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.�أمر.ملكي.رقم.)23(.ل�سنة.2016
بمنح.�أو�سمة

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا.بالآتي:
�ملادة.�لأولى

ُينح و�شام البحرين من الدرجة الأولى اإلى الربوفي�شور محمود �شريف ب�شيوين.

�ملادة.�لثانية
ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى كل من:

1- نواف محمد املعاودة.
2- محمد را�شد عبداهلل الرميحي.

3- دانة خمي�س عبدالرحمن الزياين.

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

ملك.مملكة.�لبحرين
حمد.بن.عي�سى.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 2 �شعبان 1437هـ
املوافق: 9 مــايـــو 2016م
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.�أمر.ملكي.رقم.)24(.ل�سنة.2016
.بتكليف.ولي.�لعهد.نائب.�لقائد.�لأعلى.

�لقيام.بمهام.�لحكم

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

�أمرنا.بالآتي:
�ملادة.�لأولى

يعهد اإلى ويل عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 
عي�شى اآل خليفة القيام مبهام احلكم نيابة عنا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج.

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

ملك.مملكة.�لبحرين
حمد.بن.عي�سى.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 4 �شعبان 1437هـ
املوافق: 11 مـايـو 2016م



7
العدد: 3261 - الخميس 12 مايو 2016

.قر�ر.رقم.)29(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.�عتماد.�لخطة.�لوطنية.�لر�بعة.لالت�سالت

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، وعلى 

الأخ�س املادة )15/اأ( منه،
وبناًء على تو�شية وزير املوا�شالت و الت�شالت، بعد ت�شاوره مع هيئة تنظيم الت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.�لآتي:
�ملادة.�لأولى

ثالث  ملدة  بها  وُيعمل  القرار،  لهذا  املرافقة  لالت�شالت  الرابعة  الوطنية  اخلطة  ُتعتمد 
�شنوات.

�ملادة.�لثانية
املوا�شالت  وزير  وعلى  الر�شمية،  اجلريدة  يف  له  املرافقة  واخلطة  القرار  هذا  ُين�شر 

والت�شالت مراقبة تنفيذهما، وُيعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

رئي�س.جمل�س.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شعبان 1437هـ
الــــــموافـــــق: 8 مــايـــــو 2016م
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.قر�ر.رقم.)2(.ل�سنة.2016
.ب�ساأن.ت�سكيل.وتنظيم.عمل.�للجنة.�لفنية.�ل�ست�سارية.�لد�ئمة

.�لتابعة.لمجل�س.�لمو�رد.�لمائية

نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س املوارد املائية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1982 باإن�شاء جمل�س املوارد املائية املعدل 

بالقانون رقم )36( ل�شنة 2009،
وعلى القرار رقم )42( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جمل�س املوارد املائية،

 وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2015 بتحديد الوزير امل�شئول اأمام ال�شلطة الت�شريعية عن 
جمل�س املوارد املائية،

وبعد موافقة جمل�س املوارد املائية،
وبناًء على عر�س وزير الطاقة،

قرر.�لآتي:
�ملادة.�لأولى

ت�شكل مبجل�س املوارد املائية جلنة فنية ا�شت�شارية دائمة وُي�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة 
)اللجنة( برئا�شة الدكتور وليد خليل زباري، وع�شوية كل من:

1- الدكتور عبداملجيد حبيب عبدالكرمي        ممثاًل عن وزارة الطاقة 
2- الدكتور علي اأحمد ال�شعباين                    ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات

                                                                       والتخطيط العمراين- م�شادر املياه
3- املهند�س �شالح ح�شن املطوع                    ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات

                                                                       والتخطيط العمراين – املياه املعاجلة
4- ال�شيد خليل اإبراهيم ربيع                         ممثاًل عن وزارة ال�شحة

5- املهند�س اإبراهيم عبداهلل الكعبي            ممثاًل عن هيئة الكهرباء واملاء
6- املهند�س خالد فتح اهلل محمد                  ممثاًل عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

7- الدكتور يارمو تابانى كوتيالين                 ممثاًل عن جمل�س التنمية القت�شادية
8- ال�شيد ح�شن اأحمد جمعة                          ممثاًل عن املجل�س الأعلى للبيئة
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�ملادة.�لثانية
تخت�س اللجنة مبا ياأتي:

1- تقدمي الدعم الفني ملجل�س املوارد املائية للقيام مبهامه املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون 
رقم )36( ل�شنة 2009 بتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1982 باإن�شاء 
جمل�س املوارد املائية، وذلك يف �شياغة ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات واخلطط املائية و�شمان 

تن�شيق ال�شيا�شات وتكاملها وحتديد اأولوياتها ومتابعة تنفيذها.
2- التن�شيق مع كافة اجلهات امل�شئولة عن اإدارة املوارد املائية وذات العالقة ملراجعة الت�شريعات 

وحتديثها وعر�س م�شودة املتطلبات الت�شريعية على جمل�س املوارد املائية لعتمادها.
3- الإ�شراف على �شري العمل بني اجلهات املعنية يف كل ما يخت�س مبتابعة تنفيذ قرارات وخطط 

وبرامج جمل�س املوارد املائية.
مع  يتوافق  مبا  التنفيذية  وخطتها  للمياه  الوطنية  ال�شرتاتيجية  م�شودة  اإعداد  على  العمل   -4
ال�شرتاتيجية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 2016 – 2035 وعر�شها 

على جمل�س املوارد املائية لعتمادها.
املائية  واملوارد  للمياه  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تنفيذ  ملراقبة  التنظيمية  الآلية  م�شودة  اإعداد   -5

وعر�شها على جمل�س املوارد املائية لعتمادها.
ململكة  الوطني  امل�شتوى  املجل�س على  لدول  املوحدة  ال�شرتاتيجية  اإدارة  بدور مكتب  القيام   -6

البحرين والتن�شيق مع مكتب اإدارة ال�شرتاتيجية باأمانة دول جمل�س التعاون. 
7- اأية اخت�شا�شات اخرى يعهد بها جمل�س املوارد املائية للجنة.

�ملادة.�لثالثة
تكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة، واإذا خال مكان اأي 
من اأع�شائها لأي �شبب من الأ�شباب يحل محله ممثل عن ذات اجلهة يتم تر�شيحه من قبلها، 

ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

�ملادة.�لر�بعة
يكون للجنة مقرر عام يختاره الرئي�س، يتولى اإعداد جداول الأعمال واإخطار الأع�شاء بها، 
وتدوين محا�شر الجتماعات، وغري ذلك من الأعمال التي تقت�شيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل 

يف اخت�شا�شاتها، والقيام باأية مهام اأخرى تكلفه بها اللجنة.
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�ملادة.�خلام�سة
للجنة - يف �شبيل اأداء عملها – اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء واملخت�شني، 
التي  باملعلومات  لتزويدها  اأو  لآرائهم  وال�شتماع  ملناق�شاتهم  اجتماعاتها  تدعوهم حل�شور  واأن 
تراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاتها، ول يكون ملن ي�شتعان بهم يف اأعمال اللجنة حق الت�شويت.

�ملادة.�ل�ساد�سة
يف  معها  التعاون  اللجنة  ومهام  باخت�شا�شات  ال�شلة  ذات  احلكومية  اجلهات  كافة  على 

�شبيل اجناز اأعمالها على الوجه الأكمل.

�ملادة.�ل�سابعة
ترفع اللجنة تو�شياتها ونتائج درا�شاتها يف الخت�شا�شات التي �شكلت لأجلها الى جمل�س 

املوارد املائية لإقرارها اأو اتخاذ ما يراه منا�شبًا حيالها.

�ملادة.�لثامنة
على وزير الطاقة، والوزارات املمثلة مبجل�س املوارد املائية – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا 

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

نائب.رئي�س.جمل�س.�لوزر�ء.رئي�س.جمل�س.�ملو�رد.�ملائية
خالد.بن.عبد�هلل.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 28 رجب 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 5 مـــايـــــو 2016م
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وز�رة.�لعمل.و�لتنمية.�لجتماعية
.قر�ر.رقم.)36(ل�سنة.2016

ب�ساأن.تعديل.�لنظام.�لأ�سا�سي.لجمعية.�لبحرين.لرعاية.�لو�لدين

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 الوزاري 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 )40( ل�شنة 2013 ب�شاأن حتول موؤ�ش�شة دار البحرين لرعاية الوالدين الى 

جمعية البحرين لرعاية الوالدين،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين لرعاية الوالدين،

املنعقدة  الوالدين  لرعاية  البحرين  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 
بتاريخ 16 نوفمرب2015،

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

ٌيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 
العادية جلمعية البحرين لرعاية الوالدين ال�شـادر بـجل�شتها املنعقدة بـتاريـخ 16 نوفمرب 2015م 

وهو كالآتي:
ُيعدل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح " يتكون جمل�س الإدارة من ت�شعة 
اأو مدد  للتجديد مدة  اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة  العمومية من بني  اأع�شاء  تنتخبهم اجلمعية 

اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

مادة.)2(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.�لعمل.و�لتنمية.�لجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميد�ن

�شدر يف: 13 اأبريل  2016م
املــوافــق: 6 رجـــب 1437هـ 
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وز�رة.�لعمل.و�لتنمية.�لجتماعية
.قر�ر.رقم.)37(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.تعديل.�لنظام.�لأ�سا�سي.للجمعية.�لإ�سالمية

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 الوزاري رقم ) 2 ( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل اجلمعية الإ�شالمية.

