.و�شركة663

 احتاد املقاولون اخلليجية م�شاهمة مقفلة فرع �شركة664
7860912014/08/07ل�شركة  اجنبية

8221312014/08/07 ح�شن ويو�شف ملقاولت البناء ذ.م.م.�شركة665

8652612014/08/07 عرفات للملكية الفكرية ذ.م.م�شركة666

6615212014/08/08 جافكو البحرين ذ.م.م�شركة667

6615912014/08/08 ال�شنديان لتطوير الدار�شات الرتبوية �س.�س.و.�شركة668

7863112014/08/08 ترييفك لإدارة املطاعم  ذ.م.م�شركة669

7760622014/08/08 ال�شادقون للمظالت وال�شتائر �س.�س.و�شركة670

 جرنال مترييال هاندلنج اند �شبالي �س.�س.و و �شركة671
7863212014/08/08ملالكتها ال�شيدة هاديه الطاهر جمعه �شا�شي

7250912014/08/09ايه بي ثري ا�س الدولية ذ . م . م�شركة672

 الء اخلري للمقاولت �س.�س.و اململوكة لل�شيدة �شركة673
7582412014/08/10فاطمة عبدالعزيز مكي نا�شر

7708332014/08/11�شي فور هري فابريك�س ذ م م�شركة674

7584112014/08/11تراكون تريدينغ ذ.م.م�شركة675

بوليغون كون�شلتنغ �س.�س.و ملالكها طارق ب�شري �شركة676
7584412014/08/11اأحمد مالك

6541022014/08/11احلظ ال�شعيد ذ.م.م�شركة677

7635042014/08/11 اللوت�س لتنظيف ال�شيارات�شركة678
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7731032014/08/11جاكي لالألكرتونيات�شركة679

3889412014/08/12ار�س ال�شغار ذ.م.م�شركة680

7253712014/08/12 هانبو للهند�شة والإن�شاءات فرع ل اأجنبية�شركة681

1160312014/08/13 بال�شت نيدام جروب ان.يف.�شركة682

7254612014/08/13 هليو بلي�س للمقاولت �س.�س.و�شركة683

7867112014/08/14فلو�شي للرتويج الألكرتوين �س.�س.و�شركة684

3029012014/08/15 النور�س لالبداع والنتاج الفني �س.�س.و�شركة685

7366952014/08/15برادات نور املعامري - ت�شامن�شركة686

8230212014/08/15 �شر ال�شباب لالألعاب ذ.م.م.�شركة687

8230512014/08/15 ك�شوة لالأزياء ذ.م.م�شركة688

7587912014/08/16 البيان ملواد البناء ذ.م.م�شركة689

6389432014/08/16 �شريين لند مارك لإدارة ال�شقق الفندقية ذ.م.م�شركة690

183272014/08/17الوجداين لتخلي�س املعامالت�شركة691

1857712014/08/17الهدايه للتجاره العامه ذم م�شركة692

6964912014/08/17 برج ال�شفوة لال�شتثمار العقاري ذ.م.م�شركة693

5438912014/08/19اآي.اإ�س.اإي.ايه. ال�شرق الأو�شط ذ.م.م�شركة694

6966612014/08/19 ديبا جوردن لال�شتثمار ذ م م�شركة695

8657312014/08/19نورا انفي�شتمنت�س اي ان �شي  ذ.م.م�شركة696

7175232014/08/19 املا�س ا�شيا التجارية ذ.م.م�شركة697

8391262014/08/20 ق�شر ريتاج للتنظيفات �س.�س.و.�شركة698

6444742014/08/20فندور ان�شبك�شن �شريفي�ش�شز اأند منيجمنت �شركة699

8659212014/08/21 الكرتو كمبيوتر �شي�شتمز ذ.م.م�شركة700

7446352014/08/21 �شبيد وورلد لاللكرتونيات�شركة701
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5786412014/08/22ون تكافل �شور�س �س.�س.و�شركة702

4128412014/08/22ف�شترن جي ام بي ات�س اند كو كي جي�شركة703

 والتون لدارة املطاعم و املقاهي  �س �س و ملالكها �شركة704
7874412014/08/22زهري عبداللطيف عبدالوهاب علي

6627612014/08/22 تاج العاملية للمطاعم ذ.م.م�شركة705

8070662014/08/22اأم اأن اأيه بوتيك ذ.م.م�شركة706

4364912014/08/23 خدمات اجلزيرة للفح�س ذ.م.م.�شركة707

 �شفن الفن لبيع ادوات النجارة وادوات البناء �شركة708
7595212014/08/23�س.�س.و وملالكها ح�شي علي عبداهلل ح�شن

8233812014/08/23 اولي لالإدارة ذ.م.م�شركة709

 ثمار اخلري للتجارة واخلدمات �س.�س.و ملالكها �شركة710
8234112014/08/23ها�شمية ال�شيد ح�شي حممد حممد

5485332014/08/24 ن�شيم اخلليج للتجارة ذ.م.م�شركة711

 الهداية اإلكرتوميكانيكا �س.�س.و ملالكتها هادية �شركة712
7878012014/08/24الطاهر جمعة �شا�شي

7879112014/08/25 الراهي ملقاولت البناء ذ.م.م�شركة713

7266112014/08/26اإميان للرخام ذ م م�شركة714

5155912014/08/27 تقنية ال�شالمه املتحدة ذ.م.م�شركة715

5793012014/08/27 ريالك�شن جروب لال�شت�شارات الدارية ذ.م.م�شركة716

6972012014/08/27 ابراج القطان للمقاولت ذ.م.م�شركة717

8237312014/08/28 برمييوم للتكنولوجيا ذ.م.م.�شركة718

8668612014/08/29مركز التجارة الفورية ذ م م�شركة719

8669312014/08/29 اإنتلجنت فلم تكنولوجي للتجارة ذ.م.م�شركة720

7254672014/08/29 هليو بلي�س لل�شندات �س.�س.و�شركة721

1231322014/09/01ال�شرق الغربي للتجارة�شركة722

7604212014/09/01 ابو رميلة للكمبيوتر ذ.م.م�شركة723

4588712014/09/02البحرينية املتحدة للت�شويق الريا�شي ذ.م.م�شركة724
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6636212014/09/02�شيتي تايلز تريدينغ ذ م م�شركة725

8671712014/09/03 ايفربيور للتنظيفات ذ.م.م�شركة726

8125522014/09/03اأ�شواق احلفيز لالأغذية �س.�س.و�شركة727

8672912014/09/03ارام ملقاولت التنظيفات �س.�س.و �شركة728

8673412014/09/03 ثرموتون الدولية للتجارة ذ.م.م�شركة729

3041912014/09/04الهلية لل�شياغة ت�شامن بحرينية�شركة730

6637612014/09/04النقطة الزائدة للتجارة ذ.م.م�شركة731

6231912014/09/04 وتد القاب�شة ذ.م.م�شركة732

 �شفن �شكاي خلدمات تثبيت الرتكيبات للبناء �شركة733
6638212014/09/04وال�شيانة �س.�س.و

7883512014/09/04 اأوليف �شولو�شنز ذ.م.م�شركة734

4432822014/09/05ديزاين 2000�شركة735

 يور فيليج للتنظيفات �س.�س.و ملالكها حممد �شركة736
8245012014/09/05طالل قناديلي

7863122014/09/06بوتيتو ريفيك�شركة737

 روح المل للمقاولت �س.�س.و ملالكها عتيق �شعيد �شركة738
8247812014/09/06البي�شي

8247912014/09/06مريان اآي تي للخدمات ذ.م.م�شركة739

7608012014/09/07 اأرينا فلورينك انرتنا�شيونال ذ.م.م�شركة740

 ابو�شعر لإ�شترياد وت�شدير املواد الغذائية �شركة741
8677212014/09/08وامل�شروبات ذ.م.م

8679112014/09/09بي اآر اف جلوبال جي ام بي اج مكتب متثيلي�شركة742

7633822014/09/09اأرو�شي لتاأجري املكاتب�شركة743

6643312014/09/10�شيبالوميك ال�شرق الو�شط ذ.م.م�شركة744

4522752014/09/10امليامي لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م�شركة745

8431732014/09/10 الطالب لل�شالمل وامل�شاعد - ت�شامن�شركة746

8250512014/09/11 ال�شلطنة ملقاولت التنظيفات ذ.م.م�شركة747
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7887712014/09/11 اأوال كومودتي الدولية ذ.م.م�شركة748

8252912014/09/12 اخل�شوع للمقاولت ذ.م.م.�شركة749

5807812014/09/12 �شدو العاملية للمقاولت ذ.م.م�شركة750

4377542014/09/12 اخلياطة املدنية -  تظامن�شركة751

7366982014/09/12اإبداع للو�شاطة  ت�شامن �شركة752

 اأحمد مو�شى البارقي للمقاولت �س.�س.و ملالكها �شركة753
7888012014/09/12اأحمد بن مو�شى بن اأحمد البارقي

 الدانه خلدمات الطاقة �س.�س.و ملالكتها هادية �شركة754
7889112014/09/12الطاهر جمعة �شا�شي

5809912014/09/13 كتيو�س لال�شتثمار ذ.م.م.�شركة755

4377552014/09/13فيديو امل�شتقبل -  تظامن بحرينية�شركة756

8254412014/09/13اأت�س اأند دبليو ذ.م.م�شركة757

5458312014/09/14مريكوري اجننريجن ليميتد�شركة758

5810812014/09/14اأك�شلرييرت تكنولوجي اإنف�شتمنتز �س.م.ب.مقفلة�شركة759

6645912014/09/16 دار احلداثة للمقاولت ذ.م.م�شركة760

5173512014/09/17 اناتوليا للمطاعم ذ.م.م�شركة761

8686412014/09/17 كياين التجارية ذ.م.م.�شركة762

 ورور للمظالت وال�شتائر �س.�س.و ملالكها علي �شركة763
7848722014/09/18�شالح

6650112014/09/18جمموعة ال�شيخ القاب�شة ذ.م.م�شركة764

3269312014/09/20الدولية لال�شت�شارات الدارية والتعليمية�شركة765

7614012014/09/20 دملون للمحولت واملولدات ذ م م�شركة766

7576832014/09/21 تتوان لل�شالمل و امل�شاعد �س.�س.و�شركة767

8691212014/09/22 ار كي اي البحرين لالإدارة ذ.م.م�شركة768

6654112014/09/23ترفل زون للتجارة ذ م م�شركة769

7442772014/09/23 اأمينات مل�شتلزمات الفراح ذ.م.م�شركة770
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7284612014/09/23 اأدفاي�س ماركتينغ كون�شالتن�س ذ.م.م�شركة771

7528722014/09/23 بحرين 10 للهدايا الدعائية ذ.م.م�شركة772

7528732014/09/23 بحرين 10 للديكور ذ.م.م�شركة773

963162014/09/24موؤ�ش�شة التجهيزات اللكرتونية�شركة774

8266312014/09/24اري�س مارين ال ال �شي- فرع ل�شركة اجنبية�شركة775

8526522014/09/24اأحمد حممد عا�شور لرتكيب املظالت�شركة776

8266512014/09/24�شاحل مي كون�شلتينج ذ.م.م�شركة777

8526532014/09/24 اأحمد حممد عا�شور للخدمات �س.�س.و�شركة778

7285512014/09/24مطعم �شفرة ذ.م.م�شركة779

6541032014/09/24احلظ ال�شعيد ذ م م�شركة780

5819612014/09/25 ديار البحرين العقارية ذ.م.م�شركة781

 ميرتيك للتجارة �س.�س.و ملالكها ال�شيد حميد �شركة782
8696912014/09/25علي ال عبا�س

 كوبا ملقاولت ال�شباغة لأعمال الطرق �س.�س.و �شركة783
7900612014/09/25ملالكها ح�شي حممد جعفر علي ح�شي �شلمان

 بيور تيتانيوم للتجارة �س.�س.و ملالكها ثامر �شركة784
7901112014/09/25ابراهيم يعقوب ال�شرت

 علبة و �شريطة �س �س و و ملالكها حممد بن مبارك �شركة785
8698712014/09/26ح�شن الطوا�س

 اأوزي لرتكيب املظالت وال�شتائر اجلرارة �س.�س.و �شركة786
8699312014/09/26ملالكها خالد اأحمد فيحان حم�شن

 عجيانكو للمقاولت �س.�س.و. ملالكها حممد �شركة787
8699512014/09/26عبداهلل العجيان

 كي اأيه اأم للمقاولت �س.�س.و و ملالكها ابراهيم �شركة788
7902812014/09/26خليل ابراهيم اخلجم 

�شمارت تاور كون�شرتك�شن�س لأ�شحابها علي �شعيد �شركة789
7903112014/09/26املرزوق و�شركائه - ت�شامن بحرينية

7862652014/09/26 الراهي لفك وتركيب العف�س �س.�س.و�شركة790

5823212014/09/27هايالند للت�شويق ذ.م.م�شركة791

 اململكة املتميزة لتنظيم املعار�س و املوؤمترات �شركة792
5822612014/09/27ذ.م.م

6660012014/09/27�شجنيت�شر هومز ذ م م�شركة793
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8070632014/09/27 الدغا�س للنجارة ذ.م.م�شركة794

موؤ�ش�شة علي اأ�شغر عبداهلل ايزدي و �شركاه - �شركة795
5824712014/09/28ت�شامن

7881122014/09/29 كالياري لرتكيب املظالت ذ م م�شركة796

7881132014/09/29 كالياري لفك وتركيب الثاث ذ م م�شركة797

 عبا�س عبدعلي خ�شري و�شركاوؤه لالأفراح والأعياد �شركة798
7633832014/09/30- ت�شامن

6661412014/09/30الولى القاب�شة �س.�س.و�شركة799

7288712014/09/30جيو تيك انرتنا�شيونال كونرتاكتينغ �س.�س.و�شركة800

 مقاولت طه جمعه �س.�س.و. ملالكها طه جمعه �شركة801
7625012014/09/30عبداهلل حممد

8703612014/09/30اي او ا�شو�شيتز برومو ذ.م.م�شركة802

8274812014/10/01 احلكمة للم�شاريع ذ م م �شركة803

7290912014/10/01 الذراع احلديدية للتجارة �س �س و�شركة804

8581222014/10/02جنوم نينوى للمقاولت والتجارة �شركة805

8708712014/10/03 اأ�س كي األين�س تيكنيكل �شريفي�شيز ذ.م.م.�شركة806

6887732014/10/04بارما لل�شالمل وامل�شاعد�شركة807

 ال�شادقون لفك وتركيب عف�س املنازل �س.�س.و �شركة808
7760632014/10/04ومالكها اإبراهيم القالف

 عزمي عبداللطيف عبدالهادي وعبداهلل مهنا �شركة809
5474812014/10/05املعيبد لال�شت�شارات الهند�شية

 ال�شيد لال�شت�شارات �س �س و ملالكها ح�شن �شعيد �شركة810
6271612014/10/05ح�شن ال�شيد

7912312014/10/05توتال كري اإنرتنا�شيونال كون�شلتن�شي ذ م م�شركة811

7293412014/10/05 بيجن جاكو كريتن وول ملتد�شركة812

7630812014/10/06 ميديا جرناي�شن انرتنا�شيونال ذ.م.م�شركة813

7848732014/10/06 ورور للم�شاعد وال�شالمل الكهربائية�شركة814

 �شوقي نا�شر عبداهلل ابو�شرور خلدمات البرتول �شركة815
8711412014/10/06�س.�س.و ملالكها �شوقي نا�شر عبداهلل ابو�شرور

8711612014/10/06 رت�شموند هيل ماجنمنت كون�شلتنت�س ذ.م.م�شركة816
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7630112014/10/06 �شارع الريف لنقل الثاث ذ.م.م�شركة817

7294712014/10/06�شولو للمقاولت �س.�س.و�شركة818

7582622014/10/06 ياروبة للمقاولت �س.�س.و�شركة819

7582632014/10/06ياروبة لتجارة امل�شاعد �شركة820

7582642014/10/06 ياروبة لرتكيب اخلزانات �س.�س.و�شركة821

7913912014/10/06 الدانة مل�شتح�شرات التجميل ذ.م.م�شركة822

8712112014/10/07 اأو�شوم جيم ذ.م.م.�شركة823

7254622014/10/07هليو بلي�س لنقل الثاث املنزيل و املكاتب�شركة824

7703522014/10/07�شلك اند �شاتن�شركة825

8713312014/10/07ذا اينجن جروب ليميتد-فرع  اجنبية�شركة826

3463612014/10/08املنيوم الكرامه�شركة827

7002812014/10/08 و�شيع ذ.م.م�شركة828

6668612014/10/08جى جيه ام بارترنز ذ.م.م�شركة829

8284612014/10/08 �شتار لين لتلميع ال�شيارات ذ.م.م�شركة830

4766712014/10/09 انرت فين�س ذ.م.م�شركة831

8714912014/10/09 فوؤاد هومز ذ.م.م�شركة832

8527832014/10/09هور�س لين للتجارة �س.�س.و.�شركة833

اأدفان�س جريمن اأريبيان تريدينغ �س.�س.و ملالكها �شركة834
8286012014/10/09عبا�س عبدالكرمي حممد البلو�شي

 تونتي �شفن للمقاولت �س.�س.و. ملالكها حميد �شركة835
6671212014/10/10حبيب

6672012014/10/10تبيان لالن�شاءات �س.�س.و �شركة836

7004412014/10/11 اإيالف كابيتال اإنفي�شتمينت ذ.م.م�شركة837

7297112014/10/11الذراع احلديدية للمقاولت �س.�س.و�شركة838

 اأبو عبا�س للتجارة �س �س و ملالكها فا�شل �شركة839
8290012014/10/11عبدالرحيم ا�شماعيل كاظم
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 عبا�س عبدعلي خ�شري و�شركاوؤة للتجارة - �شركة840
7633812014/10/11ت�شامن

7917812014/10/11 النهرين للمعدات الثقيلة ذ.م.م�شركة841

4599612014/10/12ح�شي عبدالعال للتجارة واملقاولت�شركة842

 هاي العقارية �س.�س.و ومالكتها  ديار البحرين �شركة843
7635612014/10/12العقارية ذ.م.م

8134542014/10/13�شالون وادي اجلنوب للتجميل �س.�س.و�شركة844

 �شا�شي ملواد البناء �س.�س.و ملالكتها هادية �شركة845
7920512014/10/13الطاهر جمعة �شا�شي

7639112014/10/14 بي اي تكنولوجي ذ م م�شركة846

7302212014/10/15كانو اأوتوز انرتنا�شيونال ذ.م.م�شركة847

7008712014/10/15 �شياغة و جموهرات عيون املها ذ.م.م�شركة848

4616312014/10/17بيك باك العاملية ذ.م.م�شركة849

4770612014/10/17 مرتو لدارة العقارت ذ.م.م�شركة850

6745842014/10/17جولد مارك تريدينغ �شركة851

7582652014/10/17 هيرتو للقوم�شيون �س.�س.و�شركة852

7582662014/10/17 هيرتو لرتكيب املظالت وال�شتائر �س.�س.و�شركة853

6288012014/10/18 افرون للرتويج والإعالنات ذ.م.م�شركة854

6675212014/10/18 ديار طيبة للتجارة �س.�س.و�شركة855

636212014/10/19خبازة �شالح زينل - تو�شيه ب�شيطه�شركة856

5197812014/10/19ادي�شون براديل اآرابيا هولدينج كومباين ذ.م.م.�شركة857

7927012014/10/19ايفريمور البحرين العاملي �س م ب - مقفلة  �شركة858

2892122014/10/20 التاج ل�شناعة املنتجات اجللديه�شركة859

7254632014/10/20 هليو بلي�س لإ�شترياد اأجهزة الكمبيوتر�شركة860

7927712014/10/20 اآر اي جي �شي �شي بروبرتيز ذ.م.م.�شركة861

7306712014/10/20 ميد لند لل�شيانة و املقاولت �س.�س.و�شركة862
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7633842014/10/21 عبا�س عبدعلي خ�شري و�شركاوؤة للتجارة�شركة863

963182014/10/21موؤ�ش�شة التجهيزات الإلكرتونية �شركة864

7309212014/10/22 البداية اللكرتونية ذ.م.م�شركة865

 بناء ت�شاميم ال�شباح للمقاولت �س.�س.و. �شركة866
6856222014/10/22ملالكتها �شباح جعفر اأحمد ح�شن

8304912014/10/23كواتاللوب كون�شلتن�شي ذ.م.م�شركة867

5850712014/10/24 �شعد خلدمات الطائرات �س.�س.و�شركة868

8084642014/10/24كاجول بايت�س�شركة869

7931812014/10/24 احلورتي للمقاولت ذ.م.م�شركة870

5852312014/10/25وجوه للدعاية والعالن�شركة871

 العظب بوك ديلز �س.�س.و ملالكها حممد عي�شى �شركة872
7647312014/10/25ح�شن العظب

6292512014/10/26ور�شة جنان للتربيد والتكييف�شركة873

6730042014/10/26مطعم م�شم�س�شركة874

6730022014/10/26ع�شائر م�شم�س�شركة875

6730032014/10/26ع�شاير م�شم�س�شركة876

اوت لوك لالعالن - ت�شامن ل�شحابها فا�شل �شركة877
7935312014/10/26عبا�س و�شركاه

7438342014/10/27خط البحرين لل�شالمل وامل�شاعد الكهربائية�شركة878

7254642014/10/27 اأبو كامل ل�شيانة املعدات �س �س و�شركة879

7021312014/10/28 طيبة القاب�شة �س م ب مقفلة�شركة880

اإف اإم ايه لتطوير الأعمال �س �س و ملالكها بالل �شركة881
8730812014/10/29مو�شى عبداهلل يون�س

8528222014/10/29 مروج القمر للمظالت و ال�شتائر �س.�س.و�شركة882

 مروج القمر لفك وتركيب عف�س املنازل واملكاتب �شركة883
8528232014/10/29�س.�س.و

8731312014/10/29 علي ح�شن يحيى العقارية ذ.م.م�شركة884

7021812014/10/29 اجلزيرة اجلديدة للتنظيفات ذ.م.م.�شركة885
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8542532014/10/29ابو �شياء لتاأجري املعدات�شركة886

7319412014/10/29 جلوبل للتنظيفات �س �س و�شركة887

املتحده خلدمة و�شائل العالم �س.م.م -  فرع �شركة888
7937912014/10/31ل�شركة اجنبي

8733912014/10/31انكر ميدل اإي�شت ذ م م�شركة889

6887722014/11/01بارما لنقل الأثاث املنزيل واملكاتب�شركة890

 جعفر حممد عبداهلل يو�شف لرتكيب املظالت �شركة891
7669672014/11/01�س.�س.و ملالكها جعفر حممد عبداهلل يو�شف

3294612014/11/02 الكيا�س املحدوده ذ.م.م�شركة892

5211012014/11/02م�شنع احلياة للم�شتح�شرات الطبية ذ.م.م�شركة893

8735012014/11/02 اي ام للمقاولت امليكانيكية ذ م م �شركة894

7321012014/11/02رينيه اأ�شو�شيت�س  فرع ل�شركة اجنبية�شركة895

7656412014/11/02 كيو يو بي واي للدعاية والعالن ذ.م.م�شركة896

7942912014/11/03لوتك�س اوتوموبايلز تريدنغ ذ.م.م�شركة897

 األلور بروبرتيز �س �س و ملالكها فهد عبداهلل �شركة898
8735812014/11/03مبارك ال�شبيعي

7943312014/11/03 جلف اأيجل �شتار ذ.م.م.�شركة899

8309612014/11/04 �شتريلينغ كراون  مانيفاكتورجن ذ.م.م�شركة900

7153132014/11/04جرافيكا �س �س و�شركة901

العربية لالإعمار و التنمية ال�شياحية )ايه �شي دي �شركة902
3295012014/11/05تي( �س.م.ب. )مقفلة(

4777412014/11/05جمعية البحرين التعاونية الزراعية�شركة903

8738312014/11/05 دار احمدي للمقاولت ذ.م.م�شركة904

8507642014/11/06الفهيد التجارية�شركة905

4965412014/11/07 تطوير وا�شتثمار امل�شاريع ذ.م.م.�شركة906

8739912014/11/07 كياين للخدمات ذ.م.م�شركة907

8671522014/11/07وادي الن�شيم لتجارة�شركة908
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3079312014/11/08 اخلليج التعاونيه للتاأمي املحدوده�شركة909

7661712014/11/08 الفطر�س للمقاولت ذ.م.م�شركة910

7325112014/11/08 هاليل للو�شاطة الدولية �س.�س.و�شركة911

10060102014/11/09اخلليج لالت�شال والتجارة الدولية�شركة912

6896842014/11/09 فيني�شيا بالزا لل�شقق املفرو�شة ذ.م.م�شركة913

7326312014/11/09انفي�شاج بزن�س �شلو�شن�س ذ.م.م�شركة914

7944212014/11/09وي ديزاين ذ.م.م�شركة915

7664412014/11/09 دجاجي التجارية �س.م.ب. مقفلة�شركة916

 مكامن العقارية �س.�س.و ملالكها عبداهلل اأبا �شركة917
8742412014/11/10ح�شي

8742512014/11/10 القيال للخدمات ذ.م.م�شركة918

8742712014/11/10 اإيقنايت خلدمات املعلومات  ذ.م.م�شركة919

 ال�شرق الو�شط لأجهزة الت�شالت ال�شلكية �شركة920
7031912014/11/10وال�شلكية ذ.م.م

8172622014/11/10 بوابة الحتاد للمقاولت �س.�س.و�شركة921

8315412014/11/11تيلز �شمارت اأك�شي�شوريز ذ.م.م�شركة922

7329912014/11/11 رمي للتنظيفات ذ م م�شركة923

7438352014/11/12اأر�س ال�شالم لغ�شيل ال�شيارات�شركة924

 ر�شتم للمقاولت �س.�س.و وماملكها ال�شيد �شركة925
7669512014/11/14ابراهيم حممد ر�شتم 

 جعفر حممد عبداهلل يو�شف للمقاولت �س.�س.و و �شركة926
7669612014/11/14ملالكها جعفر حممد

ريواردز ماجنمنت ميدل اي�شت )منطقة حرة( �شركة927
6310812014/11/14ذ.م.م )فرع ل�شركة اأجنبية(

2892132014/11/15ديلكرو للتجارة�شركة928

7333812014/11/15جمموعة القائد القاب�شة �س.�س.و �شركة929

 موجة البحر ل�شيانة البواخر ت�شامن وملالكها �شركة930
7948312014/11/15�شيف اأحمد �شيف و�شركاوؤة

فيني�شاج للديكور - مهدي احمد عبداهلل و�شركاه �شركة931
6311912014/11/15-  ت�شامن بحرينية
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بارترنز فور �شو�شيل اإمباكت �س.�س.و ملالكها �شركة932
8747612014/11/16قريي فران�ش�س قرينب 

4784412014/11/17 جيو تك لال�شت�شارات النفطية ذ.م.م�شركة933

6701712014/11/18 اأمينة حممد حم�شن للمقاولت �س.�س.و�شركة934

8750212014/11/18 باتفيا برتوليوم لال�شت�شارات ذ م م�شركة935

7116622014/11/18 ذي اأوتلت برندز ذ.م.م�شركة936

8581232014/11/18جنوم نينوى للتجارة�شركة937

8101032014/11/18ابراج الوعد لل�شالمل�شركة938

 ال�شويد لل�شيانة �س.�س.و ملالكها حممد خليل �شركة939
8324812014/11/19اجلار

5871212014/11/19 ال�شيخ لدارة العقارات ذ.م.م�شركة940

5871712014/11/19 الأنظمة املحرتفة ذ.م.م�شركة941

8324912014/11/19 نور املدينة لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م�شركة942

1780012014/11/20ال العربية المريكية للتاأمي )البحرين(�شركة943

 تاج اخلليج للتطوير العقاري �س.�س.و ملاكلها �شركة944
7950012014/11/20اأحمد م�شعد عبدالرب املن�شوب

7043312014/11/20بينك�س ملواد البناء ذ م م�شركة945

7951112014/11/20اأيه اأند اأيه  كوميونيكي�شن �شي�شتيمز  ذ.م.م�شركة946

 نوت�س كون�شلت �س.�س.و ملالكها عمر احمد �شركة947
8754312014/11/21عرداتي

8247822014/11/22 روح الأمل للمظالت وال�شتائر �س.�س.و�شركة948

7045612014/11/23فينربو لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة949

8756212014/11/24 ثراء لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة950

8756712014/11/24 جناح عبداهلل عبدالر�شول للمقاولت �س.�س.و�شركة951

8248442014/11/25 هاي كواليتي لعمل املظالت ت�شامن�شركة952

8247842014/11/25 روح المل لفك وتركيب العف�س �س.�س.و�شركة953

 م�شعد حممد املري للمقاولت �س.�س.و مملوكة �شركة954
8759212014/11/26لل�شيد م�شعد حممد م�شعد الغوا�س املري 
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8465922014/11/26حي ال�شوق للمقاولت�شركة955

5514212014/11/27دبليو جي اأي ميدل اإي�شت اأنك )فرع البحرين(�شركة956

 ب�شرى بي بي للمقاولت �س.�س.و مملوكة لل�شيدة �شركة957
8760812014/11/27ب�شرى بي بي مرياف�شر يو�شف خان اوان

 عبا�س عبدعلي خ�شري و�شركاوؤة للتجارة - �شركة958
7633852014/11/27ت�شامن

6712412014/11/27 بيوند فود كون�شيبت�س ذ.م.م�شركة959

8762112014/11/28 ا�س اأند واي للمالب�س اجلاهزة ذ م م�شركة960

8762512014/11/28 يا�شمي لالدارة ذ.م.م�شركة961

8332812014/11/28 انفرا لتطوير الطاقة والبنى التحتية ذ.م.م�شركة962

6444762014/11/29فندور للمقاولت �شركة963

253732014/11/30بيت ال�شيفون للخياطة�شركة964

5728422014/11/30كيما ال�شرق الو�شط�شركة965

5519912014/12/01 تعمري لإدارة املمتلكات اخلا�شة ذ.م.م�شركة966

8763512014/12/01 ال�شفواين و�شتيفن للخدمات ذ م م �شركة967

7052512014/12/01اإندك�س هولدينج �س �س و �شركة968

7052812014/12/02كار كري اإك�شربي�س ذ.م.م�شركة969

8765812014/12/02جولدن هور�س تريدينغ ذ.م.م.�شركة970

7146542014/12/02فلفلة �س.�س.و�شركة971

8768412014/12/03 فري ديزاين ادفرتيزينغ ذ.م.م�شركة972

8338912014/12/03فورتر�س بحرين كون�شلتن�شي ذ.م.م�شركة973

11140122014/12/04ب�شائر اخلري لاللعاب�شركة974

5887912014/12/04اإيربو للخدمات التجارية ذ.م.م�شركة975

1495722014/12/05اللوربيه العربيه الدوليه للم�شاريع�شركة976

موفخرو للمواد الغدائية �س �س و ملالكتها موفخرو �شركة977
5889112014/12/05جروب  �س �س و
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7349412014/12/06جمموعة فوادالتجارية ذ.م.م�شركة978

4658732014/12/07 ال�شقيل لالأثاث �س.�س.و�شركة979

6096952014/12/08برمييوم للعقارات�شركة980

6096962014/12/08اآي تي �شي ري�شتورنت مانيجمنت�شركة981

7964912014/12/08اإيه دي اإ�س البحرين لالأ�شت�شارات ذ.م.م.�شركة982

 ما�شتك �س.�س.و ملالكها من�شر بن �شعيد اآل �شركة983
7965512014/12/08�شرور

4432112014/12/09اخوان كروف للعقارات ذ.م.م.�شركة984

6491122014/12/09دي�شكفري لالملنيوم�شركة985

8776112014/12/09 �شارة ال�شيد مهدي ملقاولت التنظيفات �س �س و �شركة986

8776412014/12/09 اللوؤلوؤة الدم�شقية للتجارة العامة فرع ل اأجنبية �شركة987

 اإن ات�س هولدجن -�س.�س.و. و مالكها �شمو ال�شيخ �شركة988
4984212014/12/10نا�شر بن حمد بن عي�شى اآل خليفة

8348412014/12/10 الع�شام للمقاولت ذ.م.م�شركة989

 بوابة البدو للمقاولت �س.�س.و ملالكها عنرت قايد �شركة990
8778012014/12/10�شلطان حممد �شامل

7354312014/12/10 �شون والكبي�شي للخزانات احلديدية ذ.م.م�شركة991

 امربيغ�س للتجارة - ت�شامن ملالكها خالد �شركة992
8350512014/12/11ابراهيم  و�شركاءه

7967012014/12/11 ديناميك�س للخدمات ذ.م.م�شركة993

7968412014/12/12 تريبود العاملية للتجارة واخلدمات ذ.م.م�شركة994

8351412014/12/12جيه بي واي كون�شلتن�شي ذ.م.م�شركة995

7689412014/12/12م�شارات ال�شرق لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة996

8781912014/12/12 احلياوي بوتيك ذ.م.م�شركة997

6730012014/12/12 افوك �س .�س.و ملالكها علي عبداللطيف ر�شدان�شركة998

7969412014/12/13مطعم وم�شويات باب الريان ذ.م.م�شركة999

963192014/12/13التجهيزات اللكرتونية ذ.م.م.�شركة1000
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 ال�شلبوخ للمظالت وال�شتائر -ت�شامن - ملالكها �شركة1001
7969812014/12/13ح�شي عبداهلل ال�شلبوخ و�شريكه

6731912014/12/13 ادفان�شد ميديا هولدنغ ذ.م.م�شركة1002

كارجو بارترن لوجي�شتك�س بحرين �س.�س.و ملالكتها  �شركة1003
7972012014/12/14�شفري اوفر�شيز تران�شبورت هولدجن جي ام بي ات�س

7626432014/12/14الدبي�شي لرتكيب املظالت وال�شتائر �شركة1004

8783112014/12/15زمان بروكرج ذ.م.م�شركة1005

 �شكاي اف �شريفي�ش�س �س �س و ملالكها امين �شركة1006
7973112014/12/15عبي�شي 

5902612014/12/15 نابينا لإدارة املطاعم ذ.م.م�شركة1007

 تيد جاكوب اجننرينغ جروب -البحرين-�س �س و �شركة1008
8785612014/12/15ملالكتها  تيد جاكوب اجننرينغ جروب اآي ان �شي

7173922014/12/18 ال�شالحي للذهب واملجوهرات ذ.م.م�شركة1009

8787012014/12/19هاب كون�شلتنغ  بيه تي واي ملتد فرع ل�شركة اجنبية�شركة1010

8787212014/12/19كمران لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة1011

8359212014/12/20 مفتاح احلياة التجارية ذ م م�شركة1012

8350522014/12/20 امربيغ�س للتجارة�شركة1013

5244312014/12/21كننك�س ترافل �شريفي�س�شركة1014

7976412014/12/21 بي ان اأند بي اأيه للتجارة واخلدمات ذ.م.م�شركة1015

7976612014/12/21 عبداهلل ح�شي الهدل واولده ذ.م.م�شركة1016

4435422014/12/22اأ�شواق النافع – ت�شامن بحرينية�شركة1017

7977512014/12/22 ا�س ام اآند ايه ان للمقاولت ذ.م.م�شركة1018

 يوين لوغ ت�شامن لأ�شحابها اأحمد علي املح�شن �شركة1019
8788912014/12/22وعبداهلل حبيب ال عيد

8789112014/12/22فالف مي لالإدارة ذ.م.م�شركة1020

7364312014/12/24 الزاوية الذهبية للمقاولت �س.�س.و�شركة1021

8363412014/12/24 نو اأى كونفري ن�شي�س ذ.م.م�شركة1022
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8363612014/12/24 الرباق لتجارة املوا�شي ذ.م.م�شركة1023

 ن�شرينكو ملقاولت التنظيفات �س.�س.و ملالكتها �شركة1024
8792312014/12/24ن�شرين اخرت علي داد رحمن بلو�س

8324822014/12/24 ال�شويد ملقاولت لتنظيفات �س.�س.و�شركة1025

7979312014/12/25م�شنع نبيل العاملية لالملنيوم واحلديد ذ.م.م�شركة1026

7698712014/12/26ليمون اآرت ذ.م.م�شركة1027

6734212014/12/26تطوير للنظم الدارية ذ.م.م�شركة1028

8794912014/12/26 اإم اأند اآي املتقدمة لال�شت�شارات الت�شويقية ذ.م.م�شركة1029

8795112014/12/26 ار.بي. العقارية ذ.م.م�شركة1030

6444772014/12/27اي ام كي �س.�س.و�شركة1031

2461632014/12/27جموهرات بنت الكويت - ت�شامن�شركة1032

7704512014/12/30 باراجون يوتيليتيز ايه بي دي فن�شرز ذ.م.م�شركة1033

8152122014/12/30 الدهويل للتجارة ذ.م.م�شركة1034

7369612014/12/31 توب كواليتي تريد �شرفي�شز �س �س و�شركة1035

ال الدولية للت�شميم والهند�شة - البحرين - فرع �شركة1036
7369812014/12/31ل�شركة اجنبية

8799812014/12/31ام ا�س ان يو للتجارة ذ.م.م�شركة1037

4440025/1/2016فندق �شنرتال�شركة1038

7988712015/01/02مورنغ �شتار بلدنغ ماجنمنت كون�شولتن�شي ذ.م.م�شركة1039

8702722015/01/02مطعم جرين بنغال�شركة1040

7989312015/01/02رياليتي اأنيمي�شن لالإنتاج الفني ذ.م.م.�شركة1041

4996812015/01/04�شام اك�شرب�س لتوزيع العينات الرتويجية ذ.م.م�شركة1042

2867712015/01/04برومتك للدعاية و العالن ذ.م.م�شركة1043

963172015/01/05ور�شة التجهيزات اللكرتونية�شركة1044
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8671532015/01/05وادي الن�شيم للمقاولت�شركة1045

8696922015/01/06ميرتيك للخدمات �س �س و�شركة1046

7710912015/01/06بيالفي�شتا العقارية ذ م م�شركة1047

7711812015/01/06ميزون يعقوبي للمفرو�شات ذ.م.م�شركة1048

6887752015/01/07بارما ل�شيانة الالفتات ال�شوئية - ت�شامن�شركة1049

5260812015/01/08بوتيك �شاكو�س ذ. م. م�شركة1050

8245022015/01/08يور فيليج للتجارة �س.�س.و�شركة1051

8380912015/01/08ال�شافية للتجارة ذ.م.م�شركة1052

8807612015/01/08روز باري�س للدعاية والعالن ذ.م.م.�شركة1053

5622015/01/09معر�س الكويت لالقم�شة�شركة1054

ماركو�س ايفان�س منطقة حرة ذ.م.م - فرع  �شركة1055
7712112015/01/09اجنبية

7550732015/01/09لبريلنريا�شركة1056

8431742015/01/09الطالب لرتكيب املظالت وال�شتائر - ت�شامن�شركة1057

8350532015/01/09امربيغ�س للتجارة�شركة1058

6748712015/01/09تروبا جايا اجنينريجن بحرين- فرع ل اجنبية�شركة1059

8234122015/01/10ثمار اخلري للخدمات �س.�س.و.�شركة1060

البطة ال�شفراء ملقاولت الزخرفة �س.�س.و. �شركة1061
7999212015/01/10ملالكها عمر عبداهلل علي املهري

7715112015/01/11نوفا باور ذ.م.م�شركة1062

7625832015/01/11البحرينية املتحدة للقوم�شيون�شركة1063

8778022015/01/11بوابة البدو لل�شيانة�شركة1064

8001512015/01/12جمموعة اخلليج الإ�شرتاتيجية �س.�س.و�شركة1065

7146562015/01/12�شمكمك�شركة1066
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8810612015/01/12ذي اكزاكيتف اوفي�س ذ.م.م�شركة1067

4642112015/01/13كلمور انرتنا�شونال تريدنغ ليمتد�شركة1068

7079112015/01/13�شبكة انف�شتمنت �س.�س.و�شركة1069

3314552015/01/14متاي املحرق ذ.م.م�شركة1070

7080112015/01/14حجري لتكيف الهواء ذ.م.م�شركة1071

8564622015/01/14اأجما لتنظيف ال�شيارات�شركة1072

6366112015/01/15اأنوتا البحرين ذ م م�شركة1073

6887742015/01/15ابو في�شل للحالقة الرجالية�شركة1074

7129092015/01/15األيك�س لل�شيانة�شركة1075

فيم الدولية لتنظيم املوؤمترات والدعاية والعالن �شركة1076
8006512015/01/17ذ.م.م

6369412015/01/17دار املجوهرات ذ.م.م�شركة1077

7722612015/01/17اي �شي ال لالأ�شت�شارات ذ.م.م�شركة1078

موازنه للخدمات املحا�شبية  �س �س و ملالكها طالب �شركة1079
8006912015/01/17حممد علي ال�شيخ من�شور ال�شرتي

1694512015/01/18املجموعة املتحدة للتاأمي التعاوين �س.م.ب.م�شركة1080

7081112015/01/18اأم رم�شان لإدارة املطاعم واملقاهي �س.�س.و�شركة1081

4658742015/01/18اأفيو للم�شاعد الكهربائية �س.�س.و�شركة1082

7082712015/01/19مروج اجلزيرة الأدارية ذ.م.م�شركة1083

حممد وحيد للمقاولت �س �س و ملالكها حممد �شركة1084
8008712015/01/19وحيد عبداهلل ح�شن ابراهيم

8324832015/01/19ال�شويد للتجارة�شركة1085

7527632015/01/19زافا لزينة ال�شيارات �س.�س.و�شركة1086

7083112015/01/19جمموعة جي ال�شتة الدولية ذ.م.م�شركة1087

7083312015/01/20روؤيا للرخام والديكور ذ.م.م�شركة1088
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8027922015/01/20الرثى العاملية للمقاولت �س.�س.و�شركة1089

8230222015/01/20�شر ال�شباب لنقل الأثاث�شركة1090

8396212015/01/21برامي األين�شنز املحدودة - فرع ل اجنبية�شركة1091

5932012015/01/21اإيه كيو ل�شت�شارات الأعمال ذ.م.م�شركة1092

8507652015/01/21الفهيد التجارية�شركة1093

اآي اإ�س تي اإينوفتف �شيور تكنولوجيز ميدل اإي�شت �شركة1094
8822312015/01/22ذ م م

8010612015/01/22اودي�شا للمقاولت ذ.م.م�شركة1095

2892112015/01/23التاج خلدمات ال�شحن والتغليف ذ.م.م.�شركة1096

6758712015/01/23اأم �شي �شي للمقاولت �س.�س.و�شركة1097

8013212015/01/24املتميزون للو�شاطة ذ م م�شركة1098

جالل الدو�شري للتنظيفات �س.�س.و ملالكها جالل �شركة1099
7729212015/01/24عي�شى الدو�شري

متي اأحمد ها�شمي لالأ�شت�شارات �س.�س.و و �شركة1100
8013012015/01/24ملالكها متي اأحمد ها�شمي

6759912015/01/24انامرا للمنزل والت�شميم الداخلي ذ.م.م�شركة1101

7731012015/01/26ال�شاطئ الذهبي للمقاولت ذ م م�شركة1102

8738322015/01/26اأبراج اأحمدي للمظالت وال�شتائر ذ.م.م.�شركة1103

8180422015/01/27ور�شة ال�شامي�شركة1104

8828912015/01/28فريتو�شو للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م�شركة1105

8829612015/01/28مطعم �شيالين ذ.م.م�شركة1106

�شفيق للمقاولت �س.�س.و ملالكها �شفيق حممد �شركة1107
8831112015/01/28عبداهلل حممد

8831212015/01/28يو اأر �شي العقارية بحرين ذ م م�شركة1108

8834712015/01/30ديرماكري للتجارة ذ.م.م.�شركة1109

8019512015/02/01مركز تعاون العمال ذ م م�شركة1110

7736212015/02/02ديزاين كورنر التجارية ذ.م.م�شركة1111
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8838312015/02/03جملة بيلد اند بيوند ذ.م.م�شركة1112

8413412015/02/03�شبكرتوم اإنريجي اند �شكراب ذ.م.م�شركة1113

7943332015/02/03جلف ايجل �شتار لالأ�شت�شارات ذ.م.م�شركة1114

التميمي للمطاعم �س.�س.و ملالكها عبدالرحمن �شركة1115
8838512015/02/03�شالح احمد �شامل اأحمد التميمي

7402512015/02/04�شنتك جلوبل اي ان �شي فرع ل اجنبية�شركة1116

7333522015/02/04�شهم الليل ذ.م.م�شركة1117

5541592015/02/04كويف بي اأ ند تي ليف�شركة1118

8840812015/02/04كامبو مارزيو التجارية ذ.م.م.�شركة1119

8841012015/02/05�شيلفر توليب للهدايا ذ.م.م.�شركة1120

8417912015/02/06ت�شاورلتقنية املعلومات ذ.م.م�شركة1121

71290102015/02/06األيك�س لل�شيانة�شركة1122

�شي اي تي هولدينج �س.�س.و. ملالكها اأحمد حممد �شركة1123
8843212015/02/06علي جوليد

7274422015/02/08نورتك للتجارة�شركة1124

الرثى العاملية للتجارة واخلدمات �س.�س.و. �شركة1125
8027912015/02/09ملالكتها ال�شيخة فاطمة عبداهلل حممد اآل خليفة

باور ناين للمقاولت الكهربائية �س.�س.و ملالكها �شركة1126
8026612015/02/09عبدالرحيم بن عبداهلل بن اأحمد الثابت

8738332015/02/09اأبراج اأحمدي لتثمي العقارات�شركة1127

8027412015/02/09اآي اآي اإم تي اإ�س اإديوكي�شنال كون�شلتن�شي ذ.م.م�شركة1128

8028112015/02/09ال�شويان لالأ�شهم وال�شندات ذ.م.م�شركة1129

6774712015/02/10بغداديات لل�شناعات الغذائية ذ.م.م�شركة1130

7408112015/02/10الذوق الرفيع للحلويات واملاأكولت املغربية ذ م م�شركة1131

8407022015/02/11تيتوز للمقاولت ذ.م.م�شركة1132

8350542015/02/11امربيغ�س للتجارة -  ت�شامن بحرينية�شركة1133

5956112015/02/12دامين�شنال �شتونز ذ.م.م�شركة1134
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5957412015/02/12رد �شكوير اند�شرتيز ذ.م.م.�شركة1135