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 
اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية الإ�شالمية.
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية للجمعية الإ�شالمية املنعقدة بتاريخ 9 اأبريل 2015،

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

ٌيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري 
العادية للجمعية الإ�شالمية ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 9 اأبريل 2015 وهو كالتايل:

يعدل ن�س املادة )46( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح" تبداأ ال�شنة املالية للجمعية 
من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام".

مادة.).2.(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.�لعمل.و�لتنمية.�لجتماعية.
جميل.بن.محمد.علي.حميد�ن

�شدر يف: 17 رجـب 1437هـ                                                  
املـوافــق: 24 اأبريل  2016م
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وز�رة.�لعمل.و.�لتنمية.�لجتماعية
.قر�ر.رقم.)43(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.حل.جمعية.تن�سيط.�ل�سياحة

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

1989 ، وتعديالته،
وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2005 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية تن�شيط ال�شياحة،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية تن�شيط ال�شياحة،
مخالفة  فيه  الثابت  و   2016/3/30 يف  املوؤرخ  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  تقرير  وعلى 
اجلمعية للبند )3( من املاده )50( من املر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 انها مل تعقد جمعيتها 

العمومية عاميني متتاليني ،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

حُتل جمعية تن�شيط ال�شياحة.

مادة.)2(
يعني ال�شادة �شركة جرانت ثورنتون عبدالعال م�شفيًا للجمعية وي�شتحق اأجره بعد انتهاء 
مهمته، ويقوم 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(
يحظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف 
يف اأموالها بعد �شدور هذا القرار، كما يجب على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم 
امل�شفي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة باجلمعية ، ويتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى 
امل�شرف املودع لديه اأموال اجلمعية  واملدينني 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 مايلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها  واأن ي�شتويف 
مالها من حقوق قبل امل�شاهمني اأو الغري، واأن يقوم بالوفاء مبا عليها من ديون مع مراعاة الأحكام 

املقررة يف نظام اجلمعية.

مادة.)5(
يقدم امل�شفي اإلى الوزارة ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية.

مادة)6(
ُيبلغ هذا القرار اإلى اجلمعية مبوجب خطاب م�شجل.

مادة.)7(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.�لعمل.و.�لتنمية.�لجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميد�ن.

�شدر يف: 21 رجب 1437 هـ
املــوافــق: 28 اأبـريـل 2016م
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وز�رة.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
.قر�ر.رقم.)72(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.ت�سنيف.عدد.من.�لعقار�ت.في.منطقة.�لج�سرة
.بالمجمعات.1006/1004/1002/1001

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

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

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

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

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

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

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

باملجمعات 1006/1004/1002/1001�شمن  الكائنة مبنطقة اجل�شرة  العقارات  ت�شنف 
ت�شنيف مناطق ال�شكن احلدائقي  )RG( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 
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ل�شنة 2009.
مادة.)2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�سام.بن.عبد�هلل.خلف

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخر 1437هـ 
املـــــــوافـــــــق: 7 اأبـــــــــــريــــــــــــــل 2016م
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وز�رة.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
.قر�ر.رقم.)87(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.تغيير.ت�سنيف.عدد.من.�لعقار�ت.في.
منطقة.�لنبيه.�سالح.– مجمع.)382(

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

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

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

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

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

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

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

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة ،

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

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

 يغري ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة النبيه �شالح جممع )382( الى ت�شنيف مناطق 
ال�شكن املت�شل اأ )RHA( و مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة ز )SP-g( وفقًا ملا هو وارد 
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يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار 
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�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�سام.بن.عبد�هلل.خلف

�شدر بتاريخ: 26 رجب 1437هـ 
املــــــــوافــــــق: 3 مــــايـــو 2016م
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وز�رة.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
قر�ر�ت.��ستمالك

قر�ر.��ستمالك.رقم.)110(.ل�سنة.2015
املخولة  ال�شالحيات  على  وبناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
ا�شتمالك ملك ال�شيدة/ رقية ال�شيد اإبراهيم عبدالغفار العلوي الكائن يف املحرق، املقدمة رقم 
هيئة  اللوؤلو، ح�شب طلب  م�شروع طريق  اأجل  من  وذلك  رقم 02017919،  عقار   1998/5951

البحرين للثقافة والآثار.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا العالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الرقم 17221379 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�سام.بن.عبد.�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 20 دي�شــمرب 2015م

قر�ر.��ستمالك.رقم.)111(.ل�سنة.2015
املخولة  ال�شالحيات  على  وبناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 
قررت ا�شتمالك: ملك ال�شيد/ عبداهلل اأحمد ثاين البوعينني الكائن يف املحرق، املقدمة رقم 
هيئة  اللوؤلو، ح�شب طلب  م�شروع طريق  اأجل  من  وذلك  رقم 02014813،  عقار   1973/4241

البحرين للثقافة والآثار.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا العالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الرقم 17221379 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�سام.بن.عبد.�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 20 دي�شــمرب 2015م
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قر�ر.��ستمالك.رقم.)112(.ل�سنة.2015
املخولة  ال�شالحيات  على  وبناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
املحرق،  يف  الكائن  �شيادي  عبداهلل  ح�شن  ابني  وعي�شى  عبداهلل  ال�شيدين/  ملك  ا�شتمالك: 
املقدمة رقم 2005/8339 عقار رقم 02015541، وذلك من اأجل م�شروع طريق اللوؤلو، ح�شب 

طلب هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا العالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
والتعوي�س(  العمراين )اإدارة ال�شتمالك  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  مراجعة وزارة 

على الرقم 17221379 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�سام.بن.عبد.�هلل.خلف . . . . .

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 20 دي�شـمرب 2015م
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.قر�ر.رقم.)2(.ل�سنة.2016
.ب�ساأن.تعرفة.��ستهالك.�لكهرباء.و�لماء

.لدور.�لعبادة.و�لجمعيات.�لخيرية.و�لأندية.و�لحد�ئق.�لعامة

وزير الطاقة – الوزير امل�شرف على �شئون الكهرباء واملاء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 يف �شاأن الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
و  الإ�شراف  يتولى  الذي  الوزير  بت�شمية و�شالحيات  ل�شنة 2008  املر�شوم رقم )3(  وعلى 

الرقابة على هيئة الكهرباء واملاء،
والغاز  النفط  �شئون  على  امل�شرف  الوزير  بتحديد   2015 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 

و�شئون الكهرباء واملاء وبتعيني رئي�س ملجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1992 ب�شاأن حتديد تعرفة الكهرباء واملاء،

املنزيل  املنزيل وغري  ال�شتهالك  فئات  ب�شاأن حتديد  ل�شنة 2007  القرار رقم )2(  وعلى 
للكهرباء وتوحيد تعرفة الكهرباء لال�شتهالك غري املنزيل،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2013 ب�شاأن تعرفة ا�شتهالك الكهرباء واملاء للم�شتهلكني من 
فئة ال�شتهالك غري املنزيل،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن تعرفة ا�شتهالك الكهرباء واملاء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

 
قرر.�لآتي:
�ملادة.�لأولى

غري  للم�شرتك  املنزيل  ال�شتهالك  فئة  من  للم�شتهلكني  واملاء  الكهرباء  تعرفة  ُتطبق 
العامة  واحلدائق  العبادة  دور  على  البحريني  للم�شرتك  ح�شاب  من  اأكرث  وعلى  البحريني 
واجلمعيات اخلريية امل�شجلة لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية والأندية امل�شجلة لدى وزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة.

�ملادة.�لثانية
ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.
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�ملادة.�لثالثة
على الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.�لطاقة
�لوزير.�مل�سرف.على.�سئون.�لكهرباء.و�ملاء

�لدكتور.عبد�حل�سني.بن.علي.مريز�

�شـدر بتاريخ: 27 رجب 1437هـ
الـموافـــــــــــق: 4 مـــــايـــو 2016م
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وز�رة.�ل�سحة
.قر�ر.رقم..)11(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.تحديد..بع�س.ر�سوم.�لخدمات.�ل�سحية.باإد�رة.�ل�سحة.�لعامة

وزير ال�شحة:
العامة، وتعديالته، وعلى  ب�شاأن ال�شحة  ل�شنة 1975  القانون رقم )3(  بعد الطالع على 

الأخ�س املادتني )73(،)82( منه،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 1989 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات ال�شحية، املعدل بالقرار رقم 
)3( ل�شنة 2006،

وبعد التن�شيق مع وزارة التجارة وال�شناعة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

حتــدد ر�شــوم اخلدمات ال�شحية باأق�شام مراقبة الأغذية، ومكافحة التدخني، وتراخي�س 
ال�شحة على  بوزارة  العامة  ال�شحة  اإدارة  تقدمها  التي   ، البيئة  وق�شم �شحة  العامة،  ال�شحة 
النحو الوارد باجلدول املرافق لهذا القرار، وذلك اإ�شافة اإلى الر�شوم الواردة بالبند )ب( من 

اجلدول رقم )1( امللحق بالقرار  رقم )29( ل�شنة 1989 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات ال�شحية.