8029712015/02/13ايروخليج خلدمات الطريان ذ.م.م�شركة1136

العيد املربوك خلدمات التنظيفات ت�شامن �شركة1137
8031512015/02/14لأ�شحابها عبدالأمري معتوق وجا�شم عيد

�شرقية الو�شل لتنظيم املوؤمترات �س.�س.و و �شركة1138
8430212015/02/14ملالكها بدر بن عبداملح�شن املطلق

6143162015/02/14تامي �شتاي�شن�شركة1139

6401312015/02/14دبلن لالأجهزة الكهربائية ذ.م.م�شركة1140

7412912015/02/15حلمي جروب للتوكيالت التجارية ذ م م�شركة1141

5964112015/02/15اأرجون كون�شلتنج ميدل اإي�شت ذ.م.م�شركة1142

6403512015/02/15ليربا بروبرتيز ذ.م.م�شركة1143

دليل اخلليج للتجارة و خدمات ال�شحن - فرع ل �شركة1144
8851212015/02/16�شعودية

7102712015/02/16فلوتك بحرين �س .�س. و�شركة1145

7414912015/02/16الغامني للخدمات - ت�شامن�شركة1146

7974122015/02/17حمبوب لنقل الثاث�شركة1147

عبا�س عبدعلي خ�شري و�شركاوؤة للتجارة - �شركة1148
7633862015/02/17ت�شامن

الطالب للقوم�شيون -  ت�شامن ملالكتيها زهرة �شركة1149
8431712015/02/17هالل جا�شم الطالب ومنى عبداهلل مريزا ح�شن

1036022015/02/18�شياغه زحل�شركة1150

يو�شف خلف للكمبيوتر �س.�س.و ملالكها يو�شف �شركة1151
8853912015/02/18حممد فتحي خلف

5967512015/02/18كيلوج براون اأند رووت �شريف�شيز اإنك�شركة1152

8854812015/02/18�شركا للتموين ذ.م.م�شركة1153

امل�شتودعات الذهبية للمقاولت �س.�س.و ملالكها �شركة1154
8034612015/02/19عي�شى اإبراهيم عبداهلل الغامن

6407612015/02/19البحرينية العراقية لال�شترياد والت�شدير ذ.م.م�شركة1155

7105912015/02/19امانة فودز �شريفي�شز ذ.م.م�شركة1156

5971412015/02/20خدمات ال�شحن ال�شاملة وامل�شافرين ذ.م.م�شركة1157
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8437012015/02/20تيتانيوم اخلليج للتجارة ذ.م.م�شركة1158

8437712015/02/20لينك�س اأريبيا لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة1159

8229322015/02/20م�شكور للمطاعم واحللويات ذ م م�شركة1160

7418912015/02/21عبداهلل املجدوعي للنقليات الثقيلة �س . �س . و�شركة1161

فري�س اند فاو�شت تيفباو جي ام بي ات�س - فرع �شركة1162
7419712015/02/21اجنبي

7420612015/02/22هريو للمقاولت ذ.م.م�شركة1163

7420622015/02/22هريو للنجارة�شركة1164

8862412015/02/24امالك ا�شماعيل خنجي املحدودة  ذ.م.م�شركة1165

8863512015/02/24الأمري التجارية - فرع ل كويتية�شركة1166

3354312015/02/25بايت كمبيوتر �س.و.و�شركة1167

7424112015/02/25�شتون تكنيك ملواد البناء ذ.م.م�شركة1168

6788812015/02/25معهد نيو فجن للتدريب د.م.م�شركة1169

6788912015/02/25جام العقارية �س.م.ب - مقفلة�شركة1170

8865212015/02/25غلف �شاينتفيك كوربوري�شن - مكتب متثيلي�شركة1171

8865812015/02/26مل�شة الت�شميم لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة1172

8445012015/02/26اإجنينيو�س كون�شبت�س ادفرتايزنغ ذ.م.م�شركة1173

اورجن بوك�س للتجارة - ت�شامن لأ�شحابها حممد �شركة1174
8867012015/02/26جعفر ال�شموم و�شريكه

5982612015/02/26جلورئي�شا ايفينت�س اند ودجن�شركة1175

مابيل للتنظيفات - ت�شامن ل�شحابها ح�شي �شركة1176
8447012015/02/27الري�س واحمد ال�شهاب

8043812015/02/27و�شال بيمنت �س.�س.و ملالكها �شنديب باتل�شركة1177

7574532015/02/28يوج بريي كايف �شوب ذ.م.م�شركة1178

2268952015/02/28كايف كالياري�شركة1179

30012015/03/01مفرو�شات باقر ذ.م.م�شركة1180
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7753912015/03/01متوز للت�شميم  �س.�س.و�شركة1181

ماز لالإ�شت�شارات �س �س و ومالكها حممد بن حمد �شركة1182
6421512015/03/01الزير

6422812015/03/01اإنرفاريو ل�شت�شارات وتنمية �شناعة الطاقة ذ.م.م�شركة1183

8048312015/03/01دي ام بيورتيك كو ليمتد�شركة1184

كليفورنيا ل�شترياد وت�شدير وبيع ال�شيارات �شركة1185
6732822015/03/01امل�شتعملة

8538022015/03/02�شم�س ال�شم�شاين للقوم�شيون�شركة1186

8871412015/03/03ا�س ات�س تك مكتب متثيلي�شركة1187

8871512015/03/03وايلد ني�شن بزنز كون�شلت ذ.م.م�شركة1188

الدرديري للكمبيوتر �س.�س.و ملالكها دفع اهلل عمر �شركة1189
8871812015/03/03الدرديري

5992712015/03/04العدالة لال�شت�شارات والدارة ذ.م.م�شركة1190

8080432015/03/05الدائرة البي�شاء للتنظيفات �س.�س.و�شركة1191

8874312015/03/05مببلبي خلدمات التنظيفات وال�شيانة  ذ.م.م�شركة1192

7116612015/03/05ذي اأوتلت برندز ذ.م.م�شركة1193

91918875812015/03/06 لل�شيانة ذ.م.م�شركة1194

1033132015/03/06�شيدين لل�شياحة ذ.م.م�شركة1195

زهرة البحرين لإ�شترياد اخل�شروات والفواكه - �شركة1196
5593312015/03/06ت�شامن بحرينية

3294622015/03/08الكيا�س املحدوده�شركة1197

6001212015/03/08اخلري�شي لل�شيارات ذ.م.م�شركة1198

7434012015/03/08الوله للمواد الغذائية -ت�شامن-�شركة1199

6435612015/03/08ن�شور ال�شحراء للخدمات �س.�س.و�شركة1200

ثلوج التجارية ل�شاحبيها احمد ح�شي اآل �شعيد �شركة1201
7760012015/03/08وح�شي حممد اآل �شعيد - ت�شامن

8877812015/03/09تريدبريفورم �شباليز ذ.م.م�شركة1202

ال�شادقون للمقاولت �س.�س.و ومالكها اإبراهيم �شركة1203
7760612015/03/09ن�شر احمد القالف
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7436712015/03/09ديجيتال كيوب تكنولوجيز ذ.م.م�شركة1204

7437612015/03/10اأ اند زد كواليتي للتجارة ذ م م�شركة1205

ها�شمية ال�شيد للمقاولت �س �س و ملالكتها �شركة1206
8463012015/03/10ها�شمية ال�شيدح�شن مرزوق

8463812015/03/10ما�شا للتجارة ذ.م.م�شركة1207

5035512015/03/11فخرو للمقاولت ذ.م.م.�شركة1208

دا�شكو للمقاولت �س �س و ملالكها عبداهلل �شركة1209
8880412015/03/11عبدالرزاق الدو�شري

8880912015/03/11ه.ا.ر لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة1210

8465912015/03/11حي ال�شوق خلدمات البناء�شركة1211

72546112015/03/11ا�س.اف ذا �شاندوي�س فاكتوري�شركة1212

عبا�س عبدعلي خ�شري و�شركاوؤة للتجارة - �شركة1213
7633872015/03/12ت�شامن

8467412015/03/12كيو اأند اأيه لالإ�شت�شارات ذ.م.م�شركة1214

6806912015/03/12�شالك للتجارة ذ.م.م�شركة1215

8882812015/03/12ثلوج مو�شكو للتجارة ذ.م.م�شركة1216

51438362015/03/13فارد�شركة1217

8699522015/03/13عجيانكو للمقاولت �س.�س.و�شركة1218

8885212015/03/13جمموعة اآر دي هرييتيج ذ م م�شركة1219

الرو�شة للتطوير العقاري �س.�س.و ملالكها �شالح �شركة1220
8060512015/03/14عبدالواحد جابر

8060812015/03/14اأبناء زهري القاب�شة ذ م م�شركة1221

ايه ايه ايه لال�شت�شارات ت�شامن ملالكها عقيل �شركة1222
8470712015/03/14�شادق العلوي و�شريكه

8144322015/03/14كاليفري للمقاولت �س.�س.و�شركة1223

8061812015/03/15دوفال اأم اإي البحرين اأدفايزري ذ.م.م.�شركة1224

8062612015/03/15النجاة للمقاولت ذ.م.م�شركة1225

6444712015/03/15اي ام كي �س �س و�شركة1226
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7444212015/03/16املتحدون الثالثة لدارة املطاعم واملقاهي ذ م م�شركة1227

طالل �شعيد للعقارات �س.�س.و ملالكها طالل بن �شركة1228
8887412015/03/16كاظم بن جواد �شعيد

8234132015/03/17ثمار اخلري للو�شاطة �س �س و�شركة1229

8887912015/03/17كايل برجر لإدارة املطاعم و املقاهي ذ.م.م�شركة1230

8473212015/03/17اآرام العاملية للتجارة ذ.م.م�شركة1231

8783222015/03/18الري�س اند جاندي انرتنا�شونال تريدينغ ذ.م.م�شركة1232

5916042015/03/18العميد لرتكيب وازالة لوحات العالنات�شركة1233

8475512015/03/18بينز انرتنا�شيونال كون�شلتينغ ذ.م.م�شركة1234

6813412015/03/18اأفر�شيز نورث و�شت القاب�شة ذ.م.م�شركة1235

8890012015/03/18النمر لإدارة املطاعم و�شركاه ذ م م�شركة1236

8008722015/03/19حممد وحيد لتنظيف ال�شيارات�شركة1237

حممود ن�شار و�شركاه - الن�شار التجارية - فرع �شركة1238
8892712015/03/20اجنبي

6451112015/03/20منر ال�شرق العقارية ذ.م.م�شركة1239

8831122015/03/20�شفيق للخدمات �س.�س.و�شركة1240

4487712015/03/21ابكون للمقاولت ذ.م.م�شركة1241

5611412015/03/22مطعم كا�شتيلو ذ.م.م�شركة1242

7977522015/03/22ا�س ام اآند ايه ان للمقاولت ذ.م.م�شركة1243

مطعم العطاء - ت�شامن ل�شحابها بتول ال�شيد �شركة1244
8070012015/03/22حم�شن و�شركاها

8070612015/03/22الدغا�س للتجارة ذ.م.م�شركة1245

اأجما لفك وتركيب عف�س املنازل واملكاتب �شركة1246
8564632015/03/23�س.�س.و.

8893512015/03/23كلرز دومز للتجارة ذ.م.م�شركة1247

7451712015/03/23ام و �شي �شا�شي بحرين ذ.م.م�شركة1248

8483812015/03/24قرطاجنة للمقاولت �س.�س.و �شركة1249
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7453012015/03/24فالكون هارت للخدمات - ت�شامن�شركة1250

8071012015/03/25اأمبك�س مينا للتجارة ذ.م.م�شركة1251

8895712015/03/25يف فور اأيفينت�س ذ.م.م�شركة1252

8484712015/03/25كري اأند كيور ذ.م.م�شركة1253

8896012015/03/25بزنز تولز ذ.م.م�شركة1254

8072212015/03/25اأزاد ملقاولت التنظيفات ذ.م.م�شركة1255

8072712015/03/26اأك�ش�س بروكرز �شلو�شن�س ذ.م.م�شركة1256

8897412015/03/26اإن �شايد اآوت ذ.م.م�شركة1257

8486812015/03/26الو�شام الذهبي لتنظيف ال�شيارات �س.�س.و �شركة1258

7129072015/03/26األيك�س لل�شيانة والتنظيفات ت�شامن�شركة1259

5617112015/03/27العربية اخلليجية لال�شتثمار العقاري ذ.م.م.�شركة1260

6821812015/03/27اخلرايف نا�شيونال �س.�س.و�شركة1261

8898712015/03/27يو اآر �شي تاورالعقارية �س.�س.و �شركة1262

8899212015/03/27راما 2 العقارية �س.�س.و مالكتها �شركة1263

8899612015/03/27ادارة للتطوير ذ.م.م�شركة1264

8076412015/03/28توتال بيزن�س �شولو�شنز ميدل اي�شت ذ م م�شركة1265

6462612015/03/28ال�شويفى للمخابز املتحدة ذ م م�شركة1266

هاي وي لرتكيب املظالت وال�شتائر اجلرارة �شركة1267
8072132015/03/29ت�شامن بحرينية

8080012015/03/29اأدفان�شد ديتك�شن تكنولوجي �س.�س.و و �شركة1268

8912015/03/30�شي جي كندارى و اخوانه�شركة1269

1713412015/03/30الب�شتان للتحف ولوازم الزينة �س .�س.و�شركة1270

5621712015/03/30نوفوتك لتنظيم املوؤمترات -  ت�شامن�شركة1271

7458712015/03/30�شي�شتم ترونك�س ذ.م.م�شركة1272
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89020131/03/2015ال�شعوي لالبتكار ذ.م.م�شركة1273

794162016/4/1دانه لاليدي العاملهموؤ�ش�شة1274

823122016/7/19وكاله الرا�شديه لاليدي العاملهموؤ�ش�شة1275

2647422015/7/29الق�شر لالأيدي العاملهموؤ�ش�شة1276

1619332016/11/4البحرين لالأيدي العاملةموؤ�ش�شة1277

1496942016/3/3وكاله املحميد للخدماتموؤ�ش�شة1278

5902922016/1/5الريان لاليدي العاملةموؤ�ش�شة1279

7411912016/2/14ال�شالم خلدمات الأيدي العاملةموؤ�ش�شة1280

3297352016/4/3ريف لالأيدي العاملةموؤ�ش�شة1281

798882016/1/8خدمات املدوب لاليدى العاملهموؤ�ش�شة1282

1917552016/7/21دي�شكفري لاليدي العاملةموؤ�ش�شة1283

1220482016/8/22الأهلية خلدمات الأيدي العاملةموؤ�ش�شة1284

8778722015/9/30�شقر لال�شت�شارات واخلدمات �س.�س.و�شركة1285

7585992015/12/19مدار�س لالأيدي العاملة �س.�س.و�شركة1286

8857112016/2/19العائلة لالأيدي العاملةموؤ�ش�شة1287

3902832015/3/3ال�شواد لالأيدي العاملةموؤ�ش�شة1288

8886412016/3/16مطر لاليدي العاملةموؤ�ش�شة1289

2566022016/4/2ندى لالأيدي العاملةموؤ�ش�شة1290

3604702832016/6/2 للتوظيفموؤ�ش�شة1291

3898922016/8/4بيت العمال لالأيدي العاملةموؤ�ش�شة1292

7060832015/8/25حلول خلدمات اليدي العاملةموؤ�ش�شة1293

2004062015/10/2حممد ح�شن باقر جا�شم ر�شيموؤ�ش�شة1294

2746512016/7/18ك ا�س بي بحرين لاليدي العاملةموؤ�ش�شة1295
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96952016/5/26�شاطي القمرلاليدي العاملةموؤ�ش�شة1296

1204042016/7/25املحيط الزرق لاليدي العاملةموؤ�ش�شة1297

8312312015/11/06العامل احلديث لإدارة الفنادق �س.�س.و�شركة1298

5977322016/06/21بالك ماجيك لالنتاج الفني والدعاية والعالنموؤ�ش�شة1299

راية لإدارة املطاعم والفنادق واملنتجعات موؤ�ش�شة1300
8062012017/03/15ال�شياحية

8203022016/08/12�شفريات �شعيدموؤ�ش�شة1301

4070342016/05/07كاتلونيا لدارة الفنادق�شركة1302

8739712016/11/06فريجن لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م�شركة1303

8535312015/05/06احلرمي للنقل ال�شياحيموؤ�ش�شة1304

828232016/03/25العو�شي لل�شفرياتموؤ�ش�شة1305

6715322016/11/23فندق يف دارا�شركة1306

195522016/07/25فندق امواج ملينيوم ذ.م.م�شركة1307

195522016/07/25فندق امواج ملينيوم ذ.م.م�شركة1308

7662312015/11/08�شوميت للفنادق �س.م.ب. مقفلة�شركة1309

4877382017/07/26نيو فيجن لدارة امل�شاريع ال�شياحية �س.�س.و�شركة1310

4024622015/01/13مطعم حياه البحرينموؤ�ش�شة1311

1308112016/01/04مطعم قلعة جيم�سموؤ�ش�شة1312

1316962016/09/26�شاما العقارية�شركة1313

9409112016/06/22برومبت هوتيل مانيجمنت �س.�س.و�شركة1314

5163012016/09/03امل�شتقبل لدارة الفنادق املحدودة ذ.م م�شركة1315

4786212016/11/20الدانة لدارة الفنادق ذ.م.م�شركة1316

1727232015/10/18ال�شياحة اللبيةموؤ�ش�شة1317

5904212015/12/20ايفوريا فجن�س ذ.م.م�شركة1318
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6058022016/03/21ملينيوم ايفنت�س اند ادفرتاي�شمنتموؤ�ش�شة1319

6878112015/05/25وكالة ماج�شتك لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م�شركة1320

8692812016/09/23�شام �شيجنيت�شر ترفيلز ذ.م.م�شركة1321

7685912016/12/08طيف لل�شفرياتموؤ�ش�شه1322

6605132016/09/20الزين لل�شفر وال�شياحة�شركة1323

7372812016/01/06الزهراء لل�شياحة ذ م م�شركه1324

2734422014/08/26جزر البحرين لل�شياحةموؤ�ش�شة1325

8491612016/03/28ابن الوداعي لل�شياحةموؤ�ش�شة1326

8522122016/09/12الرمال الذهبية لل�شياحةموؤ�ش�شة1327

6879212015/5/26كرنفال لل�شفر و ال�شياحة ذ.م.م�شركة1328

7186532016/4/9مكتب رحلتي لل�شياحةموؤ�ش�شة1329

1640422016/8/29مناف لل�شياحه وحجوزات الفنادقموؤ�ش�شة1330

5578012016/2/14املحيط للخدمات ال�شياحية - ت�شامن�شركة1331

8220212015/8/6الراحة لل�شفريات ذ.م.م�شركة1332

6308752017/3/31�شفريات نور اخلليجموؤ�ش�شة1333

6012712016/3/14موؤ�ش�شة احمد مو�شى احمد مو�شىموؤ�ش�شة1334

5044482016/10/23ميرتوبول�س للدعاية والعالنموؤ�ش�شة1335

5580712017/2/17مك�شل الدولية لال�شت�شارات الت�شويقية ذ.م.م�شركة1336

5162312016/9/3جمموعة مك جرو مزخل لال�شت�شارات ذ.م.م�شركة1337

7007012015/10/14ميجو لإدارة الفنادق واملطاعم ال�شياحية ذ م م�شركة1338

48655332017/6/29نوفلتي لدارة الفنادق و املطاعم ال�شياحيةموؤ�ش�شة1339

لوؤلوؤة اخلليج للرحالت البحرية الداخلية موؤ�ش�شة1340
7471712015/4/11ال�شياحية

6753512017/1/16اأوارد �شريميوين ذ.م.م�شركة1341
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5211532017/1/8اأر اند زي اأيفنت مينجمنتموؤ�ش�شة1342

1902432015/7/13�شوبز ميدياموؤ�ش�شة1343

5619812015/3/29األوان لالأنتاج الفنيموؤ�ش�شة1344

�شرنجي ميدل اي�شت لت�شويق وتوزيع العينات �شركة1345
6043912015/4/3الرتويجية

3968412016/12/8برامي تاميموؤ�ش�شة1346

3452732016/6/28املر�شى لل�شياحة�شركة1347

7413822017/2/21روانا لل�شفر وال�شياحهموؤ�ش�شة1348

4407822015/12/13�شهد لل�شفر وال�شياحةموؤ�ش�شة1349

1342822016/9/10احلرم لل�شفر وال�شياحةموؤ�ش�شة1350

5064712017/4/26ميديا كيت لالنتاج والتوزيع ذ.م.م�شركة1351

4761412014/9/30مركز ارز للفنونموؤ�ش�شة1352

8713512016/10/8ايبك كون�شبت�س لتنظيم املوؤمتراتموؤ�ش�شة1353

عقارات فينكون العاملية �س.�س.و ملالكها فين�شت �شركة1354
6233312016/9/5جوزيف كوناث

5455312016/9/11فورت�شن لإدارة الأمالك والت�شويق �س.و.و�شركة1355

7023732016/6/27مودورن هوتل منجمنت ذ.م.م�شركة1356

1782822016/06/16�شفريات ترم لل�شياحة�شركة1357

رويال كولج لدارة الفنادق واملطاعم ال�شياحية �شركة1358
5760212015/07/25ذ.م.م

5524712016/12/07�شفريات اجلزيرة ذ.م.م�شركة1359

5097272015/12/27�شركة �شماء اململكة لل�شفر و ال�شياحة �س.�س.و�شركة1360

1223852016/11/05الوطن العربي لل�شياحهموؤ�ش�شة1361

5489412016/10/23اجلوارح للت�شميم الفني والرتويجموؤ�ش�شة1362

5176322015/08/28اأيبل اند ول ماركتنغموؤ�ش�شة1363

5581932015/05/18لينا لداره الفنادق وجلب الفرق الفنيةموؤ�ش�شة1364
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51438282015/07/11جمموعة العريان التجارية ذ.م.م�شركة1365

678632016/8/9النور لل�شفر وال�شياحةموؤ�ش�شة1366

941102015/11/24فندق املعار�سموؤ�ش�شة1367

941112017/02/24فندق املرياجموؤ�ش�شة1368

3738222006/10/30الدوحة بالزاموؤ�ش�شة1369

3884512016/08/03مطعم جنوم هوليود ذ.م.م�شركة1370

5900312016/12/14مطعم ومقهى مانويال اللبناين �س.�س.و�شركة1371

556622017/05/01مطعم الفلفل الزينموؤ�ش�شة1372

1230042014/07/25القد�س للنقل وال�شياحة وال�شفرموؤ�ش�شة1373

1969912015/6/15النور املحدوده ذ.م.م �شركه1374

5694612014/06/07احتاد العمال العربيةموؤ�ش�شة1375
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وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين
 قر�ر رقم )78( ل�ضنة 2016 

 بتعديل �لمادة )1( من  �لقر�ر رقم )81( ل�ضنة 2015
باإعادة ت�ضكيل لجنة تثمين �لعقار�ت �لم�ضتملكة للمنفعة �لعامة ونظام عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

العمراين،
 وعلى املر�شوم امللكي  رقم )83 ( ل�شنة2014بت�شكيل الوزارة،

وعلى القرار رقم )81( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جلنة تثمي العقارات  امل�شتملكة للمنفعة 
العامة ونظام عملها،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر �لآتي:
مادة)1(

تثمي  جلنة  ت�شكيل  باإعادة   2015 ل�شنة   )81( رقم  القرار  من   )1( املادة  اإلى  ي�شاف 
العقارات  امل�شتملكة للمنفعة العامة ونظام عملها،  بند جديد برقم )13( ن�شه الآتي:

13- ال�شيد/ مازن حممد ح�شن احلداد/اأخ�شائي درا�شات عمرانية )ع�شوًا(.