مادة.)2(.
على وكيل وزارة ال�شحة تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به اإعتبارًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.
وزيرة.�ل�سحة

فائقة.بنت.�سعيد.�ل�سالح
�شدر بتاريخ:  3 �شعبان 1437هـ
املـــــوافــــــــق: 10 مــــايــو 2016م
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وز�رة.�ل�سحة
.قر�ر.رقم.)12(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.�عتماد.�سهاد�ت.فح�س.�لعمالة.�لو�فدة

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

واملعدل   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 
وعلى الأخ�س املادة )171( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة وتعديالته،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار  رقم )51( ل�شنة 2012، 
واملعدلة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2007 ب�شاأن اثبات اللياقة ال�شحية للعمال الأجانب، 
اخت�شا�شاتها،  وبيان  العامة  الطبية  اللجان  بت�شكيل   2008 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

واملعدل بالقرار رقم )6( ل�شنة 2008، 
وعلى قرار اللجنة التن�شيقية مبجل�س الوزراء رقم )2 - 2016  -131( ال�شادر يف اجتماعها 

رقم )137(  املنعقد بتاريخ 2016/5/5،
وبعد التن�شيق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية،.

قرر.�لآتي:
�ملادة.�لأولى.

تعتمد �شهادات الفح�س الطبي للعمالة الوافدة بالقطاعني احلكومي واخلا�س ال�شادرة من 
املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة امل�شرح لها من الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية 

مبزاولة هذا النوع من الن�شاط.

�ملادة.�لثانية..
يلتزم كل من �شاحب العمل واملوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة باإخطار اللجان الطبية العامة 
�شوق  تنظيم  هيئة  اإخطار  اللجان  لتتولى  املوؤ�ش�شات،  تلك  املعتمدة من  الطبي  الفح�س  بنتائج 

العمل بهذه النتائج.
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املوؤ�ش�شات  الذي جتريه  الطبي  الفح�س  نتائج  الرقابة على  العامة  الطبية  اللجان  وتتولى 
ال�شحية اخلا�شة، ولها يف �شبيل ذلك احلق يف طلب احل�شول على امللفات وال�شجالت الطبية 
وزارة  لدى  املعتمدة  الطبي  الفح�س  باإجراءات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  التزام  مدى  من  للتاأكد 

ال�شحة.

�ملادة.�لثالثة
للعمل  نهائيًا  الوافد  العامل  لياقة  عدم  لها  ثبت  متى  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  تلتزم 
تاريخ  من  �شاعة   )24( خالل  العامة  الطبية  اللجان  باإخطار  ُمعٍد  مر�س  باأي  اإ�شابته  ثبت  اأو 
نتيجةالفح�س الطبي، ويف هذه احلالة يلتزم �شاحب العمل بعر�س العامل الوافد على اللجان 

الطبية العامة لإعادة فح�شه.

�ملادة.�لر�بعة
يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  ال�شحة  وزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

وزيرة.�ل�سحة
فائقة.بنت.�سعيد.�ل�سالح

�شدر بتاريخ:  3 �شعبان 1437هـ
املـــــوافــــــــق: 10 مــــايــو 2016م
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.قر�ر.رقم.)8(.ل�سنة..2016.
.ب�ساأن.�لأدوية.�لب�سيطة.�لم�سرح.ببيعها

.في.غير.�لمر�كز.�ل�سيدلية

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة
الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية:

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته،
واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى  

ال�شيدلية واملعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015،
واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

بتاريخ  اخلمي�س  يوم  املنعقد   )1( رقم  اجتماعه  يف  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  موافقة  وبعد 
2016/1/21م،     

وبناًء على ما عر�شه الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.
ر.�لآتي: قـــَرّ

�لـمادة.�لأولـى
ببيعها  وٌي�شمح   ، القرار  بهذا  املرفقة  بيعها  اأماكن  الب�شيطة وحتديد  الأدوية  قائمة  ُتعتمد 
وتداولها يف املحال غري ال�شيدليات التي يرخ�س لها بذلك من اجلهات املخت�شة بعد موافقة 
بعد  الهيئة  مبعرفة  القائمة  تعديل  ويجوز  ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة.
�ملادة.�لثانية

للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية يف �شبيل تنفيذ اأحكام هذا القرار التن�شيق 
وال�شتعانة باملخت�شني بوزارة ال�شحة اأثناء قيامهم بالتفتي�س والرقابة على املحال املرخ�س لها 
من غري ال�شيدليات ببيع الأدوية الب�شيطة امل�شار اإليها باملادة ال�شابقة وذلك وفقًا لأحكام قانون 

ال�شحة العامة. 
�ملادة.�لثالثة

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، 
وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س.�ملجل�س.�لأعلى.لل�سحة.
�لفريق.طبيب/محمد.بن.عبد�هلل.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ : 27 رجب 1437هـ
املــــــــوافـــــــق: 4 مـــايــــو 2016م
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.قر�ر.رقم.)9(.ل�سنة..2016
.ب�ساأن.ت�سنيف.�لم�ستح�سر�ت.�ل�سيدلية

وتحديد.�لأغذية.�ل�سحية

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة
الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية:

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته،
واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى  

ال�شيدلية واملعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015،
واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2013 ب�شاأن حتديد الأغذية ال�شحية وتنظيم تراخي�شها،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شكيل جلنة تراخي�س الأغذية ال�شحية ونظام عملها،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة يف اجتماعه رقم )2( ل�شنة 2015  بتاريخ  5 نوفمرب 

   ،2015
وبناًء على ما عر�شه الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

ر.�لآتي: قَرّ
�ملادة.�لأولى

امل�شتح�شرات  ت�شنيف  �شاأن  يف  القرار  بهذا  املرفق  )املرجعي(  الإر�شادي  الدليل  ٌيعتمد 
ال�شيدلية وحتديد الأغذية ال�شحية بناًء على ن�شب محتوياتها ، وتنظيم اأماكن بيعها، ويطبق 
يف �شاأنها اأحكام املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 ب�شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز 

ال�شيدلية. 
 

�ملادة.�لثانية
تتولى الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية اإثبات ما يقع من مخالفات تتعلق 

بتنفيذ اأحكام هذا القرار وذلك على النحو الآتي:
1- تلقي الإخطارات الواردة اإليها من املخت�شني بوزارة ال�شحة اأثناء قيامهم بالتفتي�س والرقابة 
ال�شابقة وفقًا لأحكام  اإليها باملادة  على املحال املرخ�س لها ببيع الأغذية ال�شحية امل�شار 

قانون ال�شحة العامة.
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لأحكام  وفقًا  ال�شيدلية  املراكز  التفتي�س على  اأثناء  الهيئة  مفت�شي  املعدة مبعرفة  التقارير   -2
قانون تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية.  
�ملادة.�لثالثة

ُيلغى القرار رقم )10( ل�شنة 2013 ب�شاأن حتديد الأغذية ال�شحية وتنظيم تراخي�شها ، 
والقرار رقم )1( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شكيل جلنة تراخي�س الأغذية ال�شحية ونظام عملها ، كما 

يلغى كل حكم يتعار�س مع هذا القرار.

�ملادة.�لر�بعة
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، 

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

رئي�س.�ملجل�س.�لأعلى.لل�سحة.
�لفريق.طبيب/محمد.بن.عبد�هلل.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 27 رجب 1437هـ
املـــــــــوافــــــق: 4  مـــايــو 2016م
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م�سرف.�لبحرين.�ملركزي
.قر�ر.رقم.)11(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.�إلغاء.�لترخي�س.�لممنوح
للمكتب.�لتمثيلي.للبنك.�لإ�سالمي.�لآ�سيوي.�لمحدود.

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

رقم )64( ل�شنة 2006،
للبنك الإ�شالمي الآ�شيوي املحدود  وعلى الإخطار املر�شل من م�شرف البحرين املركزي 

بتاريخ 4 مايو 2016 ب�شاأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح للمكتب التمثيلي، 
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س وال�شيا�شات،

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

ُيلغى الرتخي�س املمنوح للمكتب التمثيلي" للبنك ال�شالمي الآ�شيوي املحدود" بتاريخ 26 
�شبتمرب 2007  وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم )67591(.

مادة.)2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ.م�سرف.�لبحرين.�ملركزي
ر�سيد.محمد.�ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 27 رجب 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 4 مــــايــــو 2016م
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.قر�ر.رقم.)4(.ل�سنة.2016
.باإ�سد�ر.�لالئحة.�لتنظيمية.ب�ساأن.�أ�سعار.خدمات.�لتجو�ل.�لدولي

بين.دول.مجل�س.�لتعاون.لدول.�لخليج.�لعربية

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:
بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، وعلى 

الأخ�س املادة )3( الفقرة )ج( البند )1( منه،
وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2015 ب�شاأن اأ�شعار التجوال الدويل بني دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية،
وبناًء على عر�س املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر.�لآتي:
�ملادة.�لأولى

جمل�س  دول  بني  الدويل  التجوال  خدمات  اأ�شعار  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 
التعاون لدول اخلليج العربية، املرافقة لهذا القرار.