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

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر يف: 11 رجـب  1437هـ
املــــوافـــق: 18 اأبريـل 2016م



108
العدد: 3258 - الخميس 21 أبريل 2016

وز�رة �لأ�ضغال و�ضئون �لبلديات و�خلطيط �لعمر�ين
 قر�ر �إلغاء رقم )15( ل�ضنة 2006

ب�ضاأن قر�ر ��ضتمالك رقم )69( ل�ضنة 2012

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت اإلغاء 
املرباطي  علي  عبدالغفار  ال�شيد/  ملك  على  ال�شادر   2012 ل�شنة   )69( رقم  ا�شتمالك  قرار 
الكائن يف حالة بوماهر من املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 1968/135، وذلك من اأجل اإن�شاء 
نف�س  على   2012 ل�شنة   )68( رقم  ا�شتمالك  قرار  ل�شدور  وذلك  وحديقة،  لل�شيارات  مواقف 

القرار.
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 

لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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



109
العدد: 3258 - الخميس 21 أبريل 2016

هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار
 قر�ر رقم )1( ل�ضنة 2016

ب�ضاأن حل جمعية �لبحرين للت�ضوير �لفوتوغر�في

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 
 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  مبر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب 

وتعديالته،
وعلى قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم )7( ل�شنة 2012 بت�شمية اجلهة الإدارية املخت�شة 

والوزير املخت�س باجلمعيات الثقافية وحتديد اخت�شا�شها،
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

للت�شوير  البحرين  بت�شجيل جمعية  الرتخي�س  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )5( رقم  القرار  وعلى 
الفوتوغرايف،

وبناًء على تقرير اإدارة الثقافة والفنون الثابت فيه �شلوع اأع�شاء من اجلمعية يف اأن�شطة 
خمالفة للقانون والنظام العام وفقا للبند )4( من املادة )50( من املر�شوم بقانون امل�شار اإليه 

اأعاله،

قرر �لآتي:
مادة )1(

حُتل جمعية البحرين للت�شوير الفوتوغرايف.

مادة )2(
ويقوم  مهمته،  انتهاء  بعد  اأجره  وي�شتحق  للجمعية  م�شفيًا  غزالة  اأبو  طالل  ال�شادة  ُيعي 
بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية وذلك 

خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا القرار.

مادة )3(
الت�شرف  اأو  ن�شاطها  موا�شلة  وموظفيها  اإدارتها  على  والقائمي  اجلمعية  اأع�شاء  على  يحظر 
يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمي على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 
وعلى  وعلى موظفيها  عليهم  باجلمعية، وميتنع  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  امل�شفي جميع 
امل�شرف املودع لديه اأموال اجلمعية واملديني لها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون اجلمعية   اأو 
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حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.
مادة )4(

على امل�شفي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها واأن ي�شتويف 
مالها من حقوق قبل امل�شاهمي اأو الغري، واأن يقوم بالوفاء مبا عليها من ديون مع مراعاة الحكام 

املقررة يف نظام اجلمعية.

مادة )5(
يقدم امل�شفي لهيئة البحرين للثقافة والآثار ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية.

مادة )6(
ُيبّلغ هذا القرار اإلى اجلمعية مبوجب خطاب م�شجل بعلم الو�شول.

مادة )7(
على مدير اإدارة الثقافة والفنون تنفيذ هذا القرار وُيعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�ضة هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار
مي بنت حممد �آل خليفة

�شدر يف: 5 رجـــــب 1437هـ
املـوافـــق: 12  اأبريل 2016م
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رقم �لدعوى: 3/2016
�إعالن بجدول �ملو�عيد رقم 1 و�حل�ضور

املدعي: اأيه اأ�س بي بنك املحدود.
املدعى عليهما: 1- حممد اإقبال. 2- �شتيت بنك اأوف اإنديا.

املطلوب اإعالنه: 1- حممد اإقبال )جمهول العنوان(.
جدول مواعيد اإجتماعات اإدارة الدعوى رقم )1( يف الدعوى 3 /2016:-

الإجتماع الأول بتاريخ 12 اأبريل 2016 ال�شاعة 12 ظهرًا واملحدد لإ�شتالم اأطراف الدعوى جدول 
املتعلقة  الأمور  كافة  لتقدمي  لالأطراف  الأجل  وبدء  حوله  الأراء  واإبداء  الدعوى  اإدارة  مواعيد 

بالدعوى واإثباتها من خالل تقدمي مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.
الإجتماع الثاين بتاريخ 28 اأبريل 2016 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقدمي املدعى عليه مذكرة 

الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى.
اإختيار  على  الأطراف  اإتفاق  لتقدمي  الأجل  نهاية  هو  م�شاًء   4:00 ال�شاعة   2016 مايو   8 تاريخ 

اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع.
الإجتماع الثالث بتاريخ 10 مايو 2016 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقدمي املدعي الرد على 
الأجنبي  القانون  ن�س  لتقدمي  الأجل  ونهاية  الثاين  الإجتماع  يف  املقدمة  عليه  املدعى  مذكرة 

الواجب التطبيق مع الرتجمة.
تاريخ 17 مايو 2016 ال�شاعة 4 م�شاًء هو نهاية الأجل لطلبات الإدخال والتدخل والدعوى املتقابلة 

والطلبات العار�شة.
الإجتماع الرابع بتاريخ 24 مايو 2016 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقدمي املدعى عليه الرد 
على مذكرة املدعي املقدمة يف الإجتماع الثالث ونهاية الأجل لتقدمي مذكرات الرد حول كافة 
طلبات الإدخال والتدخل والدعوى املتقابلة والطلبات العار�شة)اإن وجدت(ونهاية الأجل لتقدمي 

تقارير اخلرباء وجميع امل�شتندات.
طلبات  كافة  لتقدمي  الأجل  نهاية  ظهرًا   12 ال�شاعة   2016 مايو   31 بتاريخ  اخلام�س  الإجتماع 

اإجراءات الإثبات ونهاية الأجل لتقدمي مذكرات الرد حول تقارير اخلرباء و جميع امل�شتندات.
الإجتماع ال�شاد�س بتاريخ 7 يونيو 2016 ال�شاعة 12 ظهرًا لتبادل مذكرات الرد حول كافة طلبات 

اإجراءات الإثبات ولإعالن الأطراف مبوعد اجلل�شة الأولى اأمام الهيئة.
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مواعيد  بجدول  اإقبال  حممد  عليه  املدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن  لذا 
اإجتماعات اإدارة الدعوى رقم 1 واملحرر بتاريخ12 اإبريل 2016 ومبواعيد ح�شور ممثله القانوين 
�شخ�شيًا اأو وكياًل عنه لالإجتماعات اإدارة الدعوى اأمام مدير الدعوى مبقر الغرفة، عنوانها:�شارع 
1704، بناية البارك بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، لتقدمي مذكرات الدفاع والدفوع والأدلة 
وطلبات اإجراءات الإثبات وكافة الأمور املتعلقة بالدعوى خالل الإجتماعات والآجال املبينة اأعاله 
اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 رقم)65(ل�شنة  القرار  30(من  املادة)29،  بن�س  عماًل  وذلك 
ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من 

الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم)30(ل�شنة 2009، ليعلم.

غرفة �لبحرين لت�ضوية �ملنازعات
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وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة
�إعالنات مركز �لبحرين للم�ضتثمرين

�إعالن رقم )229( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن تخفي�س ر�أ�ضمال �ضركة

)جنمة �ل�ضرق للتجارة �لعامة ذ.م.م(

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )جنمة ال�شرق للتجارة العامة ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 63420، طالبًة تخفي�س راأ�شمالها من مائة األف )100.000( دينار بحريني، 
اإلى خم�شمائة  الواحدة 50 دينارًا،  األف )2.000( ح�شة، قيمة احل�شة  موزعة على ع�شرين 

)500( دينار بحريني، موزعة على 10 ح�ش�س، قيمة احل�شة الواحدة 50 دينارًا.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

�إعالن رقم )230( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن حتويل فروع من موؤ�ض�ضة فردية

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ عبدالرزاق عبداخلالق عبداهلل  نيابة عن  البحرين بروفي�شونال بودي،  ال�شادة/ ميال 
ح�شن، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )بوتيك ال�شعور(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 15976، 
طالبي تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويل فروعها )1،3،5( اإلى �شركة ذات م�شئولية 
حمدودة، وحتت ال�شم التجاري �شركة )بوتيك ال�شعور ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف 

)5.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد فريوز بودام �شريكًا بال�شركة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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�إعالن رقم )231( ل�ضنة 2016  
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية

�ضركة )كا�ضبيني رينيويبل �إيرنجي �س.�س.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شادة/ �شركو ثري �شيز ذ.م.م، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )كا�شبيي رينيويبل 
القيد  امل�شجلة مبوجب  اإنك(،  اإيرنجي  رينيويبل  �شركة )كا�شبيي  ملالكتها  اإيرنجي �س.�س.و(، 
اختيارية  ت�شفية  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبي   ،88806 رقم 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقاً  املالك،  با�شم  فردية  موؤ�ش�شة  اإلى  وحتويلها 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

�إعالن رقم )232( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية
�ضركة )�أ�ضنب تكنولوجي ذ.م.م( 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها 
�شركة الت�شامن )ميال بحرين بروفي�شونال بودي(، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
باعتبارها  طالبة   ،74760 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة   ،) ذ.م.م  تكنولوجي  )اأ�شنب  امل�شماة 

م�شفية لل�شركة ذات امل�شئولية املحدودة املذكورة ت�شفيتها ت�شفية اختيارية. 
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( من قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة2001. وعماًل بن�س املادة )335( 
اإليه،  مطالباتهم  تقدمي  اإلى  ال�شركة  دائني  جميع  امل�شفي  يدعو  املذكور  ال�شركات  قانون  من 
الإعالن، وذلك على  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الالزمة، وذلك خالل 30  بامل�شتندات  مدعومة 

العنوان التايل:
�شركة ميال بحرين بروفي�شونال بودي – ت�شامن

رقم الت�شال: )+973( 39696506 
املنامة – مملكة البحرين
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�إعالن رقم )233( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية

�ضركة )رود ماب بي �آر ذ.م.م(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اإليه ال�شيدة/ نوال عبداهلل حممد �شريف العو�شي، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية 
وب�شفتها   ،88675 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  اآر  بي  ماب  )رود  امل�شماة  املحدودة 
ال�شركة ت�شفية اختيارية،  اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة، فقد طلبت  القانوين  امل�شفي 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

�إعالن رقم )234( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه �شركة )مور�شتيفنز(، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )يافا للمقاولت( ملالكها ال�شيد/ 
حبيب حممد حممود حبيب، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 48195، طالبة تغيري ال�شكل القانوين 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 40.000 )اأربعون 
األف( دينار بحريني، واإدخال �شركة )جي كيه لال�شت�شارات الت�شويقية والإدارة ذ.م.م( �شريكًا 

فيها مع املالك.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

�إعالن رقم )235( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إلى �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
موديلز  )مودرن  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  ح�شن،  اأمي  اإبراهيم  جنوى  ال�شيدة/  اإليه 
امللبو�ضات  بيع  جتارة  ن�ضاط  تزاول  والتي   ،96824/1 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  يونيفورم(، 
والأحذية والأ�شناف اجللدية، طالبة حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 
حمدودة، وبراأ�شمال مقداره )20.000( دينار، واإدخال ال�شيد/ خالد ال�شربيني اأحمد اإبراهيم 

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

�إعالن رقم )236( ل�ضنة 2015
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

�إلى �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
اآل خليفة،  نورة خليفة عبدالعزيز حممد  ال�شيخة  نيابة عن  وم�شاركوه،  �شلمان �شليبيخ  مكتب 
مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )مركز ذا ناين للتدريب(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88911، 
والتي تزاول ن�ضاط  مراكز ومعاهد التدريب الإداري والتجاري،  طالبًا حتويل الفرع الثاين من 
اآل  نورة خليفة عبدالعزيز حممد  ال�شيخة  املالكة  با�شم  الواحد،  ال�شخ�س  اإلى �شركة  املوؤ�ش�شة 

خليفة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

�إعالن رقم )237( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية
�ضركة )بينيكل مل�ضادر �لإعالن(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها 
ال�شادة اأ�شحاب �شركة (بينيكل مل�شادر الإعالن(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 48812، طالبي 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

�إعالن رقم )238( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن �إ�ضهار �أعمال ت�ضفية �ضركة

)دي �ضي �إم �خلليج �إند�ضرتيال �ضريفي�ضز ذ.م.م( 
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليها ال�شادة اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )دي �شي اإم اخلليج اإند�شرتيال 
اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 79476، طالبي  امل�شجلة مبوجب  �شريفي�شز ذ.م.م(، 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة 

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

�إعالن رقم )239( ل�ضنة 2016 
ب�ضاأن �نتهاء �أعمال ت�ضفية
�ضركة )�لأهلي �ملالية(  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب ال�شركة الفردية امل�شماة )الأهلي املالية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66122-1، طالبي 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وذلك وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

�إعالن رقم )240( ل�ضنة 2016
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية 
�ضركة )�لكندية ملو�د �لبناء ذ.م.م( 

                 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد 
تقدم اإليه مكب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )الكندية ملواد البناء ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 56129، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب 
باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  وذلك  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

�إعالن رقم )241( ل�ضنة 2016م
ب�ضاأن �إ�ضهار �نتهاء �أعمال ت�ضفية 

�ضركة )�لرحمانية لأنظمة �ل�ضالمة ذ.م.م(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اإليه املحامية فايزة اأ�شعد ال�شيد م�شطفى، نيابًة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)الرحمانية لأنظمة ال�شالمة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81524، طالبًة اإ�شهار انتهاء 
اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري وذلك وفقًا لأحكام 

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

�إعالن رقم )242( ل�ضنة 2016م
�إعالن ب�ضاأن حتويل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة 

�إلى �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
املحامية �شاميه اأبو اليزيد عبدالقادر ال�شيد جماهد، نيابًة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
ال�شكل  تغيري  طالبًة   ،48924 رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  العربية  )�شي جي  امل�شماة 
القانوين لل�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد بعد تنازل ال�شيدة/ ريبيكا كلري �شميث عن كامل 
األف )30.000(  براأ�شمال مقداره ثالثون  ت�شارلز كوك�شي وذلك  نيكول�س  لل�شيد/  ح�ش�شها 

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



175
العدد: 3258 - الخميس 21 أبريل 2016

ملخ�س عقد �ضركة
�ضركة �ل�ضايه �لعقارية ذ.م.م
�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: �شركة ال�شايه العقارية ذ.م.م
رقم �لقيد: 97481                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/17  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة - ل ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري واإدارة 

وتطوير املمتلكات اخلا�شة واإدارة وتطوير و�شيانة العقار حل�شاب ال�شركة.

اأ - النقدي: - 250.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 1201    مبنى  1074     طريق 3622  /  ال�شيف     
)+973( 17500188 -  فاك�س  )+973( 17500199 هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- حمد �شالح حمد الذكري                                    )كويتي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )833(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )83300( الن�شبة )٪33.32(

2- عالء  حبيب ح�شن جوهر  حيات                        )كويتي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )834(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )83400( الن�شبة )٪50(

3- م�شعود حممود  حجي  جوهر  عبدعلي حيات     )كويتي اجلن�شية( 
عدد احل�ش�س )833(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )83300( الن�شبة )٪33.32(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع:
1- حمد �شالح حمد الذكري                                                            )كويتي اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- عالء  حبيب ح�شن جوهر  حيات                                   )كويتي اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )جمتمع(
3- م�شعود حممود  حجي  جوهر  عبدعلي حيات  )كويتي اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )جمتمع(
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�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
1- حمد �شالح حمد الذكري                                                            )كويتي اجلن�شية(                                                       مدير
2- عالء  حبيب ح�شن جوهر  حيات                        )كويتي اجلن�شية(       رئي�س جمل�س املديرين
3- م�شعود حممود  حجي  جوهر  عبدعلي حيات              )كويتي اجلن�شية(                                                                    مدير
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ملخ�س عقد �ضركة
قلو �إيفكت�س ذ.م.م

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: قلو اإيفكت�س ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97482                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/17  
مدة �ل�ضركة: حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: دعاية واإعالن واإدار لل�شحافة والن�شر والتوزيع )�شحيفة متخ�ش�شة(.

اأ - النقدي: - 50.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 150    مبنى  231     طريق 3206  /   عايل   
 39664545 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- حنان حممد علي   ح�شن                                    )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪2(

2- رهام عبدالعزيز ابراهيم   العري�س                  )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )460(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )46000( الن�شبة )٪92(

3- �شبيحه اأحمد خليل  املن�شور                             )بحرينية اجلن�شية( 
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪2(

4- حممود حممد علي   ح�شن                                  )بحريني اجلن�شية( 
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪2(

5- نبيل مريزا علي مكي  اخلري                                )بحريني اجلن�شية( 
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪2(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(
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�ملخولني بالتوقيع:
- رهام عبدالعزيز اإبراهيم   العري�س                                                           )بحرينية اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
- رهام عبدالعزيز اإبراهيم   العري�س           )بحرينية اجلن�شية(              رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �ضركة
يو بي �أيه �لقاب�ضة  �س.�س.و. ملالكها �ضخر بن عبد�هلل �ل�ضديري

�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

��ضم �ل�ضركة: يو بي اأيه القاب�شة  �س.�س.و. ملالكها �شخر بن عبداهلل ال�شديري.
رقم �لقيد: 97485                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/17  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: �شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات.

اأ - النقدي: - 250.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 314    مبنى  125     طريق 1702  /    / املنطقة الدبلوما�شية  
 39993844 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- �شخر بن عبداهلل بن عبدالعزيز ال�شديري          )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- حازم عازر يعقوب البواب                  )اأردين اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
الإدارة جمل�س  ع�شو  اجلن�شية(               )اأردين  البواب            يعقوب  عازر  حازم   -
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ملخ�س عقد �ضركة
يو بي �أيه �لقاب�ضة  �س.�س.و. ملالكها �ضخر بن عبد�هلل �ل�ضديري

�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

��ضم �ل�ضركة: يو بي اأيه القاب�شة  �س.�س.و. ملالكها �شخر بن عبداهلل ال�شديري.
رقم �لقيد: 97485                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/17  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: �شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات.

اأ - النقدي: - 250.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 314    مبنى  125     طريق 1702     / املنطقة الدبلوما�شية  
 39993844 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- �شخر بن عبداهلل بن عبدالعزيز ال�شديري          )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- حازم عازر يعقوب البواب                  )اأردين اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
الإدارة جمل�س  ع�شو  اجلن�شية(               )اأردين  البواب            يعقوب  عازر  حازم   -
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ملخ�س عقد �ضركة
عرب �خلليج بانور�ما للمقاولت )بى ج بى  �ضى( ذ.م.م

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: �شركة عرب اخلليج بانوراما للمقاولت )بى ج بى  �شى( ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97486                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/17  
مدة �ل�ضركة: حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: مقاولت عامة.

اأ - النقدي: - 250.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 109    مبنى  143     طريق 41    املنامة / اجلفري    
)+973( 17716109 - �س.ب 5602 هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- بانوراما للمقاولت واخلدمات الهند�شية          )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2450(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )122500( الن�شبة )٪49(

2- �شركة عرب اخلليج لالنظمه ال�شناعية              )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2550(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )127500( الن�شبة )٪51(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- �شامل اأحمد عبداهلل املناعي                  )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
- �شامل اأحمد عبداهلل املناعي                  )بحريني اجلن�شية(              رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �ضركة
�ملعيوف للمظالت �س.�س.و و ملالكتها نعيمة ن�ضر

�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

��ضم �ل�ضركة: �شركة املعيوف للمظالت �س.�س.و و ملالكتها نعيمة ن�شر.
رقم �لقيد: 97487                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/19  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
لوحات  واإزالة  وتركيب  اجلرارة  وال�شتائر  وال�شتائر  املظالت  وتركيب  عمل  �ل�ضركة:  �أغر��س 

الإعالنات.

اأ - النقدي: - 400 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 14    مبنى  1901     طريق 555 /   توبلي    
 39206418 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

- نعيمة ن�شر عبداهلل معيوف          )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )8(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )400( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- نعيمة ن�شر عبداهلل معيوف          )بحرينية اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
مدير اجلن�شية(                            )بحرينية  معيوف       عبداهلل  ن�شر  نعيمة   -
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ملخ�س عقد �ضركة
�أ�س �أى �أت�س ذ.م.م

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: �شركة اأ�س اأى اأت�س ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97488                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/19  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: اإدارة الوحدات الطبية وتطويرها ومتوينها.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 905    مبنى  1ب     طريق 365 /   و�شط املنامة    
 33032333 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- افزال فريوز حاجي اقبال اغاد                            )اأمريكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )198(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )19800( الن�شبة )٪99(

2- عبدالرحمن قارىء حممد �شعيد احل�شيني          )بحريني اجلن�شية(
الن�شبة )٪1( اإجمايل احل�ش�س )200(  عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )100(       
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- افزال فريوز حاجي اقبال اغاد                            )اأمريكي اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
- افزال فريوز حاجي اقبال اغاد                            )اأمريكي اجلن�شية(                           مدير
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ملخ�س عقد �ضركة
�آل رحمة كي.كي �وتوبارت ذ.م.م

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: اآل رحمة كي.كي اوتوبارت ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97489                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/19  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع قطع غيار ال�شيارات ولوازمها والطارات والبطار.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:   مبنى  545     طريق 1413    املنامة/ النعيم    
 66343630 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- فا�شل عبا�س عبداحل�شي ال رحمه                            )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )204(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(

2-                                                                                    )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )196(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- فا�شل عبا�س عبداحل�شي ال رحمه                            )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )جمتمع(
 2-                                                                        )هندي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
1- فا�شل عبا�س عبداحل�شي ال رحمه       )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة
2-                                                                )هندي اجلن�شية(          نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �ضركة
موديكا للمقاولت ملالكتها دعاء ح�ضن مو�ضى حمد �لبناء و�ضريكها

)�ضركة ت�ضامن(

��ضم �ل�ضركة: �شركة موديكا للمقاولت ملالكتها دعاء ح�شن مو�شى حمد البناء و�شريكها �شركة 
ت�شامن.

رقم �لقيد: 97490                                        
تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  

مدة �ل�ضركة: غري حمددة
تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31

�أغر��س �ل�ضركة: تركيب معدات و�شائل الرى و�شيانتها )كبرية ( وتركيب اخلزانات الكبرية  
)درجة ثالثة ( ومقاولت تركيب ال�شياج.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:   مبنى  73     طريق 60  / املحرق    
 34437765 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- دعاء ح�شن مو�شى حمد  البناء                            )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )140(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )14000( الن�شبة )٪70(

2- �شعد اأحمد مبارك  املهري                                   )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )60(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6000( الن�شبة )٪30(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- دعاء ح�شن مو�شى حمد  البناء                            )بحرينية اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
 2- �شعد اأحمد مبارك  املهري                    )�شعودي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
1- دعاء ح�شن مو�شى حمد  البناء                            )بحرينية اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة
 2- �شعد اأحمد مبارك  املهري                    )�شعودي اجلن�شية(                               مدير
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ملخ�س عقد �ضركة
هري�ت للخدمات �لبحرية �س.�س.و 
ملالكتها ن�ضرين بنت جا�ضم �لدو�ضرى

�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

��ضم �ل�ضركة: �شركة هريات للخدمات البحرية �س.�س.و ملالكتها ن�شرين بنت جا�شم الدو�شرى.
رقم �لقيد: 97491                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: خدمات الغو�س وا�شترياد وت�شدير وبيع الآليات املتحركة اخلفيفة واملكائن 
وال�شمامات وا�شترياد وت�شدير وبيع الأدوات والأجهزة الكهربائية واللكرتونية واأدوات الزينة 
وال�شفن  الأ�شماك  �شيد  ولوازم  اأدوات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  البحرية  والقوارب  لليخوت 
واملراكب ومكتب اإداري ل�شيانة ال�شفن واملعدات البحرية ومتثيل ال�شركات التجارية وال�شناعية 

غري العاملة واملقيمة.

اأ - النقدي: - 50.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 22      مبنى  10د     طريق 30  / املنامة    
 33370276 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

- ن�شرين بنت جا�شم حممد الدو�شرى                            )�شعودية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- ن�شرين بنت جا�شم حممد الدو�شرى                            )�شعودية اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
- ن�شرين بنت جا�شم حممد الدو�شرى                            )�شعودية اجلن�شية(                                    رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�س عقد �ضركة
يي هينغ جيرنل تريدينج ذ.م.م 

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: يي هينغ جيرنل تريدينج ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97492                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
وامل�شابيح  وال�شتائر  ال�شجاد،  الأثاث،  وبيع  وت�شدير  اإ�شترياد   - دراجون  �ل�ضركة:  �أغر��س 
ودراجون - اإ�شترياد وت�شدير وبيع الدوات والجهزة الكهربائية والإلكت ودراجون - اإ�شترياد 
الف�شية  وامل�شوغات  ال�شبحات  وبيع  وت�شدير  اإ�شترياد   - دراجون  البناء.  مواد  وبيع  وت�شدير 
والك�ش�شوار. دراجون - اإ�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س اجلاهزة. دراجون - اإ�شترياد وت�شدير 
وبيع اأقم�شة ومن�شوجات. دراجون - اإ�شترياد وت�شدير وبيع املنتجات اجللدية مبا يف ذلك الحذية
وبيع  وت�شدير  اإ�شترياد   - دراجون  التجميل.  م�شتح�شرات  وبيع  وت�شدير  اإ�شترياد   - دراجون 

الألعاب.

اأ - النقدي: - 1.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 81      مبنى  4441     طريق 6347  / ديار املحرق    
 39777721 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1-  زنيا جياجن                            )�شيني اجلن�شية(
الن�شبة )٪30( اإجمايل احل�ش�س )300(  عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       

2-  �شي ت�شن                             )�شيني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )14(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )700( الن�شبة )٪70(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(
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�ملخولني بالتوقيع: 
1- زنيا جياجن                            )�شيني اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- �شي ت�شن                                               )�شيني اجلن�شية(                     م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- هويكينغ زانغ                                      )�شيني اجلن�شية(                     م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
مدير اجلن�شية(                        )�شيني  جياجن                             زنيا   -1
2- �شي ت�شن                                               )�شيني اجلن�شية(                                    مدير
هويكينغ زانغ                                      )�شيني اجلن�شية(                                 مدير  -3
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ملخ�س عقد �ضركة
م�ضنع �أمو�ج للمنتجات �لورقية و�لبال�ضتيكية ذ.م.م 

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: م�شنع اأمواج للمنتجات الورقية والبال�شتيكية ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97493                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
والأكواب  ال�شحون  واإنتاج  �أغر��س �ل�ضركة: اإنتاج املحارم الورقية  واإنتاج الأكيا�س الورقية  

الورقية واإنتاج الأكيا�س البال�شتيكية واإنتاج احلبيبات البال�شتيكية املدورة.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:     مبنى  109     طريق 3402  /  املعامري    
33993322 )973+( - 33612778 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- اأحمد خليفة عبداهلل املناعي                            )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )٪12.5(

2- حممد عبداهلل اأحمد املناعي                            )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )208(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10400( الن�شبة )٪52(

3- مرمي اأحمد عي�شى بن هندي                          )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )142(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )7100( الن�شبة )٪35.5(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- اأحمد خليفة عبداهلل املناعي                            )بحريني اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- حممد عبداهلل اأحمد املناعي                          )بحريني اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- مرمي اأحمد عي�شى   بن هندي          )بحرينية اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(
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�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
1- اأحمد خليفة عبداهلل املناعي                            )بحريني اجلن�شية(                       ع�شو جمل�س الإدارة
2- حممد عبداهلل اأحمد املناعي                          )بحريني اجلن�شية(                       ع�شو جمل�س الإدارة
مرمي اأحمد عي�شى   بن هندي          )بحرينية اجلن�شية(            ع�شو جمل�س الإدارة   -3
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ملخ�س عقد �ضركة
مي�ضينا ملقاولت �لعو�زل �ل�ضناعية ذ.م.م 

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: �شركة مي�شينا ملقاولت العوازل ال�شناعية ذ.م.م .
رقم �لقيد: 97496                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: مقاولت العوازل ال�شناعية )درجة ثالثة (.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:     مبنى  604 ا     طريق 3719  /  بني جمرة    
33993322 )973+( - 33612778 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- ح�شي عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق                 )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪50(

2- عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق                            )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪50(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- ح�شي عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز  مرزوق                         )بحريني اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
1- ح�شي عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق                            )بحريني اجلن�شية(                       رئي�س جمل�س الإدارة
2- عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق                                     )بحريني اجلن�شية(                نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �ضركة
�أوبتيما �ل�ضت�ضار�ت �س. �س. و ملالكها جونيد �ضليم خان 

�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

��ضم �ل�ضركة: اأوبتيما ال�شت�شارات �س. �س. و ملالكها جونيد �شليم خان.
رقم �لقيد: 97498                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: تقدمي ال�شت�شارات الت�شويقية.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 2208        مبنى  2648     طريق 5720  /  اأمواج    
 37371018 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

- جونيد �شليم خان                               )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- جونيد �شليم خان                               )باك�شتاين اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
- جونيد �شليم خان                               )باك�شتاين اجلن�شية(                       رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �ضركة
علي حبيب جا�ضم �لفرد�ن 

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: علي حبيب جا�شم الفردان.
رقم �لقيد: 97499                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
N/A :مدة �ل�ضركة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: اإدارة وتطوير املمتلكات اخلا�شة وحت�شيل الديون.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 34        مبنى  2415     طريق 2831  /  ال�شيف    
 39308889 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- علي حبيب جا�شم حممد الفردان                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )180(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )18000( الن�شبة )٪90(

2- جناة علي حبيب جا�شم حممد                    )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )٪10(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- علي حبيب جا�شم حممد الفردان                    )بحريني اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- جناة علي حبيب جا�شم حممد                                      )بحرينية اجلن�شية(                               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
1- علي حبيب جا�شم حممد الفردان                    )بحريني اجلن�شية(                       رئي�س جمل�س الإدارة
2- جناة علي حبيب جا�شم حممد                       )بحرينية اجلن�شية(         نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �ضركة
تليلينك لال�ضت�ضار�ت �س.�س.و ملالكها �ل�ضيد/ خالد �ضالح �لود�عي 

�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

��ضم �ل�ضركة: �شركة تليلينك لال�شت�شارات �س.�س.و ملالكها ال�شيد/ خالد �شالح الوداعي.
رقم �لقيد: 97500                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: تقدمي ال�شت�شارات الفنية والت�شويقية يف جمال الت�شالت.

اأ - النقدي: - 50.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 161        مبنى  283     طريق 1704  /  املنطقة الدبلوما�شية   
 39390038 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- خالد �شالح قبيظه الوادعي                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1000(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- ا�شكندر �شعيد قايد قا�شم                    )ميني اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- خالد �شالح قبيظه   الوادعي                             )بحريني اجلن�شية(                                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
مدير اجلن�شية(                        )ميني  قا�شم         قايد  �شعيد  ا�شكندر   -1
2- خالد �شالح قبيظه   الوادعي            )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �ضركة
�أ�ضد�ء للخدمات �لإ�ضت�ضارية �س �س و 

ملالكها �ل�ضيد عالء منري عبد�للطيف �ضويلم 
�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

عبداللطيف  منري  عالء  ال�شيد  ملالكها  و  �س  �س  الإ�شت�شارية  للخدمات  اأ�شداء  �ل�ضركة:  ��ضم 
�شويلم.

رقم �لقيد: 97501                                        
تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  

مدة �ل�ضركة: حمددة
تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31

البالد الجنبية وم�شت�شارون يف  امل�شتح�شلة من  ال�شرائب  واعادة  حت�شيل  �ل�ضركة:  �أغر��س 
ال�شئون املحا�شبية.

اأ - النقدي: - 50.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 163        مبنى  1301     طريق 4026  /  املنامة    
 33222279 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

- عالء منري عبد اللطيف �شويلم                    )اأردين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )200(     قيمة احل�شة )250(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- عالء منري عبد اللطيف �شويلم                    )اأردين اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
1- عالء منري عبد اللطيف �شويلم                    )اأردين اجلن�شية(                                     رئي�س جمل�س الإدارة



196
العدد: 3258 - الخميس 21 أبريل 2016

ملخ�س عقد �ضركة
�أنور طيبة للمقاولت 

ملالكها �ل�ضيد عالء منري عبد�للطيف �ضويلم 
�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

��ضم �ل�ضركة: اأنور طيبة للمقاولت.
رقم �لقيد: 97502                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
N/A :مدة �ل�ضركة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: مقاولت بناء درجة ثانية.

اأ - النقدي: - 50.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 5        مبنى  234     طريق 340  /  و�شط املنامة    
33211050 )973+(  - 34111135 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

- طيبة علي حممد اإبراهيم                    )اأردين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- طيبة علي حممد اإبراهيم                    )اأردين اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
1- طيبة علي حممد اإبراهيم                    )اأردين اجلن�شية(                                     رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �ضركة
�أ.و.ع ذ.م.م 

ملالكها �ل�ضيد عالء منري عبد�للطيف �ضويلم 
�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: اأ.و.ع ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97503                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: كفترييا )وجبات خفيفة(.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 48        مبنى  1165       طريق 1823  /  مدينة زايد    
 39664545 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- اأحمد عقيل حممد عبداهلل                          )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )68(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6800( الن�شبة )٪34(

2- عالء منري عبد اللطيف �شويلم                    )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )66(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6600( الن�شبة )٪33(

3- عالء منري عبد اللطيف �شويلم                    )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )66(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6600( الن�شبة )٪33(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- اأحمد عقيل حممد   عبداهلل                    )اأردين اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
- اأحمد عقيل حممد   عبداهلل                    )اأردين اجلن�شية(                                     رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �ضركة
ح�ضام باوزير للعقارت  �س.�س.و ملالكها ح�ضام فوزي حممد باوزير  

�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

��ضم �ل�ضركة: �شركة ح�شام باوزير للعقارت  �س.�س.و ملالكها ح�شام فوزي حممد باوزير.
رقم �لقيد: 97504                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة - ل ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري.

اأ - النقدي: - 250.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 11        مبنى  308       طريق 385  /  و�شط املنامة    
)+973( 17277433 -  )+973( 33246663- �س. ب 21773 هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

- ح�شام فوزي حممد باوزير                          )ميني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )2500(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- ح�شام فوزي حممد باوزير                          )ميني اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
- اأح�شام فوزي حممد باوزير                          )ميني اجلن�شية(                                     رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �ضركة
خ�ضرجي �نرتبر�ي�ضز �س.�س.و. 

�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

��ضم �ل�ضركة: خ�شرجي انرتبراي�شز �س.�س.و..
رقم �لقيد: 97507                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: بيع و�شراء الأوراق املالية )اأ�شهم و�شندات( حل�شاب ال�شركة فقطر.

اأ - النقدي: - 5000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 21        مبنى  400       طريق 3207  /  املنامة /بو ع�شرية
 66300568 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

- منار حممد م�شطفى �شريه          )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- ن�شر �شعد �شموت                          )اإماراتي اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
- ن�شر �شعد �شموت                                )اإماراتي اجلن�شية(                                                الع�شو املنتدب
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ملخ�س عقد �ضركة
متالكو �لتجارية ذ م م. 

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: متالكو التجارية ذ م م.
رقم �لقيد: 97509                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد البناء.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:   مبنى  1806       طريق 1553  /  املحرق
 33340335 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- �شمرية علي �شليمان ويل البلو�شي          )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(

2-                                                               )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
-                                                               )باك�شتاين اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
-                                                                  )باك�شتاين اجلن�شية(                                                الع�شو املنتدب
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ملخ�س عقد �ضركة
�أورباكون للتجارة و�ملقاولت ذ.م.م 

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: اأورباكون للتجارة واملقاولت ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97514                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد البناء ومقاولت بناء درجة ثالثة.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 220       مبنى  2491       طريق 2832  /  ال�شيف  
 33996772 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- رامز حممد ر�ضالن اخلياط                 )قطري اجلن�ضية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

2- حممد معتز حممد ر�ضالن اخلياط    )قطري اجلن�ضية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- رامز حممد ر�ضالن اخلياط                            )قطري اجلن�ضية(                       م�ضتوى التوقيع )منفرد(
2- حممد معتز حممد ر�ضالن اخلياط    )قطري اجلن�ضية(             م�ضتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
1- رامز حممد ر�ضالن اخلياط                            )قطري اجلن�ضية(                                                الع�ضو املنتدب
2- حممد معتز حممد ر�ضالن اخلياط    )قطري اجلن�ضية(                              الع�ضو املنتدب
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ملخ�س عقد �ضركة
كي�ضاف للمجوهر�ت ذ.م.م 

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: �شركة كي�شاف للمجوهرات ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97515                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع املجوهرات واللوؤلوؤ.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 138       مبنى  336       طريق 329  /  و�شط املنامة  
 39080249 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- مادوي دليب كومار لكمان   بات جاودا                 )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )٪51(

2-                                                                              )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )٪49(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- مادوي دليب كومار لكمان   بات جاودا                )بحريني اجلن�شية(                                     م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                                                                             )هندي اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
1- مادوي دليب كومار لكمان   بات جاودا                )بحريني اجلن�شية(                                                ع�شو جمل�س الإدارة
 2-                                                      )هندي اجلن�شية(                         الع�شو املنتدب
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ملخ�س عقد �ضركة
�أرو بوينت �س.�س.و ملالكها حممد منريبرغلي 

�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد

��ضم �ل�ضركة: اأرو بوينت �س.�س.و ملالكها حممد منريبرغلي.
رقم �لقيد: 97519                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/20  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: دعاية واإعالن.

اأ - النقدي: - 5000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 12       مبنى  909 ا       طريق 6015  /  بوري  
 39029055 )973+( هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

- MHD MOUNIR BORGHLI                 )�شوري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- MHD MOUNIR BORGHLI                 )�شوري اجلن�شية (                         م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
 - MHD MOUNIR BORGHLI       )�شوري اجلن�شية(                         الع�شو املنتدب
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ملخ�س عقد �ضركة
�كو� بلو للحفالت ذ.م.م 

�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة

��ضم �ل�ضركة: �شركة اكوا بلو للحفالت ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97522                                        

تاريخ �لتاأ�ضي�س:  2016/3/21  
مدة �ل�ضركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�ضنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�ضركة: مكتب جللب الفرق الفنية ومتعهدو احلفالت الفنية.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�ضمال �ل�ضركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�ضركة:  �شقة 2238    مبنى  1459    طريق 4626  / املنامة / الواجهة البحرية 
)+973( 33370276 - �س.ب 20705  هاتف:  

  
�ل�ضركاء ون�ضبة م�ضاهمتهم:

1- حممد �شالح عبده  اأحمد        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )204(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(

2-                                             )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )96(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4800( الن�شبة )٪24(

3-                                               )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪25(
جمموع ن�ضبة �مللكية )٪100(

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

�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة:
-                                                   )هندي اجلن�شية(                        رئي�س جمل�س الإدارة
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�إعالنات �إد�رة �لمحاكم

رقم �لدعوى: 14/2015/5458/7
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شهيلة خالد عبداهلل المرباطي. مبنى 2693 طريق 543 مجمع 1205 مدينة حمد. 
المدعي عليه/عبدالمح�شن بن محمد بن عبداهلل. المملكة العربية ال�شعودية - الح�شاء بالقرب 

من م�شجد ال ثاني طريق قطر حق المزروع. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  الأولى  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/5/16م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ل�ضرعية �ل�ضنية �لأولى

رقم �لدعوى: 14/2015/5336/9
تبليغ باحل�ضور

بناية  الطابق الول  الوداعي )مكتب 13  اأمجد  المدعية: فائقة �شداقت محمد فيا�س. وكيلها 
�شيرين لند مارك 605 طريق 1011 ال�شناب�س 410(. المدعي عليه: �شلمان علي �شقة 71 مبنى 

534 طريق 4012 مجمع 340 المنامة. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  الأولى  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/5/22م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ل�ضرعية �ل�ضنية �لأولى

رقم �لدعوى: 14/2016/489/4
تبليغ باحل�ضور

اأحمد  اأحمد جا�شم عبداهلل وح�شين عقيل  المدعية: لورن�س هاي�شنت فن�شنت لورن�س. وكيليها 
مرهون. ال�شقة 51-52 بناية العوجان �شارع الحكومة المنامة. المدعي عليها �شاندرا فوني�شكا. 

�شقة مبنى 1426 طريق 961 مجمع 909 الرفاع. مو�شوع الدعوى/الطالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/5/16م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ل�ضرعية �ل�ضنية �لأولى
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رقم �لدعوى: 14/2014/4662/8
تبليغ باحل�ضور

وكيله   651205417 ال�شخ�شي  رقمها  بحريني.  �شفيع.  محمد  ال�شيد  محمد  مح�شن  المدعي: 
�شامي �شيادي. مجمع يتيم الطابق ال�شاد�س مكتب 602 �شارع المثنى المنامة. المدعي عليها/ 
الزوجية منع  بيت  اإلى  الدعوى/الرجوع  Maria Alexandra vera patino. كولومبية. مو�شوع 

ال�شفر.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/5/8م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ل�ضرعية �ل�ضنية �لأولى

رقم �لدعوى: 7/4987/2015/14
تبليغ باحل�ضور

مبنى  بحريني   .7740400280 ال�شخ�شي:  رقمه  العبا�شي.  رم�شان  عبداهلل  محمود  المدعي: 
1413 طريق 839 مجمع 208 المحرق. المدعى عليها: �شولماز حجت اله  كياني بيكاني. اإيرانية. 

رقمها ال�شخ�شي: 830715746. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى الرجوع اإلى بيت الزوجية.
المذكورة  عليها  للمدعى  الجعفرية(  )الدائرة  الثانية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين له وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2016/5/25م، 

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

رقم �ل�ضتئناف: 9/00652/2015/15
تبليغ باحل�ضور

الم�شتاأنفون: �شكينه علي كاظم محمد )510012442(، فاطمة ح�شن علي محمد )760900710(، 
يو�شف ح�شن علي محمد )771000570(، مريم ح�شن علي محمد )800101030(. بحرينيين. 
ال�شيد، مكتب 43 مبنى 160 طريق 1703 مجمع 317.  اليزيد عبدالقادر  اأبو  �شامية  وكيلتهم 
ورثة  علي(،  ح�شن  محمد  علي،  ح�شن  )علي  محمد  علي  ح�شن  ورثة  �شدهم:  الم�شتاأنف 
عبداللطيف ح�شن علي، ورثة احمد ح�شن علي )زهرة ح�شن علي، رباب ح�شن علي(. عنوانهم 

مجهولين العنوان. مو�شوع ال�شتئناف: طلب الطــالق.
�شدهم  للم�شتاأنف  الجعفرية(  )الدائرة  ال�شتئنافية  ال�شرعية  العليا  المحكمة  تعلن  لذا 
اأو يعينوا لهم وكيال ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة يـوم  اإذا لم يح�شروا  المذكورين اأعاله باأنه 
الثنين 2016/05/23م، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقهم غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي �ملحكمة �لعليا �ل�ضرعية �ل�ضتئنافية
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رقم �لدعوى: 14/2016/377/4
تبليغ باحل�ضور

المدعية: ناهد احمد محمد ال�شيخ. وكيلتها خاتون على. مكتب 76 الطابق ال�شابع بناية البحرين 
ال�شعودية  ال�شفارة  عبداهلل.  نا�شر  �شليمان  عليه/  المدعي  بحرينية.  الدبلوما�شية.  المنطقة 

المنطقة الدبلوما�شية. �شعودي. مو�شوع الدعوى/ النفقة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه   بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/5/9م   فاأن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ل�ضرعية �ل�ضنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 2/ 14/2015/2765
تبليغ باحل�ضور

حمد.  مدينة   1213 مجمع   1317 طريق   1068 مبنى  علي.  يو�شف  ابراهيم  �شالح  المدعي: 
بحريني. المدعي عليها/ منى �شوالى �شيد �شيد �شيكى. مبنى 1068 طريق 1317 مجمع 1214 

مدينة حمد. بحرينية. مو�شوع الدعوى/ النفقة.
باأنه  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعي  الثالثة  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
اإذا لم تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها   بالح�شور لجل�شة يوم الحد 2016/5/15م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ل�ضرعية �ل�ضنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 2/ 14/2015/3852
تبليغ باحل�ضور

المدعية: بحريه معيوف اإبراهيم. �شقة 1 مبنى 1363 طريق 720 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. 
مدينة  مبنى 2416 طريق 1439 مجمع 1214  العما�س.  عواد  احمد  عليه/  المدعي  بحرينية. 

حمد. �شوري.  مو�شوع الدعوى/ النفقة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/5/9م   فاأن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ل�ضرعية �ل�ضنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 14/ 4/0579/2015
تبليغ باحل�ضور

المدعي: بي با�شاه �شيدبا�شه مياه. وكيلته زهرة ح�شين الم�شقاب مكتب 42 مبنى 937 طريق 
3620 �شاحية ال�شيف 436 البحرين. المدعي عليها/ عرفان اأحمد ها�شمي. مجهولة العنوان. 