�ملادة.�لثانية
ُين�شر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ الن�شر.

رئي�س.جمل�س.�إد�رة.هيئة.تنظيم.�لت�سالت
د..محمد.�أحمد.�لعامر

�شدر بتاريخ: 28 رجب 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 5 مــــايـــو 2016م
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�لالئحة.�لتنظيمية.ب�ساأن.�أ�سعار.خدمات.�لتجو�ل.�لدويل
بني.دول.جمل�س.�لتعاون.لدول.�خلليج.�لعربية

�ملادة.)1(
�لتعاريف

ذات  الالئحة  هذه  يف  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة،  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 
املعاين الواردة يف قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، ويكون 
للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

دول.�ملجل�س: دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
�لقانون: قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.

�لهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.
م�سغل.�سبكات.�ت�سالت.متنقلة.)MNO(: امل�شغل املرخ�س له الذي مت منحه ترخي�س ممتاز 
خلدمات الت�شالت املتنقلة من قبل الهيئة، والذي يقدم خدمات الت�شالت املتنقلة مبوجب 

اتفاقية مع امل�شرتكني.
اأو  محلية  مكاملات  ا�شتقبال  اأو  لإجراء  املحمول  اجلهاز  ا�شتخدام  �لدويل:. �لتجو�ل. خدمات.
البيانات  ل�شتخدام خدمات  اأو   ،)SMS( ن�شية ق�شرية ر�شائل  ا�شتقبال  اأو  لإر�شال  اأو  دولية، 

اأثناء التجوال يف دول املجل�س.
خدمة.�لر�سائل.�لن�سية.�لق�سرية.)SMS(: الر�شائل الن�شية الق�شرية التي تر�شل على �شبكات 

الت�شالت املتنقلة.
�ملادة.)2(

نطاق.�سريان.�لالئحة
ت�شري اأحكام هذه الالئحة على جميع م�شغلي �شبكات الت�شالت املتنقلة يف اململكة.

اإلى  ا�شتنادًا  الدويل بني دول املجل�س وذلك  التجوال  اأ�شعار خدمات  وحتدد هذه الالئحة 
القرار رقم )9( ل�شنة 2015 ب�شاأن اأ�شعار التجوال الدويل بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية.
�ملادة.)3(

.حتديد.�أ�سقف.�أ�سعار.خدمات.�لتجو�ل.�لدويل
لدول.جمل�س.�لتعاون

اأ- يجب األ تتجاوز اأ�شعار البيع بالتجزئة التي يفر�شها م�شغلي �شبكات الت�شالت املتنقلة بغر�س 
تزويد امل�شتهلكني بخدمات التجوال الدويل اأ�شقف الأ�شعار املن�شو�س عليها يف امللحق رقم 
)1( لهذه الالئحة. ويبداأ �شريان اأ�شقف الأ�شعار يف موعد اأق�شاه تاريخ النفاذ املحدد يف 

امللحق رقم )1(.
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يجب على م�شغلي �شبكات الت�شالت املتنقلة تزويد الهيئة – بناًء على طلبها - باأية بيانات  ب- 
اإح�شائية متعلقة بخدمات التجوال الدويل والتي قد ُتطلب من وقت لآخر.

يجب على م�شغلي �شبكات الت�شالت املتنقلة ن�شر اأ�شعار البيع بالتجزئة بالدينار البحريني،  ج- 
واأن تكون متاحة ب�شكل ي�شري للم�شتهلكني. 

اأ�شقف الأ�شعار الواردة يف امللحق رقم )1( من هذه الالئحة �شاملة جميع  اأن تكون  يجب  د- 
ال�شرائب املعمول بها. 

�ملادة.)4(.
تنفيذ.�أحكام.�لالئحة

اأ- يعد اأي اإخالل من قبل م�شغل �شبكات الت�شالت املتنقلة لأي حكم من اأحكام هذه الالئحة 
اإخالًل ج�شيمًا بالرتاخي�س املمنوحة له وباأحكام القانون.

ب- مع عدم الإخالل ب�شالحيات الهيئة املن�شو�س عليها يف القانون، يجوز للهيئة اأن تتخذ اأي 
من الإجراءات التالية يف حال اإخالل م�شغل �شبكات الت�شالت املتنقلة لأي حكم من اأحكام 

هذه الالئحة:
1- فر�س غرامة منا�شبة مبوجب املادة )35( من القانون.

2- اإلزام م�شغل �شبكات الت�شالت املتنقلة القيام باأي فعل اأو اأفعال اأو المتناع عن اأي فعل اأو 
اأفعال بغر�س معاجلة اأو منع اأو ت�شحيح الإخالل، وذلك وفقًا لالأمر ال�شادر من الهيئة يف 

هذا ال�شاأن.
ج- يجوز للهيئة عند اتخاذ اأي اإجراءات تخت�س ب�شمان اللتزام باأحكام هذه الالئحة اأن ت�شدر 

تعميمًا ح�شب ما ترتئيه منا�شبًا يف تلك الظروف.
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 (0حق رقم )المل
 أسقف أسعار خدمات التجوال الدولي 

 بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

 د.ب الوحدا  نا يخ النفاذ 6102

 ا نقال الدول  إلى أي دولة من دول المجلس أثناء النجوال داخل دول المجلس. -0

 0،100   ل دلي ة يناير 1ااتبارًا مم  ا بيع با جملة.  عار   ف - 

 0،281   ل دلي ة  بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.  عار   ف  -ب

 ا نقال المحل  داخل الالد المزا  أثناء النجوال داخل دول المجلس. -6

 0،001   ل دلي ة يناير 1ااتبارًا مم  ا بيع با جملة.   عار   ف- 

 0،094 دلي ة  ل   بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.   عار   ف -ب

 .أثناء النجوال داخل دول المجلس ا نقا   الوا د  -3

 غير ملبه   ل دلي ة يناير 1ااتبارًا مم  ا بيع با جملة.  عار   ف - 

 0،132   ل دلي ة  بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.   عار   ف -ب

ا بيع با تج ئة    عار   ف -ج
  ا  ليت(.

 0،284   ل دلي ة  بريل 1ااتبارًا مم 

 .أثناء النجوال داخل دول المجلس (SMSال اائل النقية الققي    إ اال  -4

 0،012   ل ر ا ة يناير 1ااتبارًا مم  ا بيع با جملة.   عار   ف- 

 0،030   ل ر ا ة  بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.   عار   ف -ب

 .أثناء النجوال داخل دول المجلس الايانا  خدما  -5

 0،301   ل ميجابايت يناير 1ااتبارًا مم  ا بيع با جملة.  عار    ف- 

 0،849   ل ميجابايت  بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.  عار   ف  -ب
 

 :0الجدول  قم 
 .6102اقف أاعا  خدما  النجوال الدول  الن  يادأ العمل اها ف  العام 
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 د.ب الوحدا  نا يخ النفاذ 6102

 ا نقال الدول  إلى أي دولة من دول المجلس أثناء النجوال داخل دول المجلس. -0

 0،1،9   ل دلي ة يناير 1ااتبارًا مم  ا بيع با جملة.  عار   ف - 

 0،233   ل دلي ة  بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.  عار   ف  -ب

 داخل الالد المزا  أثناء النجوال داخل دول المجلس.ا نقال المحل   -6

 0،0،4   ل دلي ة يناير 1ااتبارًا مم  ا بيع با جملة.   عار   ف- 

 0،098   ل دلي ة  بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.   عار   ف -ب

 .أثناء النجوال داخل دول المجلس ا نقا   الوا د  -3

 غير ملبه   ل دلي ة يناير 1ااتبارًا مم  با جملة.ا بيع   عار   ف - 

 0،102   ل دلي ة  بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.   عار   ف -ب

ا بيع با تج ئة    عار  ف  -ج
  ا  ليت(.

 ،0،22   ل دلي ة  بريل 1ااتبارًا مم 

 .أثناء النجوال داخل دول المجلس (SMSال اائل النقية الققي    إ اال  -4

 0،012   ل ر ا ة يناير 1ااتبارًا مم  ا بيع با جملة.   عار   ف- 

 ،0،02   ل ر ا ة  بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.  عار   ف  -ب

 .خدما  الايانا  أثناء النجوال داخل دول المجلس -5

 0،144   ل ميجابايت يناير 1ااتبارًا مم  ا بيع با جملة.  عار   ف - 

 0،320   ل ميجابايت  بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.   عار   ف -ب

 
 : 6الجدول  قم 

 .6102اقف أاعا  خدما  النجوال الدول  الن  يادأ العمل اها ف  العام 
  



81
العدد: 3261 - الخميس 12 مايو 2016

 
 د.ب الوحدات تاريخ النفاذ 8102

 أثناء التجوال داخل دول المجلس.االتصال الدولي إلى أي دولة من دول المجلس  -0

 261،0 لكل دقيقة يناير 1اعتبارًا من  البيع بالجملة. أسعار سقف-أ

 ،2600 لكل دقيقة أبريل 1اعتبارًا من  البيع بالتجزئة. أسعار سقف -ب

 االتصال المحلي داخل البلد المزار أثناء التجوال داخل دول المجلس. -8

 262،0 لكل دقيقة يناير 1اعتبارًا من  البيع بالجملة. أسعارسقف -أ

 262،2 لكل دقيقة أبريل 1اعتبارًا من  البيع بالتجزئة. أسعار سقف -ب

 .أثناء التجوال داخل دول المجلس االتصاالت الواردة -3

 غير مطبق لكل دقيقة يناير 1اعتبارًا من  البيع بالجملة. أسعار سقف-أ

 262،0 لكل دقيقة أبريل 1 اعتبارًا من البيع بالتجزئة. أسعار سقف -ب

البيع بالتجزئة  أسعارسقف  -ج
 )الكويت(.