هندية. مو�شوع الدعوى/ الح�شانة.
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  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأحد 10/5/2016م فاأن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ل�ضرعية �ل�ضنية �لثانية

رقم �لدعوى: 14/ 8/02538/2014
تبليغ باحل�ضور

بناية  الدبلوما�شية  المنطقة  نا�شر  �شهام  وكيله  الوخيان.  العو�س  احمد  م�شعل خلف  المدعي: 
اأحمد.  عبداللطيف  اأ�شماء  عليها/  المدعى  البحرين.   .601 مكتب  ال�شاد�س  الطابق  ب  حوار 

مجهولة العنوان. اردنية. مو�شوع الدعوى الح�شانة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا 
لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأحد 2016/5/15م فاأن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ل�ضرعية �ل�ضنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/05572/2015/14
تبليغ باحل�ضور

ال�شخ�شي: 780700805. بحرينية. وكيلتها بروين  اأحمد عبا�س. رقمها  المدعية: نوال ح�شن 
قناطي بناية برج ال�شقر، مقابل فندق الدبلومات. مكتب 614 الطابق 6 طريق 1701 مجمع 
�شناء  وكيلته   .  2134302 Rh:رقمه جوازه لبناني.  قا�شم.  عليه: عبا�س ح�شين  المدعى   .317
بامحرز مكتب 701-702 مبنى 315 طريق 1705 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. مو�شوع 

الدعوى: نفقة واجبة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنه 
فاإن  2016/5/2م،  الثنين  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  وكيال  له  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �جلعفرية �لولى

رقم �لدعوى: 6/8771/2011/04
بيع باملز�د �لعلني

والم�شجل بموجب  �شند  الكائن في  العقار  العلني  المزاد  التنفيذ عن و�شعها في  تعلن محكمة 
المقدمة رقم )1998/5720( والوثيقة رقم )99955( والمقدمة رقم )2005/1953( والوثيقة 
بالمحكوم  والخا�س   )99926( والوثيقة   )2002/11130( رقم  والمقدمة   )132834( رقم 
للتجارة والخدمات 2 - يعقوب علي محمد فرج 3- يون�س علي محمد فرج  عليهم: 1- الفرج 

وذلك في يوم 2016/5/4 على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 493218/720 دينارًا.
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هاتف  الهاجري  عيد  اأحمد   / الدللين  مراجعة  المزايدة  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  في  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو  هاتف )39465261( 

الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم6/08771/2011/04 .
حمكمة �لتنفيذ �خلام�ضة

رقم �لدعوى: 6/8771/2011/04
بيع باملز�د �لعلني

والم�شجل  زويد  راأ�س  في  الكائن  العقار  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
عليهم:  بالمحكوم  والخا�س  رقم )121789(  والوثيقة  رقم )2003/9024(  المقدمة  بموجب 
1- الفرج للتجارة والخدمات 2 - يعقوب علي محمد فرج 3- يون�س علي محمد فرج وذلك في 

يوم 2016/5/4 على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 402808/140 دينارًا.
هاتف  الهاجري  عيد  اأحمد  الدللين/  مراجعة  المزايدة  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  في  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو  هاتف )39465261( 

الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04.
حمكمة �لتنفيذ �خلام�ضة

رقم �لدعوى: 4/10889/2015/04
بيع باملز�د �لعلني

�شركة  بالمحكوم عليه  الخا�شة  الأغرا�س  العلني  المزاد  التنفيذ عن و�شعها في  تعلن محكمة 
يوم  في  ذلك   316 مجمع   365 طريق   2001 �شقه   1 مبنى  وعنوانها  ذ.م.م  للمطاعم  بارتنرز 

2016/5/15 والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل جعفر عبدالح�شين يعقوب �شبت هاتف 
39619040 17690525 اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف 

التنفيذ رقم 4/10889/2015/04.
قا�ضي حمكمة �لتنفيذ

رقم �لدعوى: 2/4447/2016/02       
تبليغ باحل�ضور

المدعي: طارق حمود عبداهلل العماري. �س:890129487. �شقة 11 م 2343 ط 362 مجمع 203. 
المدعي عليها/ �شركة �شونار. م 419 ط 1705 مجمع 317. �شفة الدعوى مطالب عمالية.

     لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/4/24م لنظر الدعوى وليعلم

�إد�رة �لدعوى �لعمالية
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رقم �ل�ضتئناف: 7/03546/2015/03
رقم �لدعوى: 6/00657/2015/25

تبليغ باحل�ضور
الم�شتاأنف: خالد محمد عبداهلل كي�شو، الم�شتاأنف �شده: ح�شن حبيب عبدالنبي ح�شين خلف.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/05/05 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�ضي حمكمة �ل�ضتئناف �لكربى �ملدنية �لولى

رقم �ل�ضتئناف: 9/3038/2014/03
رقم �لدعوى: 3/3268/2006/02

تبليغ باحل�ضور
الم�شتاأنفة: �شركة التاأمين العربية، وكيلتها لولوه العو�شي، مكتب 81 -82 - 83 - برج الر�شي�س 
الدور8 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف عليه: احمد مهدي عجالن، فيال 143 �شارع 
اأول: قبول ال�شتئناف  – البحرين. طلبات ال�شتئناف:  ابو الدر الجفاري مجمع 318 المنامة 
�شكال لتقديمه في الميعاد القانوني. ثانيا: في الدعوى الفرعية رقم 2007/8892: الغاء الحكم 
الم�شتاأنف والق�شاء مجددا بالطلبات الواردة بالئحة الدعوى الفرعية. ثالثا: الزام الم�شتاأنف 
الم�شتاأنفة تقدمت  التقا�شي. ان  �شدهما بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي 

بم�شتندات جديدة في ال�شتئناف. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه الأول اأو من ينوب عنه 

بالح�شور لجل�شة 2016/04/24م.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ل�ضتئنافية �لد�ئرة �لثانية

رقم �ل�ضتئناف: 9/762/2016/03
رقم �لدعوى: 3/9773/2015/02

تبليغ باحل�ضور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين، وكيلها عبد الكريم التويجري 760442177 المحاكم بناية برج 
الدبلومات الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 1705 المنامة 317. الم�شتاأنف عليها/ عفت خيرت 
اأول - قبول ال�شتئناف  تمام محمد، مبنى 880 طريق 3802 مجمع 338. طلبات ال�شتئناف: 
– قبوله مو�شوعا و الغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا بالزام المدعى عليه  �شكال ثانيا 
باأن يوؤدي مبلغا وقدره 343/355 دينارًا مع الفائدة 9٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد . 
ثالثا – الزام الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 

عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور لجل�شة 2016/04/26م.

قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ل�ضتئنافية �لد�ئرة �لثانية
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رقم �ل�ضتئناف: 1/4295/2015/03 
رقم �لدعوى: 5/7939/2015/02 

تبليغ باحل�ضور
�شد  المنامة  المعار�س  �شارع   300 مجمع  والقامة  والجوازات  الجن�شية  �شئون  الم�شتاأنفة: 
الم�شتاأنف �شده: عبد العزيز نبيل محمد �شالح بوليته على ابنته القا�شر )رهف(، �شقة 12 
مبنى 1693 طريق 968 مجمع 909 الرفاع ال�شرقي. الطلبات:  اأول: بقبول ال�شتئناف �شكال. 

ثانيا: الغاء الحكم الم�شتاأنف. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شده الأول اأو من 

ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/04/26.
       قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية 

رقم �ل�ضتئناف: 1/0467/2016/03 
رقم �لدعوى: 2/9698/2015/02 

تبليغ باحل�ضور
الأول  الطابق  التجاري  الدبلومات  برج  مكاتب  الجتماعي،  للتاأمين  العامة  الهيئة  الم�شتاأنفة: 
ال�شئون القانونية بناية 1565 طريق 1722 مجمع 317، وكيلها احمد محمد احمد. �شد الم�شتاأنف 
�شدها/ �شركة اي ا�س اي ايه ال�شرق الأو�شط لال�شت�شارات )�س. ت: 1-54389(. �شقة 31 مبنى 
568 طريق 388 مجمع 317. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2-الغاء الحكم الم�شتاأنف 
والق�شاء مجددا بالزام الم�شتاأنف �شده ب�شداد مبلغ 1045/939 دينارًا. 3- الزام الم�شتاأنف 
�شدها بالم�شاريف والر�شوم على درجتي التقا�شي. 4-وفي جميع الحوال اعفاء الم�شتاأنفة من 

الر�شوم والم�شاريف الق�شائية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب 

عنها بالح�شور لجل�شة 2016/04/26. 
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية 

رقم �ل�ضتئناف: 1/4071/2015/03
رقم �لدعوى: 9/792/2015/02

تبليغ باحل�ضور
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين لال�شتثمار العقاري)اإدامة(، وكيلها را�شد عبدالرحمن. الم�شتاأنف 
الطلبات:  الطوا�س.  الر�شول  عبد  ميرزا  ل�شاحبها   1-16400 �س.ت:  للمقاولت.  هنا  �شدها: 
اأوًل: قبول هذا ال�شتئناف �شكاًل للتقرير به في الميعاد القانوني. ثانيًا: اإلغاء الحكم الم�شتاأنف 
)األف  دينارًا   1600/- مبلغ  للم�شتاأنفة  توؤدي  باأن  �شدها  الم�شتاأنف  باإلزام  مجددًا  والق�شاء 
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تمام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪7 وبواقع  القانونية  الفائدة  مع  بحريني(  دينارًا  و�شتمائة 
ال�شداد. ثالثًا اإلزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأعاله  المذكور  �شدها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شـور بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/5/17 م ليعلم. 
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ضتئنافية �لثالثة

رقم �ل�ضتئناف: 7/0632/2015/03 
رقم �لدعوى: 9/14842/2011/02

تبليغ باحل�ضور
الم�شتاأنف: عبدالحميد علي القا�شمي، وكيلته مريم عي�شى، اإدارة المحاكم. الم�شتاأنف �شدهم: 
1-علي اإبراهيم يو�شف الكواري. 2- بدرية اإبراهيم يو�شف الكواري. 3- اأ�شواق ابراهيم يو�شف 
الكواري. 4- مبارك اإبراهيم يو�شف الكواري.  5- اأ�شماء اإبراهيم يو�شف الكواري.  6- فاطمة 
يو�شف الكواري.  7- عبدالرحمن اإبراهيم يو�شف الكواري.  8-اأمل اإبراهيم يو�شف الكواري. 
والحكم  الم�شتاأنف  الحكم  الغاء  المو�شوع  وفي   -2 �شكال.  ال�شتئناف  الطلبات:-1-قبول 
للم�شتاأنف باأتعاب الدللة عن ثمن العقارين المباعين. 3-اإلزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف 

الر�شوم واتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليهم الأول والثانية والرابع 
وال�شاد�شة المذكورين اأعاله بالح�شور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/5/5. ليعلموا.                             
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية 

رقم �ل�ضتئناف: 9/0362/2015/03
رقم �لدعوى: 8/7644/2014/02

تبليغ باحل�ضور
اإدارة  الذكير.  عبدالرحمن  اأحمد  وكيلها  التجارية،  الم�شقطي  خدمات  �شركة  الم�شتاأنفة: 
المحاكم. الم�شتاأنف �شدها: اأ�شواق العائلة ال�شعيدة. مجهول العنـوان. الحكم: حكمت المحكمة 
طرق  بكافة  الم�شتاأنفة  ليثبت  للتحقيق  ال�شتئناف  باإحالة  والمو�شوع  ال�شكل  في  الف�شل  وقبل 
الم�شتاأنف  تداين  انها  ال�شهود  و�شهادة  والقرائن  البينة  بينها  ومن  قانونًا  المقررة  الإثبات 
�شدها بالمبلغ محل المطالبة نتيجة توريد ب�شاعة لح�شابها وبيان ماهية هذه الب�شاعة وقيمتها   
وللم�شتاأنف النفي بذات الطرق وحددت لبدء التحقيق جل�شة 2015/12/3م على ان ينتهي في 
غ�شون ثالثة اأ�شهر من بدئه وندبت لإجرائه ع�شو الدائرة ولرئي�شها ندب غيره عند القت�شاء. 
و�شرحت للطرفين باإخطار واإح�شار �شهودهما للجل�شة المحددة واعتبرت النطق بذلك الحكم 

بمثابة اإعالن للخ�شوم واأبقت الف�شل في الم�شروفات. 
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اأعاله  المذكورة  عليها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شـور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/8م.         

قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية 
رقم �ل�ضتئناف: 8/2145/2015/03

رقم �لـدعــوى: 6/2361/2015/02
تبليغ باحل�ضور

�شدهما  الم�شتاأنف  النم�شان.  احمد  وكيلها  �س.�س.و.  موتورز  ريفيرا  �شركة  الم�شتاأنفة: 
كتاب  قلم   -2  .691131287  MOHAMED SAWAHIR MOHAMED SHAREEF-1
المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى. الطلبات: 1- قبول الإ�شتئناف �شكال لقيده في الميعاد. 2- 
في المو�شوع ب�شفه اأ�شليه الق�شاء باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به برف�س الدعوى. 3- 
اإ�شدار اأ�شل �شورة حكم تنفيذية. احتياطيا: اإحالة ال�شتئناف للتحقيق لتثبت الم�شتاأنفة �شياع 

ال�شورة التنفيذية للحكم الم�شتاأنف وال�شماع ل�شهود الم�شتاأنفة.
اأعاله  للم�شتاأنف عليهما المذكورين  الثالثة  الكبرى المدنية ال�شتئنافية  لذا تعلن المحكمة 

بالح�شـور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/8 م ليعلم. 
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية 

رقم �ل�ضتئناف: 8/1934/2015/03
رقم �لدعوى: 7/9483/2014/02

تبليغ باحل�ضور
الم�شتاأنف: اأحمد محمد جا�شم بدري. وكيلة اأ�شامة اأنور محمد 621013528. الم�شتاأنف �شده: 
وفي   -2 �شكاًل.  ال�شتئناف  بقبول  الحكم   -1 الطلبات:   .590025775 نظام  نور  محمد  نادر 
باإخالء  والحكم مجددًا  الإخالء  برف�س طلب  به  ق�شى  فيما  درجة  اأول  باإلغاء حكم  المو�شوع 
الم�شتاأنف �شده بالم�شاريف والر�شوم  الم�شتاأنف �شده من المحل مو�شوع الدعوى. 3-اإلزام 

واأتعاب المحاماة.     
اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم. 
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية 

رقم �ل�ضتئناف: 3/4350/2014/03
رقم �لدعوى: 9/5459/2011/02

تبليغ باحل�ضور
الم�شتاأنف: حافظ محمد عبداهلل عبدالملك، وكيله: حافظ علي محمد حاجيه. اإدارة المحاكم. 
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المو�شوع  وفي   -2 �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:  للدعاية.  �شعبان  �شده:  الم�شتاأنف 
بتعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شي به من اأجور والق�شاء باإلزام الم�شتاأنف �شدها باأن توؤدي 
للم�شتاأنف متخلف اأجرة لالأ�شهر من دي�شمبر 2010 ولغاية مار�س 2011 بواقع -/2500 دينارًا 
�شهريًا ما مجموعه -/10000 دينارًا. 3- الزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب 

المحاماة.
اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شـور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم. 
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية 

رقم �ل�ضتئناف: 1/823/2013/03 
رقم �لدعوى: 4/7635/2006/02 

تبليغ باحل�ضور
الم�شتاأنف �شدها  القزاز. وكيله د.عبدالرحمن را�شد الخ�شرم.  اأحمد  الم�شتاأنف: عبا�س علي 
الأولى: �شركة يو�شف خليل الموؤيد. وكيلها �شامي عي�شى �شيادي. الم�شتاأنف �شده الثاني: عالم 
تاأجير ال�شيارات ل�شاحبه/ طارق خليل المريخي.  مبنى 2808 طريق 610 مجمع 428 ال�شيف. 
اأوًل: قبول ال�شتئناف �شكاًل وذلك  الم�شتاأنف �شدها الثالثة: الإدارة العامة للمرور. الطلبات: 
ثانيًا:  والقانونية.  ال�شكلية  �شروطه  كافة  م�شتوفيًا  له  المحددة  القانونية  المدة  لتقديمه خالل 
اإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا برف�س العترا�س واإلزام رافعه الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
المذكور  الثاني  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا 
اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/5/17 فاإن المحكمة 

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

رقم �ل�ضتئناف: 9/2746/2014/03 
رقم �لدعوى: 4/5934/2013/02

تبليغ باحل�ضور
الم�شتاأنف �شدهم )1( �شاحب  العري�س.  رباب  وكيلته  القوتي.  الم�شتاأنف: محمد عبدالقادر 
ال�شمو الملكي رئي�س الوزراء - ب�شفته )2( وزارة �شئون العالم )3( ديوان الخدمة المدنية، 

يمثلهم: جهاز ق�شايا الدولة.  
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف المذكور اأعاله باأنه اذا 
اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/5/17 فاإن المحكمة �شوف ت�شير  لم يح�شر 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�ضي حمكمة �ل�ضتئناف �لعليا �ملدنية �لثانية
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رقم �ل�ضتئناف: 7/02395/2015/03
رقـم الدعـوى: 2/21547/2014/02

تبليغ باحل�ضور
الم�شتاأنفون: 1.نغم كاظم عبيد.2.�شعد ح�شين جا�شم.3.الممثل القانوني ل�شركة اأيامون اأند كو 
الم�شتاأنف �شده:  ال�شيف  بروبرتيز. مكتب4004 مبنى 2504 طريق2832 مجمع 428 �شاحية 
في�شل �شرف مح�شن �شرف. وكيله علي العريبي. الطلبات: اأوًل قبول ال�شتئناف �شكاًل لرفعه في 
الميعاد. ثانيًا: في المو�شوع برفع كافة الحجوزات في الدعوى الم�شتاأنفة مع اإلزام الم�شتاأنف 

�شده بالم�شروفات والر�شوم واأتعاب المحاماة عن الدرجتين.  
لذا تعلن المحكمة الم�شتاأنفين باأن يح�شروا �شخ�شيًا اأو يح�شر من يمثلهم قانونًا جل�شة يوم 

الثنين 2016/05/02م واإل �شت�شير المحكمة في حقه ح�شوريًا، ليعلم. 
قا�ضي حمكمة �ل�ضتئناف �لعليا �ملدنية �لثالثة

رقم �ل�ضتئناف: 3/4313/2015/03
رقم �لدعوى: 2/21547/2014/02

تبليغ باحل�ضور
الم�شتاأنف:  في�شل �شرف مح�شن وكياله علي اأحمد العريبي و حميد علي المال �شـد الم�شتاأنف 
�شدهم:1- نغم كاظم عبيد 2- �شعد ح�شين جا�شم 3- اأيامون اأند كوبروبرتيز ذ.م.م. طلبات 
ثانيًا:  ال�شكلية،  اأو�شاعه  ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكاًل ل�شتيفائه  اأوًل: من حيث  ال�شتئناف: 
من حيث المو�شوع: اإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا بطلبات الم�شتاأنف الواردة بالئحة 
الأرا�شي  قيمة  بدفع  الت�شامن  �شبيل  على  �شدهم  الم�شتاأنف  اإلزام   -1 في  والمتمثلة  الدعوى 
والتعوي�س عما لحق الم�شتاأنف من �شرر جراء اإخالل الم�شتاأنف �شدهم باإلتزامهم التعاقدي مع 

الفوائد القانونية. 2- اإلزام الم�شتاأنف �شدهم بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة. 
قانونًا  يمثلهم  من  يح�شر  اأو  �شخ�شيًا  يح�شروا  باأن  �شدهم  الم�شتاأنف  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/2م واإل �شت�شير المحكمة في حقهم ح�شوريًا، ليعلموا. 
قا�ضي حمكمة �ل�ضتئناف �لعليا �ملدنية �لثالثة

رقم �ل�ضتئناف: 3/2934/2015/03
رقـم الدعـوى: 7/21830/2014/02

تبليغ باحل�ضور
عي�شى  وكيله  الإ�شالمية.  الم�شرفية  للخدمات  المتحد-الهالل  الهلي  البنك  الم�شتاأنف: 
اإبراهيم محمد �شلمان. الم�شتاأنف �شده: اأحمد فوؤاد محمد �شعيد. �شقة 21 بناية 1241طريق 
3331 مجمع 933 الرفاع/ مملكة البحرين. الطلبات: اأوًل: بقبول ال�شتئناف �شكاًل. ثانيًا: وفي 
المو�شوع بتعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س الحكم بالفائدة �شنويًا من تاريخ 
ال�شتحقاق وتاأييده فيما عدا ذلك. ثالثًا: اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.  
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قانونًا جل�شة  يمثله  اأو يح�شر من  باأن يح�شر �شخ�شيًا  الم�شتاأنف �شده  المحكمة  تعلن  لذا 
2016/5/8م واإل �شت�شير المحكمة في حقه ح�شوريًا، ليعلم. 

قا�ضي حمكمة �ل�ضتئناف �لعليا �ملدنية �لثالثة
رقم �ل�ضتئناف: 6/876/2016/03

رقـم الدعـوى: 4/2037/2015/02
تبليغ باحل�ضور

الم�شتاأنفة: محفوظه محمد خمي�س محمد عطاوي. وكيلها نبيل محمد �شالم حمد الم�شيفر �شد 
الم�شتاأنف �شدهم: 1- �شالم عبداهلل محمد  بوع�شوان.  2- �شعد عبداهلل محمد وغيرهم.

يمثله قانونًا  اأو يح�شر من  باأن يح�شر �شخ�شيًا  الثاني  الم�شتاأنف �شده  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/6/15م واإل �شت�شير المحكمة في حقه ح�شوريًا، ليعلم. 