 26020 لكل دقيقة أبريل 1اعتبارًا من 

 .أثناء التجوال داخل دول المجلس (SMSالرسائل النصية القصيرة )إرسال  -4

 26210 لكل رسالة يناير 1اعتبارًا من  البيع بالجملة. أسعارسقف -أ

 26200 لكل رسالة أبريل 1اعتبارًا من  بالتجزئة.البيع  أسعارسقف  -ب

 .أثناء التجوال داخل دول المجلس البيانات خدمات -5

 26100 لكل ميجابايت يناير 1اعتبارًا من  البيع بالجملة. أسعار سقف-أ

 ،2600 لكل ميجابايت أبريل 1اعتبارًا من  البيع بالتجزئة. أسعارسقف  -ب

 
 :3الجدول رقم 

 .8102أسعار خدمات التجوال الدولي التي يبدأ العمل بها في العام سقف 
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 د.ب الوحدا  نا يخ النفاذ 6102

 .أثناء النجوال داخل دول المجلس الايانا  خدما  -5

 0،113   ل ميجابايت يناير 1ااتبارًا مم  ا بيع با جملة.  عار   ف - 

 0،144   ل ميجابايت  بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.   عار   ف -ب

 
 : 4الجدول  قم 

 .6102اقف أاعا  خدما  النجوال الدول  الن  يادأ العمل اها ف  العام 

 

 
 د.ب الوحدا  نا يخ النفاذ 6161

 .أثناء النجوال داخل دول المجلس الايانا  خدما  -5

 0،098   ل ميجابايت يناير 1ااتبارًا مم  ا بيع با جملة.   عار   ف- 

 0،124   ل ميجابايت  بريل 1ااتبارًا مم  ا بيع با تج ئة.   عار   ف -ب

 
 :5الجدول  قم 

 .6161اقف أاعا  خدما  النجوال الدول  الن  يادأ العمل اها ف  العام 
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وز�رة.�ل�سناعة.و�لتجارة.و�ل�سياحة
�إعالنات.مركز.�لبحرين.للم�ستثمرين

�إعالن.رقم.)266(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.�إلى
�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة. 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ا�شم )كب�شتون  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  املن�شور، �شاحبة  اإبراهيم خليفة  نادية  ال�شيدة/ 
للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81890، طالبني تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار 
بحريني وباإدخال ال�شيد/ جيتا راجنان موهاكود، الهندي اجلن�شية، �شريكًا يف ال�شركة وبن�شبة 

94%، وملمار�شة الن�شاط التايل: ت�شييد املباين واأن�شطة الت�شييد املتخ�ش�شة الأخرى.
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.)267(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرعني.من.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ محمد بن �شالح بن محمد الر�شيد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطبخ 
اأ�شوار البحرين لالأكالت ال�شعبية وامل�شاوي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81833، طالبًا حتويل 
الفرعني الأول والثاين من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة 
اآلف )10.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ خالد بن �شليمان بن نفجان الطخيم �شريكًا 

يف ال�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.)268(.ل�سنة..2016
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية

�سركة.)�أبوت.�لدولية.�لقاب�سة.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأبوت الدولية 
القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 80578، طالبة باعتبارها م�شفيًا قانونيًا لل�شركة، 
ت�شفيتها 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. 
بهذا يعلن امل�شفي باأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( من قانون 
املادة  بن�س  وعماًل   .2001 ل�شنمة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات 
)335( من قانون ال�شركات املذكور يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقدمي مطالباتهم 
اإليه، مدعومة بامل�شتندات الالزمة، خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك 

على العنوان التايل: 
موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية 

رقم الت�شال: )+973( 17252929 
املنامة – مملكة البحرين

�إعالن.رقم.)269(.ل�سنة..2016..
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية

�سركة.)�إم.و�ي.جي.للمقاولت.�س.�س.و(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اإليه �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اإم واي جي للمقاولت �س.�س.و(، ملالكها ال�شيد/ 
محمد يو�شف جا�شم، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75038، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها 
ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001، وحتويلها ملوؤ�ش�شة فردية للمالك نف�شه وبنف�س رقم ال�شجل.  
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.)270(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية
�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة.

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ا�شم )جولدن  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شهابي، مالك  ال�شيد/ حمزة ح�شن حاجي ح�شن 
بريل للتجارة واملقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 22020-6، طالبًا حتويل الفرع ال�شاد�س 
 )10.000( اآلف  ع�شرة  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ديني�س ذيكيدث �شريكًا فيها.
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.)271(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية
�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة.

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
املوؤ�ش�شة  عن  نيابة  البحرين،  مملكة  يف  العامل  كون�شلتينغ(  لينك  )كي  الأجنبية  ال�شركة  فرع 
الفردية التي حتمل ا�شم )ماجيك اأي للطباعة(، اململوكة لل�شيد/ عبداهلل عي�شى عجالن عي�شى 
احلدي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم  83082، طالبًا حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة املذكورة اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ثالثة اآلف )3.000( دينار بحريني، واإدخال 

ال�شيد/ محمود احل�شينى محمود العجمى، امل�شري اجلن�شية، �شريكًا يف ال�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

�إعالن.رقم.)272(.ل�سنة..2016
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية

�سركة.)عبد�هلل.ح�سني.�لأهدل.و�أولده.ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
التي حتمل ا�شم )عبداهلل ح�شني الأهدل واأولده ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم79766 ، 

طالبة باعتبارها م�شفيًا قانونيًا ت�شفية ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة ت�شفية اختيارية.
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بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س اإدارة ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة قد انتهت وفقًا 
ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )21(  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  املادة )325( من قانون  لن�س 
2001. وعماًل بن�س املادة )335( من القانون املذكور يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى 
اإليه، مدعومة بامل�شتندات الالزمة، خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر  تقدمي مطالباتهم 

هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل: 
�شركة مور �شتيفينز - ت�شامن مهنية متخ�ش�شة

رقم الت�شال: )+973( 17200144
 املنامة – مملكة البحرين

�إعالن.رقم.)273(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية
�إلى.�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ ح�شني ح�شني ح�شن مري، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )النور للخدمات 
ال�شكل  تغيري  طالبا   ،1-82390 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الطبية(،  الإدارية  وال�شت�شارات 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  فروعها  بجميع  للموؤ�ش�شة  القانوين 

مقداره 20.000 )ع�شرون األف( 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.)274(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

�إلى.موؤ�س�سة.فردية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
املحامي اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شمالن، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل 
ال�شكل  القيد رقم 65001، طالبًا تغيري  الدولية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب  ا�شم )خم�س جنوم 
القانوين للفرع رقم 11 من ال�شركة امل�شمى )ديول للمالب�س ذ.م.م( اإلى موؤ�ش�شة فردية، وذلك 
اآل  اإلى ال�شيخة نوف بنت خالد بن عبداهلل  بناء على تنازل جميع ال�شركاء عن الفرع املذكور 

خليفة.
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.)275(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية.

�سركة.)�لكندية.ملو�د.�لبناء.ذ.م.م(...............................................................
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الكندية ملواد البناء ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 56129، طالبة 
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.)276(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
اإليه مكتب موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيد/ محمد علي عبدالرحمن جناحي، 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بامليك للمقاولت واخلدمات(، امل�شجلة مبوجب القيد 
الثاين من  للفرع  القانوين  ال�شكل  تغيري  املباين، طالبًا  ت�شييد  ن�شاط  تزاول  والتي  رقم 5424، 
املوؤ�ش�شة وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبرقم �شجل جديد، وبراأ�شمال مقداره 
خم�شون األف )50.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ علي اأكرب رم�شان م�شهدي �شريكًا يف 

ال�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

�إعالن.رقم.)277(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شادة/ جرانت ثورنتون/ عبدالعال، نيابة عن �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم 
)الفاحتني للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86847، طالبني حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( دينار بحريني، 

واإدخال ال�شيد/ محمد �شاجد �شيخ اإظهار احلق ب�شري احلق �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.)278(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ فتحي محمود محمد علوي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كويك اإن مي�شن 
كونرتاكتنج(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 59090، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 
بتحويلها بجميع فروعها )1،2،3( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، واإدخال �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي حتمل ا�شم )�شاه العاملية لإدارة واخلدمات �س.�س.و( ملالكها ال�شيد/ �شاه محمد 
�شيام ح�شني بن �شاه محمد مربوك ح�شني �شريكة بال�شركة اجلديدة، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري 
  )20.000( األف   ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  كونرتاكتنج  مي�شن  اإن  )كويك  �شركه 

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.)279(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية.