قا�ضي حمكمة �ل�ضتئناف �لعليا �ملدنية �لر�بعة
رقم �لدعوى: 8/23519/2014/02

تبليغ باحل�ضور
المدعي: HAFIZ MUHAMMAD SAJID. وكيله عبداهلل احمد علي ال�شكران المدعى عليها: 

موؤ�ش�شة زينب علي نعمت اهلل الق�شاب. مو�شوع الدعوى دعوى عمالية.
انهت  باأنها قد  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

التحقيق واعادة الدعوى للمرافعة وقد حددت جل�شة 07-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية

رقم �لدعوى: 5/10313/2014/02
تبليغ باحل�ضور

ال�شكران  علي  احمد  عبداهلل  وكيله   MOHAMMED GEAS FAYEJAHAMED المدعي: 
المدعى عليها: موؤ�ش�شة مطعم �شارع 12 ل�شاحبها/ ح�شن عبدالحميد ح�شين ال �شهاب. مو�شوع 

الدعوى: دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/6/8 لنظر الدعوى. وباأن وكيله المحامي بالتنازل.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية

رقم �لدعوى: 7/01136/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: JIMMY CABRERA SANTIAGO. فلبينية الجن�شية رقمها 720639816 المدعى 
عليه: �شهرام للريا�شة. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/8 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية
رقم �لدعوى: 9/01134/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعي: BONIFACIO JR TORRES HIPOLITO. المدعى عليه: �شهرام للريا�شة. مو�شوع 

الدعوى: دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية

رقم �لدعوى: 9/08456/2015/02
تبليغ باحل�ضور

ال�شخ�شي  ورقم  الجن�شية  )بحريني  المطاوعة  يو�شف  ح�شن  يو�شف  ح�شين  المدعي: 
مو�شوع  علي.  بو  عادل  المحامي  وكيله  العربية  تاك�شي  �شركة  عليها:  المدعى   )921107102

الدعوى: دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية

رقم �لدعوى: 9/17651/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعي: جا�شم محمد خليل ابراهيم خلف المدعى عليها: �شركة بروتكت�س لخدمات الحرا�شة. 
مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية
رقم �لدعوى: 6/16267/2013/02

تبليغ باحل�ضور
المدعي: عادل اإبراهيم ح�شن عو�س اهلل بخ�س وكيله يون�س زكريا يون�س ح�شن المدعى عليها: 

فاتن �شالح زريق. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
اأعاله باأنها قد اعادة  لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة 
الدعوى للمرافعة –لي�شتلم المدعي عليه المذكور اأ�شل لئحة الدعوى لدى قلم كتاب المحكمة 

الدعوى. لنظر   2016-06-07 جل�شة  حددت  –وقد 
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية
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رقم �لدعوى: 3/19574/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: جامعة العلوم التطبيقية. وكيلها عادل عبداهلل بوعلي. المدعى عليه: محمد عبدالقادر 
فار�س عبيدات. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/6/22 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية
رقم �لدعوى: 1/19575/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة الخليج للم�شاريع التعليمية، وكيلها عادل عبداهلل بوعلي، المدعى عليه: محمد 

خليل جمعه المو�شى. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/6/22 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية

رقم �لدعوى: 9/19447/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعي: JASVEER MASIH، وكيلته ب�شرى يو�شف احمد معيوف، المدعى عليها: موؤ�ش�شة كان 
للمقاولت )موؤ�ش�شة فردية(. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/6/22 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية
رقم �لدعوى: 8/17683/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة نتر�شت للخدمات الكهروميكانيكيه، وكيلها اأمجد ال�شيد جواد الوداعي، المدعى 

عليه: WASIM DHOPAWKAR. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/6/22 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية
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رقم �لدعـوى: 3/8915/2015/02
بدل فاقد لوثيقة عقارية

عي�شى  ابراهيم  احمد  عبداهلل  المدعي  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالبين فيها  العرادي وغيره. قد 
الحكم باإ�شدار وثيقة عقارية بدل فاقد للعقار الكائن في عراد من المحرق والم�شجل بموجب 
الوثيقة رقم 23894 والمقدمة رقم 1981/4067 من مورثتهم بموجب الفري�شة ال�شرعية رقم 

.2015/652
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/5/25 موعد نظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعـوى: 9/10226/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور

المدعـــي: وليد عبداهلل عبدالكريم الحمادي وكيله المحامي جعفر مرهون. المدعى عليهما: 1. 
ح�شين علي عبداهلل ال�شموم.  2. ال�شركة ال�شوي�شرية البحرينية العقارية ذ.م.م �شفـة الدعــوى: 

ديون.
اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/5/25.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعـوى: 9/10226/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور

المدعية: بنك البحرين للتنمية وكيلته مي خليفة را�شد ح�شين �شويطر. المدعى عليها الولى: 
�شركة ميوز ميديا جروب ذ.م.م/ �س.ت:  1-62206. �شفـة الدعــوى: ديون

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها الولى المذكورين اأعاله 
بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/5/26

قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 7/1522/2016/02

فتـح دعوى تركـة �ملتويف
خمي�س ماجد مبارك من�ضور

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى خمي�س ماجد مبارك من�شور. 
الرقم ال�شخ�شي: 810805677. 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 2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
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رقم �لدعـوى: 3/6825/2015/02
تبليـغ باحل�ضـور

نور  نجمه  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجبل.  علي  وكيلها  للم�شاريع  �شيتي  �شن  �شركة  المدعية: 
البحرين ل�شاحبها ال�شيد خليل ماجد مرزوق ماجد. �شفـة الدعــوى ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/5/31

قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعـوى: 3/19140/2015/02

�إثبات ملكية �لعقار
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعية ماهية عبدالكريم �شلمان جا�شم 
وكيلتها رائده خليل ابراهيم خاتم. قد اقامة هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري 
طالبًا فيها الحكم في مواجهة الت�شجيل العقاري باأبطال الوثيقة وتحويل ملكية العقار المقيد 

بالوثيقة رقم 128765 الى ملكية المدعية.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/6/9 موعد نظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 4/5404/2016/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى
�حمد غلوم جعفر قلي

ورقمه  علي.  غلوم جعفر  احمد  المتوفى  تركة  فتح  الثانية عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن  عليه  باأية حقوق  يدعي  او من  المذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي 551000112. 
ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما  يوما  واربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى  دعوى  بتقديم  يبادر 
الدع لنظر   2016/5/16 جل�شة  المحكمة  حددت  وقد  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفاة  دين 
وى                                                                                                                                                                                                
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/5252/2016/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى
حممد �آدم لل لل بخ�س

اآدم لل لل بخ�س ورقمه  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى محمد 
اأن  عليه  باأية حقوق  يدعي  او من  المذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي 730719960. 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/16 لنظر الدعوى
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى 9/19070/2015/02
فتح دعوى تركة �ملتوفى

مدحت �ل�ضيد خمتار �أحمد �لعلوي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى مدحت ال�شيد مختار اأحمد العلوي. 
الرقم ال�شخ�شي: 600109690. 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 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 9/19134/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة ناردين العقارية. وكيلها عبدالرحمن الخ�شرم. المدعى عليه: عبداهلل م�شطفى 
عبداهلل اأبل. �شقة 4 الدور 9 زاوية 3 اأمواج. �شفـة الدعوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/12 ليعلم.

قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 02/2016/00757/7

تبليغ باحل�ضور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيله  المطيري.  الو�شمي  حراب  فهد  م�شاعد  المدعي: 

فهد ابراهيم خالد الرا�شد. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ندب خبير.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعـوى: 5/13866/2012/02
�إثبات ملكية عقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن المدعين نا�شر �شلمان يو�شف الع�شفور وغيره 
اأقاموا الدعوى رقم 5/13866/2012/02 �شد المدعى  اأمجد الوداعي. قد  وكيلهم المحامي 
عليه جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. طالبين فيها اثبات ملكيتهم للعقار الكائن في ال�شاخورة 
من المنامة والثابت حدودا وم�شاحة ومعالم وفق تقرير الم�شح رقم ق م/�س د/2012/5585 

الموؤرخ 2014/6/18 والخارطة المرفقة به.
المحكمة بطلب م�شفوع  يتقدم لهذه  اأن  المدعين  لديه اعترا�س على طلب  فاإن كل من  لذا 

باأوجه اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعـوى: 7/715/2015/25
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شيدل محمد محمود �شعيد خلف وكيلها المحامي ح�شن اإ�شماعيل. المدعى عليها مي 
بيار نا�شيف. �شفـة الدعــوى: منازعات اإيجاريه.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها اأو 
بوكيل عنها لجل�شة 2016/5/26 لتعلم.

قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 3/19901/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة مادكو البحرين. رقم ال�شجل: 
9607. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 18786.94 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/03437/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعي: اأحمد محمد اأحمد علي عبداهلل. المدعى عليه: محمد عبداهلل احمد الكويد �شاحب 
 10655.694 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .25743 ال�شجل:  رقم  لالألمنيوم.  ا�شيل  موؤ�ش�شة 

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

2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 4/03426/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة مرحبا انترنا�شيونال، رقم 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   19769.902 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .26518 ال�شجل: 

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

2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة
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رقم �لدعوى: 5/14938/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: ا�شرقت للمقاولت والنقليات، رقم 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 12722.42  ال�شجل: 55072-2. مو�شوع 

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

2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/20718/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعى  المال   للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى احمد خليفه  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليها: �شركة الع�شفور لل�شحن والتفريغ. رقم ال�شجل: 70538-01. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

12043.299 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/17799/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيلته ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. المدعى عليها �شاحبة 
الموؤ�ش�شة الفردية اأزياء بنت القبائل، محمد عبدالرحمن نا�شر المناعي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 6771.875 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/19392/2015/02
تبليغ باحل�ضور

للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى احمد خليفه المال. المدعى  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليه: خالد نا�شر عبداهلل نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 660039222. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

22560.98 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة
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رقم �لدعوى: 2/15372/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعى  المال   للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى احمد خليفه  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليه: خليفة عبداهلل المناعي/ �شاحب المناعي لل�شفر وال�شياحة. رقم ال�شجل 626-3. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 15262.771 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 4/04396/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليهما: اأ�شماء يو�شف اأحمد ال�شي�شي،
الر�شوم  مع  دينارًا   13304.019 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شي�شي.  اأحمد  يو�شف  ليلى 

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

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 8/01620/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبدالحفيظ احمد غالب مثنى. الرقم ال�شخ�شي: 850116333. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

64.435 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 6/02588/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 336.228 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201404192 ال�شخ�شي:  الرقم  فرحان.  مرون  زيد 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة
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رقم �لدعوى: 1/03574/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: م�شعب 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830912851 ال�شخ�شي:  الرقم  م�شتريحي.  احمد  اني�س  عي�شى 

330.772 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 8/03156/2014/02
تبليغ باحل�ضور

عليه: جعفر  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .930500792 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  احمد  عبداهلل  احمد 

318.572 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 1/03395/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830373071 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAMES DEREK WHITE

373.509 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 9/02563/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ 333.214  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 880925442. مو�شوع  الرقم   .ERIK ESTEVEZ

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة
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رقم �لدعوى: 3/03329/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: ح�شين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860906256 ال�شخ�شي:  الرقم  في�شل.  عبدعلي  في�شل  غازي 

310.933 دنانير  مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 7/02551/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
GERMAINE LEMAR JEFFERIES. الرقم ال�شخ�شي: 711133638 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 305.036 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 3/13729/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: وليد طوني 
مع  دينارًا   60.663 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810926601 ال�شخ�شي:  الرقم  الخوري. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 1/13358/2014/02
تبليغ باحل�ضور

 JASON عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760361657 ال�شخ�شي:  الرقم   .MICHAEL DAWSON

227.381 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة
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رقم �لدعوى: 2/19504/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: علي �شلمان 
عي�شى ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 941209016. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 237.05 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 9/02541/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
CHRISTOPHER JORDAN MCKINNEY. الرقم ال�شخ�شي 881124532. مو�شوع  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 318.103 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 6/16832/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: عبدالرحيم 
�شمير. الرقم ال�شخ�شي: 610101358. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 63.02 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 5/14734/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MD.HUMAYAN MD.AKBAR. الرقم ال�شخ�شي: 580213919. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

545.701 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة
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رقم �لدعوى: 4/06251/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 MUNEER المدعي: بنك بي ام اأي. وكيله عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
 396.739 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790317249 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHAMAKKALIL

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 9/15695/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
احمد دروي�س احمد جمعه ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 840701640. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

131.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 1/17426/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890304807 ال�شخ�شي:  الرقم  خ�شمان.  ابراهيم  جميل  عالء 

307.789 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 2/05767/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AMELEWORK ABERA ABEGAZ. الرقم ال�شخ�شي 770430333 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 267.059 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة
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رقم �لدعوى: 2/06398/2014/02
تبليغ باحل�ضور

 RENJITH عليه  المدعى  ابراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
KRISHNAKUMAR. الرقم ال�شخ�شي: 780563433. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.958 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 8/02007/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790942640 ال�شخ�شي:  الرقم   .BRYAN JAMES GILHAM

330.77 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 8/12794/2014/02
تبليغ باحل�ضور

 AZAM عليه   المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MOHAMMED. الرقم ال�شخ�شي: 750172460. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.107 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 8/07109/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة ام تي �شي فودافون. المدعى عليه: TASSADAQ IQBAL. الرقم ال�شخ�شي: 
890824100. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 506.659 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة
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رقم �لدعوى: 2/03968/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: كر�شتين 
�شارون جورج جيا�شكيرا. الرقم ال�شخ�شي: 580306879. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 283.761 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 9/05799/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770453848 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شعدي.  مبروك  طناف  يون�س 

303.088 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لعا�ضرة

رقم �لدعوى: 1/21097/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء بوحمود. المدعى عليه: جواد ال�شيد جعفر علوي 
جواد. الرقم ال�شخ�شي: 791205355. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 113.407 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 5/18052/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: غانم 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .950208000 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  خليفه  غانم  خليفه 

1000 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة
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رقم �لدعوى: 6/02232/2015/02
تبليغ باحل�ضور

�شركة  عليها:  المدعى  المدفعي.  �شو�شن  وكيلتها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
علي  ح�شن  البقال،علي  كاظم  عبدالكريم  الحجة،عفيفة  للتنجيدات،مخابز  النجف  اإ�شرافة 
اأتعاب  العريبي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1066.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 5/09349/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلتها �شو�شن المدفعي. المدعى عليها: �شركة دلتا 
النيل الدولية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365.833 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 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 9/18467/2015/02
تبليغ باحل�ضور

افتداء  عليها:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  وكيلتها  لالكترونيات.  الدار  المدعية: 
ح�شن عي�شى عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 780106270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 416 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 

06-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 6/19841/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 REDEN DE عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SILVA AGUILAR. الرقم ال�شخ�شي: 780177398. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 801.296 

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 
2016/5/19 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة
رقم �لدعوى: 9/19013/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MA JUVINA PLAN PINEDA. الرقم ال�شخ�شي: 650311540. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

283.253 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 7/19684/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء بوحمود. المدعى عليه: عالء محمد عبدالمجيد 
عبدالفتاح. الرقم ال�شخ�شي: 840343329. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 464.778 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 9/18629/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .661228380 ال�شخ�شي  الرقم   .JOCELYN TORREFRANCA ESCASINAS

الدعوى: طلب مبلغ 394.268 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 

2016/5/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 3/18053/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع   .910725292 ال�شخ�شي  الرقم   .JASMINE CLARISSE GUMASING REYES

الدعوى: طلب مبلغ 649.06 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/23 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة
رقم �لدعوى: 9/16998/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860187499 ال�شخ�شي:  الرقم  �شويخات.  بن  اأحمد  بن  جا�شم 

286.677 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 

2016/5/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 7/01066/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة ريفيرا لتاجير ال�شيارات. وكيلها احمد محمد جا�شم النم�شان الدو�شري المدعى 
عليه: محمد فاهيم. الرقم ال�شخ�شي: 830611956. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 389 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 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 1/00021/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 RIYAS عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860727343 ال�شخ�شي:  الرقم   .POOKUNDUM KARA

196.152 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 6/15434/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
يو�شف احمد ح�شين جعفر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 880204125. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

324.275 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 
2016/5/19 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة
رقم �لدعوى: 9/20610/2015/02

تبليغ باحل�ضور
�شو  �شركة  عليها:  المدعى  المال.  جمال  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201517873 ال�شخ�شي:  الرقم  والتجارية.  الفنية  للعرو�س 

4545.755 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 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 9/19097/2015/02
تبليغ باحل�ضور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  ميناتليكوم.  �شركة  المدعية: 
جا�شم را�شد ابراهيم جا�شم العامر. الرقم ال�شخ�شي: 700903526. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 94.8 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 7/17532/2015/02
تبليغ باحل�ضور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
ح�شين عبا�س علي ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 680112715. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 97.133 

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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 1/20533/2015/02
تبليغ باحل�ضور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  المملكة.  جامعة  المدعية: 
عبداهلل عبدالرحمن يو�شف الكواري. الرقم ال�شخ�شي: 920606695. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 900 دينارامع 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 
2016/6/2 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة
رقم �لدعوى: 4/00266/2016/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة ايرمك. وكيلها �شامي عي�شى �شيادي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة ماهر للمقاولت. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4825.2 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 

2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 8/16954/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعى عليه:  الحايكي.  وكيلتها زينب عي�شى ح�شن  التجارية.  المدعية: �شركة في�شل ها�شم 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 670630276. مو�شوع  الرقم   .GERALDO BERANA GARCIA

مبلغ 1500 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 

2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 6/14594/2014/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: ادارة الأوقاف الجعفرية. وكيلتها هدى عي�شى احمد علي ال�شاعر. المدعى عليه: احمد 
محمد غلوم ح�شين. زينب ا�شماعيل مبارك عبداهلل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1600 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 

2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 6/18382/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: افنان 
مبلغ 930  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 890802157. مو�شوع  الرقم  رفيعي.  ر�شي  نادر ح�شين 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/18 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة
رقم �لدعوى: 9/15292/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870256203 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD SARFRAZ

278.969 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 7/17840/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 CRISTOPHER المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
PIA IBARRA. الرقم ال�شخ�شي: 870329529. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 92.2 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 2/19079/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 WADUD عليها  المدعى  مكي.  ابراهيم جعفر  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 369.613 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830755420 ال�شخ�شي:  الرقم   .ABDUL MOZID

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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 1/02089/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعى عليه: مراد محمد عبدالرحمن  ايمان بوهيله.  تيليكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة مينا 
مع  دينارًا   120.187 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840756801 ال�شخ�شي:  الرقم  العمري. 

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 
2016/5/19 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية
رقم �لدعوى: 8/19157/2015/02

تبليغ باحل�ضور
عليه: ه�شام  المدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عبدالجليل عبداهلل علي ال�شباغ. الرقم ال�شخ�شي: 740605780. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

196.35 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 6/19743/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 CLEOPHUS WILLIAM عليه:  المدعى  جواد.  ليلى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ATKINS JR. الرقم ال�شخ�شي: 791047016. مو�شوع الدعوى: طلب 80.9 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 6/19290/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 MULLEGAMA المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
مو�شوع   .811152901 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUDIYANSELAGE LASTHA RANGANA

الدعوى: طلب مبلغ 303.798 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 5/01912/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 KAZI AMRAN المدعى عليه:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكريم  المدعية: �شركة زين 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 840273681 مو�شوع  الرقم   .HOSSAIN NAZRUL ISLAM

251.211 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 
2016/5/19 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة
رقم �لدعوى: 1/01282/2016/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل ال خليفة. المدعى عليه: محمد رافع 
فريح المحجوب. الرقم ال�شخ�شي: 850906725. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.362 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 6/20441/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 MUHAMMAD عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SIDDIQUE. الرقم ال�شخ�شي: 760470979. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 251.419 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 

2016/5/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 6/12828/2014/02
تبليغ باحل�ضور

�شالح.  علي  �شالح  �شمر  وكيلتها  بناء.  مواد  وتاأجير  وبيع  وت�شدير  لال�شترداد  ايبي  المدعية: 
المدعى عليه: MUHAMMAD IRFAN. الرقم ال�شخ�شي 800319940

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 592 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد تم اعادة الدعوى 

للمرافعة وحددت جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لتا�ضعة

رقم �لدعوى: 5/17709/2015/02
تبليغ باحل�ضور

الرقم   EHA WIDYA BT AHRI المدعى عليه:  اإبراهيم.  المدعي: عبدالحميد احمد �شلمان 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1200 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820285617 ال�شخ�شي: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/11 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 3/20515/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: ح�شين 
الم�شري ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة العرين لت�شويق العينات التجاري. �شجل تجاري رقم: 5281101. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 362.97 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 

2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 6/18270/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة الخزائن العالمية. وكيلتها فاطمة احمد ح�شن كاظم. المدعى عليه: ا�شماعيل 
ميرزا ح�شن علي �شلمت. الرقم ال�شخ�شي: 870107208. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365.6 

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 

2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 4/15371/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة �شلفادور فا�شن. �شجل تجاري 
رقم: 75744-01. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 402.203 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 

2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 6/02615/2016/02
تبليغ باحل�ضور

اأحمد  عليه:  المدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شى اأحمد مو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 711106207. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 69.8 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 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 7/02069/2016/02

تبليغ باحل�ضور
المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حمد فار�س را�شد �شعيد. الرقم ال�شخ�شي:460043269. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 398.935 

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 

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 7/02072/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 KHALED المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
مو�شوع   .78252-1 رقم:  تجاري  �شجل   .ATEEQ MOHAMED FOR BUILDINGGLASS

الدعوى: طلب مبلغ 254.908 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 

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 7/01259/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 ABDUL عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا  مبلغ 83.83  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 871132915.  الرقم   .QAYYUM

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

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 5/20867/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  وكيلها  ذ.م.م.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:830604863.  الرقم  �شيف.  ح�شن  �شيف  نعيم  خالد  عليه: 

مبلغ 81.49 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 
2016/5/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 6/01710/2016/02

تبليغ باحل�ضور
�شالم  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .731203933 ال�شخ�شي:  الرقم  بوعوو�س.  �شالم  �شالح  مبارك 

172.148 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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 9/00442/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 New عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  LInk MaIntenance Co. w.l.l. �شجل تجاري رقم: 1-61102. مو�شوع 

308.787 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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 9/00117/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
CHISA MARIE BAJAMUNDE APURA الرقم ال�شخ�شي:880942410. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 315.453 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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 2/15162/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة ماك�س ميديا. وكيلتها فاطمة جا�شم احمد يو�شف. المدعى عليه: افق للعقارات. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 350 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 
2016/5/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 1/14134/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة القند�س لتركيب المظالت. 
الر�شوم  مع  دينارًا   371.66 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .2-76566 رقم:  تجاري  �شجل 

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

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 6/19855/2015/02
تبليغ باحل�ضور

موؤ�ش�شة  المدعى عليها:  الموؤيد.  توفيق  اأيمن  وكيلها  واولدة.  نوح  ال  �شركة عبدعلي  المدعية: 
محمود امين خطاب محمد علي. �شجل تجاري رقم: 2-48925. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2282 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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 9/00179/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 221.714 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820251895 ال�شخ�شي:  الرقم   .DILLI RAJ RAI

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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 6/01352/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: فا�شل 
عبا�س علي ال�شيخ احمد الحرز. الرقم ال�شخ�شي: 801208602. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

855 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 
2016/5/11 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 9/16427/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: �شركة وانيا 
لخدمات المعلومات التجارية ل�شاحبها محمد رحيم ومحمد فهد يا�شين. �شجل تجاري رقم: 
1-89265. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 240.097 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 5/19573/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: موؤ�ش�شة وي لتاأجير ال�شيارات. وكيلها علي جعفر مكي الجبل. المدعى عليه: عي�شى 
جا�شم محمد النم�شان الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 780805100. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 1/19429/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي وكيلتها طيبه احمد ايوب اأحمد 
الدعوى:  مو�شوع   880214830 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شين.  �شباح  �شاكر  عليه:  المدعى  حميد. 