�سركة.)�ملزهر.للمعد�ت.�لطبية.�س.�س.و(
   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ محمد عادل علي ح�شن املدين، باعتباره امل�شفي القانوين ل�شركة ال�شخ�س الواحد التي 
حتمل ا�شم )املزهر للمعدات الطبية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78581، طالبًا اإ�شهار 
انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وذلك ا�شتنادًا اإلى 
املواد من )320( لغاية )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته. 
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.)280(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب �شركة )كي بي اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيد/ دين�س باي مانيالل �شوين، 
مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اأك�شاي لل�شياغة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم47568 ، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( دينار بحريني، واإدخال كل من  ال�شيد 
يف  �شريكني  �شوين  مانيالل  باي  دين�س  اأك�شاي  وال�شيد/  �شوين  مانيالل  باي  دين�س  براينك   /

ال�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

�إعالن.رقم.)281(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.
�إلى.�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد.

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب املحامي اأحمد ح�شن العماري، نيابة عن ال�شيدة/ �شلوى اأحمد عبدالرحمن اأمني، مالكة 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شلوى اأمني اإنرتيرز(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 64212، 
الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  بفرعيها  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا 

وبا�شم املالكة نف�شها، وبراأ�شمال مقداره خم�شة وع�شرون األف )25.000( 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.)282(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ت�سامن.�إلى

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )عمارة اخلليج لتاأجري العقارات(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 88078-1، طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
اإلى )عمارة اخلليج لبيع و�شراء العقارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره  وتغيري ا�شمها التجاري 

مائتان و�شتون األف )260.000( دينار بحريني.
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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.)283(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية.

�سركة.�لت�سامن.)�لكر�مة.لتعبئة.�لب�سائع(
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه ال�شيد/ عبا�س عبداحل�شني �شالح ال�شهابي، نيابة عن ال�شركة الت�شامنية التي حتمل ا�شم 
)الكرامة لتعبئة الب�شائع(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 65403، طالبًا باعتباره امل�شفي القانوين 
التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة 
باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  من   )344( اإلى   )320( من  املواد  اإلى  ا�شتنادًا 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته. 
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.)284(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
�شمو ال�شيخ خالد بن محمد بن �شلمان اآل خليفة، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )اخلليج العربي 
من   )19( رقم  الفرع  حتويل  طالبًا   ،20707 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الطائرات(،  خلدمة 
املوؤ�ش�شة الذي يحمل ا�شم )امل�شيلة للمقاولت( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، واأْن ي�شبح 
ا�شمها التجاري �شركه )امل�شيلة للمقاولت ذ.م.م( وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ABUL KALAM AZAD HABIL MIAH �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.)285(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذ�ت.م�سوؤولية.محدودة.

�يل.�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد
تقدم   قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه ا�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأديوكري ل�شت�شارات ال�شوؤون التعليمية 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91327، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة  بتحويلها 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، بعد تنازل ال�شيدة/ ا�شماء بيبي عابد ح�شني �شاه �شاه عن كامل 
األف  اإيل ال�شيدة/ �شيهيال �شيد عابد علي عابد براأ�شمال مقداره ع�شرون  ح�ش�شها بال�شركة 
)20.000( دينار بحريني، على اأْن ي�شبح ا�شم ال�شركة التجاري )اأديوكري ل�شت�شارات ال�شوؤون 

التعليمية �س.�س.و( ملالكتها  اجلديدة ال�شيدة/ �شيهيال �شيد عابد علي عابد. 
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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ملخ�س.عقد.�سركة
�بيات.ملو�د.�لبناء.�س.�س.و.ل�ساحبها.حامد.بن.فالح.�لظفريي

�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:.�شركة ابيات ملواد البناء �س.�س.و ل�شاحبها حامد بن فالح الظفريي.
رقم.�لقيد:.98464........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/20  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة.

اأ - النقدي: - 2000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:
.  

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
-.حامد بن فالح بن حمود الظفريي          )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
-.حامد بن فالح بن حمود الظفريي          )�شعودي اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
-.حامد بن فالح بن حمود الظفريي          )�شعودي اجلن�شية(                    رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
توريتو.للم�ساريع.-.�سركة.ت�سامن.بحرينية.لأ�سحابها.قا�سم.فرد�ن.وفوزية.فخر

�سركة.ت�سامن

��سم.�ل�سركة:.�شركة توريتو للم�شاريع - �شركة ت�شامن بحرينية لأ�شحابها قا�شم فردان وفوزية 
فخر.

رقم.�لقيد:.98467........................................
تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/20  

مدة.�ل�سركة:.غري.محددة
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31

�أغر��س.�ل�سركة:.ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:
.  

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.فوزية اإبراهيم خليل فخر              )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )5000(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(
2-.قا�شم اأحمد علي علي فردان          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )5000(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
1-.فوزية اإبراهيم خليل فخر                                          )بحرينية اجلن�شية(                                 م�شتوى التوقيع )منفرد(
.2-.قا�شم اأحمد علي علي فردان          )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
1-.فوزية اإبراهيم خليل فخر                      )بحرينية اجلن�شية(                    ع�شو جمل�س الإدارة
2-.قا�شم اأحمد علي علي فردان                )بحريني اجلن�شية(                   رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
كر�ستال.لال�ست�سار�ت.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.كر�شتال لال�شت�شارات ذ.م.م.
رقم.�لقيد:.98471........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/20  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.اأن�شطة مهنية وعلمية وتقنية اأخرى مل ترد فيما �شبق.

اأ - النقدي: - 100 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:
.  

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.را�شد ح�شني خادم غوري ركن الدين             )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )%50( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
2-.فهد ح�شني خادم غوري ركن الدين                )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )%50( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
-.فهد ح�شني خادم غوري ركن الدين               )بحريني اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
-.را�شد ح�شني خادم غوري ركن الدين              )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
روجا.لالأجهزة.�لطبية

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.روجا لالأجهزة الطبية.
رقم.�لقيد:.98504........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س: 2016/4/20  
N/A.:مدة.�ل�سركة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.جتارة/بيع الآلت واملعدات الأخرى وجتارة/بيع معدات املعلومات والت�شالت 

بالتجزئة وجتارة/بيع القرطا�شية واأدوات واأجهزة الفنون واحلرف اليدوية والأدوات.

اأ - النقدي: -  ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
القوائم املالية املدققة 20.000 ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:......مبنى ط635    طريق 120   توبلي
65235 هاتف: )+973( 39600118  -  �س.ب 

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.جعفر محمد محمد را�شد باقرد             )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51(
2-.                                                                )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )18(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1800( الن�شبة )%9(
3-.                                                                )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )%40(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

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

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
-.                                                                )هندي اجلن�شية(                                      مدير
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ملخ�س.عقد.�سركة
منت.�ساين.لتنظيفات.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.منت �شاين لتنظيفات ذ.م.م فخر.
رقم.�لقيد:.98577........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/24  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: - 100 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:
.  

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.را�شد ح�شني خادم غوري ركن الدين            )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )%50( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
2-.فهد ح�شني خادم غوري  ركن الدين             )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )%50( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
- فهد ح�شني خادم غوري  ركن الدين             )بحريني اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
-.فهد ح�شني خادم غوري  ركن الدين        )بحريني اجلن�شية(            رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
بن.معتوق.للتجارة.�س.�س.و.ملالكها.ر�سا.بن.معتوق.بن.عبده.�مل�سري

�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:.�شركة بن معتوق للتجارة �س.�س.و ملالكها ر�شا بن معتوق بن عبده امل�شري.
رقم.�لقيد:.98579........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/24  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.البيع نظري ر�شم اأو على اأ�شا�س عقد.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:
.  

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
-.ر�شا بن معتوق بن عبده امل�شري            )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
- عبدالرحمن علي �شقر العطاوي             )بحريني اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
-.ر�شا بن معتوق بن عبده امل�شري         )بحريني اجلن�شية(                  رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
.Y ACCESS TRAINING SOLUTIONS S.P.C THE OWNER MOHAMED

ALI HASAN SHUKRI S.P.C

�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

 Y ACCESS TRAINING SOLUTIONS S.P.C THE OWNER MOHAMED �ل�سركة:. ��سم.
.ALI HASAN SHUKRI S.P.C

رقم.�لقيد:.98581........................................
تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/24  

مدة.�ل�سركة:.غري.محددة
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31

�أغر��س.�ل�سركة:.اأن�شطة اأخرى للتعليم والتدريب.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:
.  

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
-.محمد علي ح�شن ر�شا �شكري            )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
- محمد علي ح�شن ر�شا �شكري             )بحريني اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
-.محمد علي ح�شن ر�شا �شكري         )بحريني اجلن�شية(                  رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
تيالمون.�سرفي�سز.�س.�س.و.ملالكها.برتو�س.�إميانويل

�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:.تيالمون �شرفي�شز �س.�س.و ملالكها برتو�س اإيانويل.
رقم.�لقيد:.98584........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/24  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: - 2500 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:
.  

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
-.برتو�س اإيانويل                                 )يوناين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(           )يوناين  اإيانويل                  برتو�س  .-

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
مدير اجلن�شية(                     )يوناين  اإيانويل             برتو�س  .-
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ملخ�س.عقد.�سركة
بي.�يه.�يه.�سنغهاي.للتجارة)�س.�س.و.ملالكها.با�سم.عبد�لرحمن.عمرو.عامر(

�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:.بي ايه ايه �شنغهاي للتجارة)�س.�س.و ملالكها با�شم عبدالرحمن عمرو عامر(.
رقم.�لقيد:.98647........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/24  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.عقود ال�شم�شرة ال�شلعية.

اأ - النقدي: - 2000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:......مبنى 96 ا    طريق 54   املحرق
هاتف: )+973( 33735111 

.
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

-.با�شم عبدالرحمن عمرو عامر               )اأردين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )60(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )3000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
-.با�شم عبدالرحمن عمرو عامر                                 )اأردين اجلن�شية(                                      م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
-.با�شم عبدالرحمن عمرو عامر           )اأردين اجلن�شية(                  رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
�لتخ�س�سي.�ل�سناعي.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.التخ�ش�شي ال�شناعي ذ.م.م.

رقم.�لقيد:.98675........................................
تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/26  

مدة.�ل�سركة:.غري.محددة
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31

�أغر��س.�ل�سركة:.اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:......
.

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.بينة �شباحى تيالو كربه              )�شوداين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )%5(
2-  كندا توتو كوريا �شيكو                )�شوداين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )380(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )19000( الن�شبة )%95(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
1-.بينة �شباحى تيالو كربه                         )�شوداين اجلن�شية(                                      م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-  كندا توتو كوريا �شيكو                )�شوداين اجلن�شية(                      م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
1-.بينة �شباحى تيالو كربه                         )�شوداين اجلن�شية(                          مدير
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(         )�شوداين  �شيكو                 كوريا  توتو  كندا    -2
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ملخ�س.عقد.�سركة
�سندرلند.للمقاولت.�مليكانيكيه.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.�شندرلند للمقاولت امليكانيكيه ذ.م.م.
رقم.�لقيد:.98683........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/26  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.اأن�شطة الت�شييد املتخ�ش�شة الأخرى.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:..�شقة 13     مبنى 2329 ا     طريق 1445 / الهملة    
هاتف: )+973( 33433114.

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.ال�شيدعلي علوي نا�شر مح�شن ف�شل                  )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(
2-  تقي محمد علي مهدي اإبراهيم  زين الدين      )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
1-.ال�شيدعلي علوي نا�شر مح�شن ف�شل                                              )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-  تقي محمد علي مهدي اإبراهيم  زين الدين   )بحريني اجلن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
1-.ال�شيدعلي علوي نا�شر مح�شن ف�شل                  )بحريني اجلن�شية(          ع�شو جمل�س الإدارة
2-  تقي محمد علي مهدي اإبراهيم  زين الدين              )بحريني اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
�أوف�س.بل�س.�س.�س.و.ملالكها.�ل�سيد.عبد�هلل.محمد.�سكر�هلل.علي

�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:.�شركة اأوف�س بل�س �س.�س.و ملالكها ال�شيد عبداهلل محمد �شكراهلل علي.
رقم.�لقيد:.98693........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/26  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة.

اأ - النقدي: - 100 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:..�شقة 43     مبنى 50     طريق 3403 / كرباباد    
هاتف: )+973( 38881112.

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:..
-.عبداهلل محمد �شكراهلل علي                             )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
-.عبداهلل محمد �شكراهلل علي               )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
عبداهلل محمد �شكراهلل علي            )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة .-
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ملخ�س.عقد.�سركة
زينتك.خلدمات.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.زينتك خلدمات ذ.م.م..
رقم.�لقيد:.98698........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/26  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.اإ�شالح املعدات اللكرتونية والب�شرية والرتكيبات الكهربائية وتركيب انظمة 
التدفئة بالكهرباء اوالغاز اوالزيت وجتارة/بيع الآلت واملعدات الخرى وجتارة/بيع مواد البناء 
واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة وجتارة/بيع معدات املعلومات والت�شالت بالتجزئة

الأمن  اأنظمة  وجتارة/بيع  )الراديو،التلفزيون،الثالجات،..الخ(  املنزلية  الأجهزة  جتارة/بيع 
وال�شالمة )الإقفال واخلزائن .....( واأن�شطة الربجمة احلا�شوبية.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:......
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

1-.�شائمة ب�شري اأحمد غالم محمد              )باك�شتانية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51(

2-                                                                 )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )38(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )3800( الن�شبة )%19(

3-                                                                 )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )60(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6000( الن�شبة )%30(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
-                                                                 )باك�شتاين اجلن�شية(                                      م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
1-                                                                 )باك�شتاين اجلن�شية(                     الع�شو املنتدب

2-                                                                  )باك�شتاين اجلن�شية(            رئي�س جمل�س الإدارة  
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ملخ�س.عقد.�سركة
علي.�ل.مو�سى.للت�سويق.�س.�س.و.ملالكها.علي.جا�سم.عبد�ملح�سن.�ل.مو�سى

�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:.�شركة علي ال مو�شى للت�شويق �س.�س.و ملالكها علي جا�شم عبداملح�شن ال مو�شى.
رقم.�لقيد:.98753........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/27  
مدة.�ل�سركة:.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.البيع نظري ر�شم اأو على اأ�شا�س عقد وت�شغيل مواقف ال�شيارات وت�شغيل مواقف 
للقوارب واليخوت ال�شغرية ومناولة الب�شائع واأن�شطة اأخرى تتعلق بالإعالنات التجارية وبحوث 
ال�شوق واأن�شطة ت�شميم الأزياء وامللبو�شات والأحذية واملجوهرات واأن�شطة الت�شميم املتخ�ش�شة 

الأخرى واأن�شطة التقييم والتثمني والتنظيف العام للمباين واأن�شطة التغليف والتعبئة.

اأ - النقدي: - 100 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:......

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
-.علي بن جا�شم بن عبداملح�شن مو�شى              )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
-.علي بن جا�شم بن عبداملح�شن مو�شى                                 )�شعودي اجلن�شية(                         م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
-.علي بن جا�شم بن عبداملح�شن مو�شى              )�شعودي اجلن�شية(                   رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
با�سف.�لدولية.للتجارة.ذ.م.م
�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.�شركة با�شف الدولية للتجارة ذ.م.م.
رقم.�لقيد:.98765........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/27  
مدة.�ل�سركة:.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.جتارة/بيع القرطا�شية واأدوات واأجهزة الفنون واحلرف اليدوية والأدوات.

اأ - النقدي: - 5000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:..�شقة 4       مبنى 232   طريق 381   / و�شط املنامة
هاتف: )+973( 33370899

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.ر�شا عبا�س محمد ح�شن              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2550( الن�شبة )%51(
2-.يحيى العزاب                               )كندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2450( الن�شبة )%49(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
1-.ر�شا عبا�س محمد ح�شن              )بحريني اجلن�شية(                         م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.يحيى العزاب                               )كندي اجلن�شية(                         م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
1-.علي بن جا�شم بن عبداملح�شن مو�شى              )�شعودي اجلن�شية(                                     رئي�س جمل�س الإدارة
2-.يحيى العزاب                                              )كندي اجلن�شية(            نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
�نفيزور.�دفاي�سوري.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.انفيزور ادفاي�شوري ذ.م.م.
رقم.�لقيد:.98769........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/27  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
الأخرى  املعلومات  خدمات  واأن�شطة  عقد  اأ�شا�س  على  اأو  ر�شم  نظري  البيع  �ل�سركة:. �أغر��س.
اخلربة  واأن�شطة  الإدارة  جمال  يف  ال�شت�شارية  اخلربة  واأن�شطة  اآخر  مو�شع  يف  امل�شّنفة  غري 

ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:..�شقة 161       مبنى 20   طريق 385   / و�شط املنامة
هاتف: )+973( 38442777

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
-.                  )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

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

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
-.                  )هندي اجلن�شية(                                              مدير
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ملخ�س.عقد.�سركة
د�ر.�حليوية.�لتجارية.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.�شركة دار احليوية التجارية ذ م م.
رقم.�لقيد:.98772........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/27  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.جتارة/بيع الآلت واملعدات الأخرى.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
10.000 �شيارة جيب جراند �شريوكي موديل 2013 ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:..�شقة 4       مبنى 577   طريق 5313   / البديع
هاتف: )+973( 39933837

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1-.براء جمعة عبداللطيف محمد الفاعوري              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )204(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51(
2-.عباده �شاكر ذيب اخلوالده                                   )اأردين اجلن�شية(

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

�ملخولني.بالتوقيع:.
-.عباده �شاكر ذيب اخلوالده                                   )اأردين اجلن�شية(                         م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
1-.براء جمعة عبداللطيف محمد الفاعوري              )بحريني اجلن�شية(         نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2-  عباده �شاكر ذيب اخلوالده                                   )اأردين اجلن�شية(                     رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
�لإ�ست�ساري.�لرقمي.�س.�س.و./ملالكها.محمد.عبد�هلل.�سهيل

�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:.�شركة الإ�شت�شاري الرقمي �س.�س.و /ملالكها محمد عبداهلل �شهيل.
رقم.�لقيد:.98791........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/4/27  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

اأ - النقدي: - 2000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:..