طلب مبلغ 3648 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 

2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 4/16908/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فاطمة احمد ا�شماعيل عبدالنبي الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 771005970 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 310.73 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/10 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 3/09708/2015/02

تبليغ باحل�ضور
عليه:  المدعى  رفيع.  فريد غازي جا�شم  وكيلها  النعار.  عي�شى  المدعي: جا�شم محمد خلفان 
جمال علي م�شعد ح�شين عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 840311184. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3400 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 

2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 9/18721/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعي: جعفر احمد جعفر علي. وكيلها عادل عبداهلل المتروك. المدعى عليه: قا�شم عبدالأمير 
جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 880206985. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2500 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 

2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 9/17374/2015/02
تبليغ باحل�ضور

اهلل  مال  عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شلطان مال اهلل جوهر. الرقم ال�شخ�شي: 830101314. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 558.56 

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 

2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 6/19029/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 HASAN عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي 740841394 مو�شوع  الرقم   .GAZI LATE MOHAMMED GAZI

مبلغ 289.563 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 
2016/4/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 2/20099/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 870905511.  الرقم  ال�شبع.  عي�شى محمد  عبداهلل  �شفاء 

مبلغ 378.21 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 9/20445/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ZIARAT MIN. الرقم ال�شخ�شي: 850739560. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 3/20529/2015/02
تبليغ باحل�ضور

عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD AMER MEHMOOD. الرقم ال�شخ�شي: 860729745 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 333.344 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 5/21033/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 REHAN عليها  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   57.744 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920617387 ال�شخ�شي:  الرقم   .YAWAR

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 6/21203/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: را�شد احمد 
الدعوى: طلب مبلغ 102.171  ال�شخ�شي: 900408782. مو�شوع  الرقم  بوورده.  را�شد ح�شن 

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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 9/21201/2015/02
تبليغ باحل�ضور

عي�شى  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710107790 ال�شخ�شي:  الرقم  احمد.  ابراهيم  عبدالح�شين 

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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 2/20622/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 UMAIR عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SHAMSHAD. الرقم ال�شخ�شي: 840948140. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 5/21114/2015/02
تبليغ باحل�ضور

اأحمد عياد. المدعى عليه: ال�شقر الملكي  المدعي: رائد محمود محمد المردي. وكيلها علي 
لالأيدي العاملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 450 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 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 3/21325/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط لتجارة الأغذية. وكيلها ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليها: 
غزاله يا�شمين محمد �شبحان عبدال�شمد عبدالرحيم. �شجل تجاري رقم: 5-64559. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2840 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 3/21003/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 850507553. مو�شوع  الرقم  ابراهيم �شخنيني.  محمد خليل 

104.646 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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 8/02435/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 LIMARCO المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   770942890 ال�شخ�شي:  الرقم   .VELASCO LEONILLO

273.625 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 8/20079/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   750832584 ال�شخ�شي  الرقم   .TAIMOOR CHAUDHARY

77.58 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 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 4/01143/2016/02

تبليغ باحل�ضور
 ABDUL عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
REHMAN. الرقم ال�شخ�شي: 800193695. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 341.004 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 4/16407/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعى عليه: �شالح  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
را�شد عبدالرزاق را�شد المحميد. الرقم ال�شخ�شي: 650118685 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

145.596 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 5/20707/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 KHRISTIA المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه 
DUREE ALLGOOD. الرقم ال�شخ�شي: 730598616. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 427.28 

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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 2/02620/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه: ب�شام ن�شاأت 
مع  دينارًا  مبلغ 69.8  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 841127360.  الرقم  ح�شين جوده. 

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 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 8/02810/2016/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
عبداهلل مهدي كاظم. �شجل تجاري رقم: 01/061961. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 110.401 

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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 9/00450/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 861039742 مو�شوع  الرقم   .MOHAMMED SABIR FARON MIAH

طلب مبلغ 208.333 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 9/01101/2016/02
تبليغ باحل�ضور

عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
MOHAMMED SAJID MUSTHAFA. الرقم ال�شخ�شي: 820276561 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 350.447 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 5/16317/2015/02
تبليغ باحل�ضور

ناي�س  �شركة  عليها:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
لالألعاب. �شجل تجاري رقم: 478812-6. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 101.5 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة
رقم �لدعوى: 2/16490/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فهد فواز عبداهلل المنفي. الرقم ال�شخ�شي: 860702189. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.2 

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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 7/16414/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: مرت�شى محمد 
غلوم كل محمد. الرقم ال�شخ�شي: 660104601. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 97.13 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �ل�ضاد�ضة

رقم �لدعوى: 6/18656/2015/02
تبليغ باحل�ضور

اأحمد محمد  عليه:  المدعى  وكيلها ح�شن عبا�س حيدر.  ال�شيخ.  المدعي: خليل محمد ح�شين 
البنا.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/18 للمرافعة، ليعلم.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �خلام�ضة
رقم �لدعوى: 6/15160/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة ماك�س ميديا. وكيلتها فاطمة جا�شم احمد يو�شف. المدعى عليها: �شركة اوتو 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1505 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ماركيتينغ. 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/18 للمرافعة، ليعلم.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �خلام�ضة
رقم �لدعوى: 9/19562/2015/02

تبليغ باحل�ضور
 HAPUACHCHI عليه:  المدعى  الدو�شري.  �شعدون  ناجي  حمد  ناجي  المدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   650402421 ال�شخ�شي  الرقم   .APPUHAMILAGE KUSUMAWATHIE

طلب مبلغ 200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 للمرافعة، ليعلم.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �خلام�ضة

رقم �لدعوى: 9/20508/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعي: عبدال�شهيد عبدالح�شين ح�شن مهدي. وكيله يون�س عبدال�شهيد عبدالح�شين المدعى 
احمد.  اهلل  عبد  الح�شين  عبد  علي  ل�شاحبها/  ال�شيارات،  لخدمات  التنين  مجموعة  عليها: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 587.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/18 للمرافعة، ليعلم.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �خلام�ضة

رقم �لدعوى: 9/20811/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعي: ابراهيم بن احمد بن عبد اهلل الدبل. المدعى عليه: محمد هزاع را�شد الهزاع
مو�شوع الدعوى: لفرز عقار.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/18 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �خلام�ضة
رقم �لدعوى: 9/00689/2012/02

تبليغ باحل�ضور
ايمان  �شعيد �شالح محمد مرزوق.  انعام �شالح محمد مرزوق.  �شعيد كفوزي.  نهله  المدعين: 
�شالح محمد مرزوق. وكيلهم زياد روفان نقول قيومجي. المدعى عليهم: هيفاء �شالح محمد 



252
العدد: 3258 - الخميس 21 أبريل 2016

�شعد �شالح محمد مرزوق. هنادي �شالح محمد مرزوق.  مرزوق. هاله �شالح محمد مرزوق. 
م�شعل �شالح محمد مرزوق. محمد �شالح محمد مرزوق. هدى �شالح محمد مرزوق. هيا �شالح 
محمد مرزوق. مباركه دهام �شعد. جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. وزارة الإ�شكان. مو�شوع 
الدعوى: 1-الحكم ببيع ال�شيارة نوع هونداي رقم 151647 في المزاد العلني وت�شفيه ح�ش�س 
المدعين البالغة 113 �شهما من عامة ال�شهم البالغة 360 �شهما طبقا للفري�شة ال�شرعية البالغة 
قيمتها مبلغ وقدرة -/500 دينار. 2- الحكم بفرز العقار الم�شاع منه البالغة 113 �شهما من 
عامة ال�شهم البالغة 360 �شهما طبقا للفري�شة ال�شرعية تبلغ م�شاحه العقار الكلية 162 متر 
�شامله  الق�شائية  بالم�شاريف  عليهم  المدعي  3-الزام  عي�شى.  مدينة  بمنطقة  الكائنة  مربع 

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

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 6/00301/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 MARCO DEN المدعى عليه:  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكريم  المدعية: �شركة زين 
الدعوى: طلب مبلغ 3383.518 دينارًا مع  ال�شخ�شي: 701247045. مو�شوع  الرقم   .BOER

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

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 4/19436/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة المجموعة المثالية. وكيلتها مرفت محمد علي محمد جناحي. المدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-90199 ال�شخ�شي:  الرقم  للمقاولت.  تارا  نجمه  موؤ�ش�شة 

4509.5 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 

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 9/02555/2016/02
تبليغ باحل�ضور

عبدالعزيز مرعي  عليه:  المدعى  الحواج.  فاطمة ح�شن  وكيلتها  اإيمان محمد عمر.  المدعية: 
حارث ال مناع. الرقم ال�شخ�شي: 201602398. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 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 
2016/5/12 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4
رقم �لدعوى: 9/00716/2016/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها �شلمى الحايكي. المدعى عليه: من�شور علي احمد محمد 
مع  دينارًا   80.971 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850908850 ال�شخ�شي:  الرقم  الحايكي. 

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

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 3/16948/2015/02
تبليغ باحل�ضور

اآل  ال�شيخة هيا بنت را�شد  للطابوق. وكيلتها  المدعية: معامل احمد را�شد الجالهمه واخوانه 
خليفة. المدعى عليها: موؤ�ش�شة كحيالن للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 71655 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 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 

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 4/18559/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: الجابرية لتاأجير ال�شيارات. وكيلها عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه: عيد 
محمد احمد الناجم. الرقم ال�شخ�شي: 570114705. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 396 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 

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 9/01034/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 KELLY عليها  المدعى  المحاكم.   – بوحمود  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MARIA MCGURK. الرقم ال�شخ�شي: 780590716. مبنى 510 �شقة 121 طريق 2408 مجمع 
324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1153.896 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4
رقم �لدعوى: 7/02413/2016/02

تبليغ باحل�ضور
المدعى  العريبي  اأحمد عبداهلل  علي  وكيلها  الجاهزة.  للخر�شانة  يونيفر�شال  �شركة  المدعية: 
عليها: �شركة ريلكوب للخدمات. الرقم ال�شخ�شي: 59501-1. مبنى 20 �شقة 52 طريق 385 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2677.35 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   305 مجمع 

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

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 8/20843/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم. المدعى عليها: منال عماد يو�شف عابد. 
الر�شوم  مع  دينارًا   450.489 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870839420 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 9/15083/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة عبدعلي عي�شى الدعي�شى. وكيلها ا�شامه محمد علي اإبراهيم. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .601225830 ال�شخ�شي:  الرقم  المنيف.  احمد  محمد  خالد 

1369.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
انهاء اجراءات التحقيق.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4
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رقم �لدعوى: 9/20735/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 RICKEY عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
DONNELL DYKES. الرقم ال�شخ�شي: 841248427. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 407.528 

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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 4/00381/2016/02
تبليغ باحل�ضور

ابراهيم  محمد  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شيد محمود محمد. الرقم ال�شخ�شي: 870357093. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1253.84 

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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 6/20438/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 NAYNABEN عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
RAJESH VAZANI. الرقم ال�شخ�شي: 730544524. مبنى 1713 �شقة 21 طريق 633 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 375.249 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   306

اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4
رقم �لدعوى: 1/20516/2015/02

تبليغ باحل�ضور
عي�شى  عبداهلل  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
محمد احمد البوفال�شه. الرقم ال�شخ�شي: 840805950. مبنى 1125 طريق 809 مجمع 808 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   220.58 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4
رقم �لدعوى: 3/20465/2015/02

تبليغ باحل�ضور
عليه:  المدعى  �شيادي.  عي�شى  �شامي  وكيله  النعيمي.  خليفه  جمعه  خليفه  عبداهلل  المدعي: 
محمد ح�شن علي جا�شم الرويعي. الرقم ال�شخ�شي: 801105960. مبنى 92 طريق 603 مجمع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 2000  الحد. مو�شوع   105

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

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 2/19650/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعى  ابوح�شين  وكيلها محمد ر�شا من�شور عبداهلل  للمقاولت.  الالأمثل  موؤ�ش�شة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 201517950. مبنى 3246 طريق 454 مجمع 604  الرقم  عليه: علي ح�شن مكي. 
القرية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 58 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 8/01494/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: ليلى 
الدعوى: طلب مبلغ 893.5  ال�شخ�شي: 890100373. مو�شوع  الرقم  علي احمد علي �شيف. 

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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 2/00110/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 PUTHIYAVEETIL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790588161 ال�شخ�شي  الرقم   .THIRUTHIL ABDUL LATHEEF

مبلغ 328.142 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 
2016/5/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4
رقم �لدعوى: 8/15318/2015/02

تبليغ باحل�ضور
 valerus المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه
bahrain spc. الرقم ال�شخ�شي: 201513672. مبنى 95 �شقة 141 طريق 1702 مجمع 317 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 677.021 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 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 1/20807/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة مجموعة العريان التجاريه. المدعى عليه: Bernadette Pabustan   �شقة 13 
طريق 837 مجمع 408 �شناب�س مدخل 938. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 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 

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 2/18062/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 SHUJUN المدعية: موؤ�ش�شة وي لتاأجير ال�شيارات. وكيلها علي جعفر مكي الجبل. المدعى عليه
LIANG. الرقم ال�شخ�شي: 800674979. مبنى 2674 �شقة 21 طريق 1851 مجمع 318 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 150 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 

2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 9/02202/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 ALEXANDER المدعي: اتحاد مالك زاويه 1. وكيله احمد عبداهلل احمد ال�شمالن. المدعى عليه
KOSACHEV. الرقم ال�شخ�شي: 651229863. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2130 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 
2016/5/3 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثالثة
رقم �لدعوى: 9/03723/2016/02

تبليغ باحل�ضور
 KAZI MOHAMMED GIAS KAZI MOHI عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
UDDIN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 568.686 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 

2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 1/06843/2015/02
تبليغ باحل�ضور

عبدعلي  عليه: ح�شن  المدعى  العمراني.  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزير  المدعي: 
ح�شن عبداهلل. المدعى عليه المدخل: خليل علي ال�شيخ ح�شن. مو�شوع الدعوى حكمت المحكمة 
وقبل الف�شل في المو�شوع بندب خبير هند�شي ح�شب الدور في الجدول خبيرا ً في الدعوى تكون 
البلديات  و�شئون  الأ�شغال  لوزارة  التابعة  الممتلكات  في  حدثت  التي  التلفيقات  بيان  ماأموريته 
التي  التكاليف  قيمة  وبيان  الدعوى،  مو�شوع  المروري  الحادث  نتيجة  العمراني  والتخطيط 
الطرفين  دفاع  وتحقيق  الدعوى  في  الغمو�س  ت�شفية جوانب  وعليه   ، اإ�شالحها  تكبدت جراء 
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 لأي جهة حكومية اأو غير حكومية يرى لزوما ً النتقال اإليها لالطالع 
على ما ع�شى اأن يكون بها من م�شتندات تعينه في اأداء الماأمورية الم�شندة اإليه ، وحددت اأمانة 
وحددت  ب�شدادها  المدعي  األزمت  الخبير  وم�شروفات  اأتعاب  ذمة  على  دينارًا  مقدارها100 
جل�شة 2016/4/3  لنظر الدعوى في حالة عدم �شداد الأمانة، وجل�شة 2016/4/20 لنظرها في 
حالة �شدادها، وعلى الخبير المنتدب تقديم تقريره قبل الجل�شة الأخيرة  بوقت كافي ، و�شرحت 
للخ�شوم بالطالع 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 

2-5-2016 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 6/20889/2015/02
تبليغ باحل�ضور

محمد  عليه:  المدعى  فتيل.  ح�شن  ح�شين  محمد  وكيلها  ال�شيارات.  لتاأجير  الواحة  المدعية: 
 1034 مجمع   3475 طريق   295 مبنى   .850700213 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  محمد  ابراهيم 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   375.6 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المالكية. 

المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/00108/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 W WADU عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
34 طريق  �شقة   593 مبنى   691131252 ال�شخ�شي:  الرقم   .MESTRIGE DON PERERA
4012 مجمع 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 204.569 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�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/00089/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم جواد. المدعى عليها: حنان علي دبو�س ا�شماعيل 
المحرق.   214 مجمع   3 طريق   15 �شقة   158 مبنى   .901108995 ال�شخ�شي:  الرقم  دبو�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.8 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�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/02964/2005/02
تبليغ باحل�ضور

ابراهيم فزيع. مجمع 317  ثاني خليل  تركة/  المتظلم �شده:  الحربي.  المتظلم: حمد جا�شم 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   340 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 7/01763/2016/02

تبليغ باحل�ضور
 PRASEED KUMAR عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
ULLERI. الرقم ال�شخ�شي: 670523887. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 305.374 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/01596/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: عبير يو�شف علي 
عثمان دراج. مبنى 694اأ طريق 821 مجمع 608 واديان. مو�شوع الدعوى 272.257 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/20587/2015/02
تبليغ باحل�ضور

ح�شن  عليه  المدعى  رفيع.  جا�شم  غازي  فريد  وكيله  فخرو.  را�شد  علي  محمد  حمد  المدعي: 
عراد   245 مجمع   4521 طريق   11 �شقة   .SULEMAN KHAN المهزع،  احمد  عامر  جمعه 
�شاحب دار المبتكرون لالإن�شاء مدخل 1329. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 3000 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/01363/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه را�شد 
�شند را�شد ابراهيم الهرم�س. الرقم ال�شخ�شي: 930804104. مبنى 3761 طريق 2181 مجمع 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينار مع  الدعوى: طلب مبلغ 902  721 جدعلي. مو�شوع 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 4/02177/2016/02

تبليغ باحل�ضور
– عبدالعال. وكيلها محمد التاجر. المدعى عليها: �شركة كوبتك�س  المدعية: جرانت ثورنتون 
العالمية. مبنى 348 �شقة 21 طريق 4913 مجمع 449 القدم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 580 

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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 7/19491/2015/02
تبليغ باحل�ضور

 IMRAN AZIZ :المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
مبنى 816 طريق 1032  ال�شخ�شي 890220360.  الرقم   .AHMAD AZIZ AHMAD KHAN
مجمع 310 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.8 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 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/20184/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: فرج مبارك حمد 
عيد. مبنى 2478 طريق 604 مجمع 806 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى 1105.004 دنانير مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/01999/2016/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: م�شعل اربيع وح�س 
ب�شيب�س الحباب. مبنى 1234 طريق 2714 مجمع 927 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب 

1050.119 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 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 3/02026/2016/02

تبليغ باحل�ضور
 .THOMAS FULTON عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينار   202.348 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .601200454 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/01573/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 GERALDO عليه:  المدعى  فتيل.  RAHEEL KHAN ABDUL QAYYUM. محمد  المدعي: 
 4000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .670630276 ال�شخ�شي:  الرقم   .BERANA GARCIA

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 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/10580/2015/02
تبليغ باحل�ضور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عبدالجبار حبيب خلف احمد. الرقم ال�شخ�شي: 680112448. مبنى 1127 طريق 5537 مجمع 
455 ابوقوه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 132.6 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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/20178/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اإيهاب محمد عثمان طاهر. الرقم ال�شخ�شي: 820177857. مبنى 140 �شقة 23 طريق 2504 
مجمع 325 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 206/8 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 
2016/5/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 1/20368/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: احمد غانم ح�شن 
المعامير.   633 مجمع   3338 طريق   1335 مبنى   .760236097 ال�شخ�شي:  الرقم  جاباهلل. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 179.86 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/19747/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: معاذ ع�شام محمد 
جزر   257 مجمع   5720 طريق   2648 مبنى   .921019831 ال�شخ�شي:  الرقم  خما�شيه.  �شعيد 
اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1025.376 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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 3/01183/2016/02
تبليغ باحل�ضور

 NASEER عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 800830415. مبنى 726 �شقة 16 طريق 5223 مجمع 552 البديع. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 221 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 

2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/18061/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعي: عبدالكريم احمد غلوم الجهرمي. وكيلها علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليه: 
 734 طريق   1402: مبنى   .820706850 ال�شخ�شي:  الرقم  �شالح.  كاظم  علي  اإبراهيم  خليل 
مجمع 607 ابو العي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 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 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 6/20889/2015/02

تبليغ باحل�ضور
محمد  عليه:  المدعى  فتيل.  ح�شن  ح�شين  محمد  وكيلها  ال�شيارات.  لتاأجير  الواحة  المدعية: 
 1034 مجمع   3475 طريق   295 مبنى   .850700213 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  محمد  اإبراهيم 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   375.6 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المالكية. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/18771/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعي: جا�شم ح�شن يو�شف عبدالعال. وكيلها فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليها �شركة 
�شقة 21 طريق 4913  مبنى 348  ال�شخ�شي: 01-071107.  الرقم  المعلومات.  لتقنية  �شي  تو 
مجمع 449 القدم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4133 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 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/00089/2016/02
تبليغ باحل�ضور

اإ�شماعيل  دبو�س  المدعى عليها: حنان علي  ليلى جا�شم.  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
المحرق.   214 مجمع   3 طريق   15 �شقة   158 مبنى   .901108995 ال�شخ�شي:  الرقم  دبو�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.8 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 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 2/14156/2015/02
تبليغ باحل�ضور

مارخ  عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عبداهلل محمد ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 350107254. مبنى 592 �شقة 1 طريق ال�شيخ عبداهلل 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   233.49 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 7/17000/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 102 مبنى   .650302966 ال�شخ�شي  الرقم   .EMMANUEL VILLANOBOS MANUEL
الر�شوم  مع  دينارًا   323.375 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   341 مجمع   4103 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/17359/2015/02
تبليغ باحل�ضور

دعاء  عليها:  المدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
ال�شيد محمد �شعيد محمد �شبر. الرقم ال�شخ�شي: 840302363. مبنى 378 طريق 6818 مجمع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   109.333 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .386

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 7/19992/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. المدعى عليه: غالب عبداهلل يو�شف احمد الع�شماوي. مبنى 1156 
�شقة 1111 طريق 3 مجمع 214 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77.93 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



266
العدد: 3258 - الخميس 21 أبريل 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 9/20095/2015/02

تبليغ باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: لطيفه حمد خلقون مهنا. مبنى 230 طريق 1303 
مجمع 1213 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 386.592 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 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/20512/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: MALIK MUHAMMAD ISHAQ مبنى 94 �شقة 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 207.59 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع  12 طريق 319 مجمع 303 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 7/20513/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: KAMARAJ KARUPPAIAH مبنى 204 طريق 
2805 مجمع 328 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244.855 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 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/20851/2015/02
تبليغ باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: KAITLIN NICOLE COLLINS   مبنى 3 طريق 
382 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 369.043 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 

2016/5/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي �ملحكمة �ل�ضغرى �ملدنية �لثانية
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تنويه

والن�شور يف  ل�شنة 2012  ال�شادر على قرار ال�شتمالك رقم )68(  ُي�شحح ال�شتدراك 
اإ�شماعيل  حممد  فاطمة  ورثة  با�شم  امل�شجل  امللك  با�شتمالك  اخلا�س  الر�شمية،  اجلريدة 
العلوي، الكائن يف حالة بوماهر من املحرق ح�شب املقدمة رقم 1365/734 ورقم 1969/203، 

بحيث يكون القرار �شاماًل للمقدمات رقم 1363/734 ورقم 1969/203 رقم 1968/135.

الر�شمية،  اجلريدة  يف  املن�شور   2012 ل�شنة   )92( رقم  ال�شتمالك  قرار  ُي�شحح  كما 
فاطمة ومرمي  وابنتيها  بنت ماجد  ال�شادة/ حمدة  با�شم  امل�شجل  العقار  با�شتمالك  اخلا�س 
بنات ح�شن بن عي�شى بن ب�شت، الكائن يف املحرق، ح�شب املقدمة رقم 1960/470، من اأجل 
م�شروع م�شار طريق اللوؤلوؤ ح�شب طلب وزارة الثقافة، بحيث يكون القرار با�شم ال�شادة ورثة/ 
ح�شن بن عي�شى بن ب�شت، ح�شب احلكم ال�شادر من املحكمة الكربى ال�شرعية بدعوى رقم 

1975/10429 بتاريخ 1978/8/31.

لذا لزم التنويه.
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��ضتدر�ك

ن�شر يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3257( ال�شادرة بتاريخ )14 اأبريل 2016( 
قرار �شعادة وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة رقم )49( ل�شنة 2016 ب�شاأن وقف العمل 
بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق جولد لن�س بفندق لوؤلوؤة اخلليج، وقد وقع خطاأ مادي بتحديد 
اخلليج(،  )بوابة  وهو  منه  الأولى  باملادة  اإليه  امل�شار  القرار  عليه  الواقع  الفندق  ا�شم 

وال�شواب )لوؤلوؤة اخلليج(.

لذا لزم التنويه.