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
-.محمد عبداهلل �شهيل                            )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
-.محمد عبداهلل �شهيل                            )بحريني اجلن�شية(                         م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
-.محمد عبداهلل �شهيل                            )بحريني اجلن�شية(                     رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
فري�ست.فلور.تنجيد�ت.ذ.م.م
�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.فري�شت فلور تنجيدات ذ.م.م.

رقم.�لقيد:.98849........................................
تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/5/1  

مدة.�ل�سركة:.غري.محددة
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31

�أغر��س.�ل�سركة:.�شناعة جميع اأنواع تنجيدات ال�شيارات.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:..

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
-.                               )باك�شتاين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )5(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
-.                               )باك�شتاين اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
1-.                               )باك�شتاين اجلن�شية(                                              مدير
2-.                               )باك�شتاين اجلن�شية(                               الع�شو املنتدب
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ملخ�س.عقد.�سركة
�وت�ستاندينغ.بيزن�س.�سريفي�سز.تريدينغ.�س.�س.و.

ملالكها.عبد�هلل.دروي�س.خمي�س.مبارك.خمي�س
�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:.اوت�شتاندينغ بيزن�س �شريفي�شز تريدينغ �س.�س.و ملالكها عبداهلل دروي�س خمي�س 
مبارك خمي�س.

رقم.�لقيد:.98870........................................
تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/5/2  

مدة.�ل�سركة:.غري.محددة
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31

�أغر��س.�ل�سركة:.جتارة/بيع قطع غيار املركبات ذات املحركات وملحقاتها وجتارة/بيع الآلت 
واملعدات الخرى.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:..

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
- عبداهلل دروي�س خمي�س مبارك خمي�س                )اإماراتي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
- عبداهلل دروي�س خمي�س مبارك خمي�س                )اإماراتي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
- عبداهلل دروي�س خمي�س مبارك خمي�س                )اإماراتي اجلن�شية(                          رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
�سدكو.للمفرو�سات.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.�شدكو للمفرو�شات.
رقم.�لقيد:.98958........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/5/4  
مدة.�ل�سركة:.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.جتارة/بيع الأثاث املنزيل.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
20.000 ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:..�سقة 722     مبنى 4441   طريق 6347 / ديار املحرق 
هاتف: )+973( 33326126

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1- م�شعل زايد ابراهيم الزايد اجلالهمه               )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51(
2-                        )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )%49(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
1- م�شعل زايد ابراهيم الزايد اجلالهمه               )بحريني اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                )هندي اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
-                                                                 )هندي اجلن�شية(                                                      مدير
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ملخ�س.عقد.�سركة
فور�سيون.بريك�س.هو�سبتاليتي.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.�شركة فور�شيون بريك�س هو�شبتاليتي ذ.م.م.
رقم.�لقيد:.98979........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/5/4  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 50.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:..

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1- ارونالل كونهريامان رادها                     )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )325(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )16250( الن�شبة )%32.5(
2- �شادات ادومبوم كونييل                   )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )125(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )6250( الن�شبة )%12.5(
3- ها�شم عبداهلل ها�شم ال�شاده      )قطري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )550(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )27500( الن�شبة )%55(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
1- ارونالل كونهريامان رادها                     )هندي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(
التوقيع )منفرد( 2- �شادات ادومبوم كونييل            )هندي اجلن�شية(          م�شتوى 
التوقيع )منفرد( ال�شاده         )قطري اجلن�شية(          م�شتوى  3- ها�شم عبداهلل ها�شم 

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
1- ارونالل كونهريامان رادها                     )هندي اجلن�شية(                  الع�شو املنتدب
مدير اجلن�شية(                  )هندي  2- �شادات ادومبوم كونييل            
3- ها�شم عبداهلل ها�شم ال�شاده                 )قطري اجلن�شية(          رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
مطعم.ومقهي.مك�سيمو.– �سركة.ت�سامن.

ل�سحابها.ح�سني.عبد�هلل.�سلمان.وجعفر�أحمد.علي.�سالح.
�سركة.ت�سامن

��سم.�ل�سركة:.مطعم ومقهي مك�شيمو – �شركة ت�شامن ل�شحابها ح�شني عبداهلل �شلمان وجعفر 
احمد علي �شالح.

رقم.�لقيد:.99023........................................
تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/5/4  

مدة.�ل�سركة:.غري.محددة
تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31

�أغر��س.�ل�سركة:.اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات - مع تقدمي ال�شي�شة.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
10.000 ب - العيني: -      

عنو�ن.�ل�سركة:..

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1- جعفر اأحمد علي �شالح                                     )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(
2- ح�شني عبداهلل �شلمان ح�شني                   )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
- ح�شني عبداهلل �شلمان ح�شني                   )بحريني اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
- ح�شني عبداهلل �شلمان ح�شني                   )بحريني اجلن�شية(                 رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
�سفر.كوم.لل�سياحة.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.�شركة �شفر.كوم لل�شياحة ذ.م.م.
رقم.�لقيد:.99089........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/5/8  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.اأن�شطة وكالت ال�شفر - مكاتب ال�شفريات.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  �شقة 14   مبنى 5164    طريق 675 / اخلارجية
هاتف: )+973( 39797760

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1- ال�شيد محمود عبا�س طاهر علوي                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
2- زهرة ح�شن هالل ح�شن ح�شاين                   )بحرينية اجلن�شية(

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

�ملخولني.بالتوقيع:.
1- ال�شيد محمود عبا�س طاهر علوي      )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- زهرة ح�شن هالل ح�شن ح�شاين     )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
3-.محمد جعفر عبدالكرمي علي  النكال     )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
1- ال�شيد محمود عبا�س طاهر علوي                   )بحريني اجلن�شية(                 رئي�س جمل�س الإدارة
2- زهرة ح�شن هالل ح�شن ح�شاين     )بحرينية اجلن�شية(           نائب رئي�س جمل�س الإدارة
التنفيذي الرئي�س  اجلن�شية(            )بحرينية  3-.محمد جعفر عبدالكرمي علي  النكال     
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ملخ�س.عقد.�سركة
مركز.دنتال.لطب.�لأ�سنان.ذ.م.م.

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة:.مركز دنتال لطب الأ�شنان ذ.م.م.
رقم.�لقيد:.99133........................................

تاريخ.�لتاأ�سي�س:  2016/5/8  
مدة.�ل�سركة:.غري.محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�ملالية: 12/31
�أغر��س.�ل�سركة:.مراكز وعيادات طب الأ�شنان.

اأ - النقدي: - 40.000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1- اإبراهيم ح�شني محمد ن�شار                        )فل�شطيني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )160(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )16000( الن�شبة )%40(
2- علي ح�شني محمد ن�شار                         )فل�شطيني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )240(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )24000( الن�شبة )%60(
جمموع.ن�سبة.�مللكية.)٪100(

�ملخولني.بالتوقيع:.
1- اإبراهيم ح�شني محمد ن�شار                        )فل�شطيني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- علي ح�شني محمد ن�شار                              )فل�شطيني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء.جمل�س.�لإد�رة:
1- اإبراهيم ح�شني محمد ن�شار                        )فل�شطيني اجلن�شية(                                                         مدير
2- علي ح�شني محمد ن�شار             )فل�شطيني اجلن�شية(         رئي�س جمل�س املديرين
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�إعالنات.�إد�رة.�لمحاكم

رقم.�لدعوى:.14/2016/263/8
تبليغ.باحل�سور

المدعي: محمد اأحمد كوردي. مبنى 2053 طريق 2126 مجمع 321 المنامة. المدعي عليها/ 
فاطنة فتح الرحيم. مبنى 2053 طريق 2126 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى المدعي عليها المذكورة باأنه اإذا لم يح�شر في 
بحقها  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو  2016/6/6م  يوم  جل�شة 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.14/2016/1542/9
تبليغ.باحل�سور

المدعي: وديع ح�شن مكي ح�شن. مبنى 3246 طريق 454 مجمع 604 القرية. المدعي عليها/
marzena agnieszka . بولندا. مو�شوع الدعوى/الطالق.

لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى المدعي عليها المذكورة باأنه اإذا لم يح�شر في 
بحقها  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  ينوب عنه  يوكل من  اأو  يوم 2016/6/13م  جل�شة 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/05572/2015/14
تبليغ.باحل�سور

المدعية: نوال ح�شن اأحمد عبا�س. رقمها ال�شخ�شي: 780700805. جن�شيتها بحرينية. وكيلتها 
بروين قناطي بناية برج ال�شقر، مقابل فندق الدبلومات، مكتب 614 الطابق 6 طريق 1701 
 .2134302 Rhرقمه جوازه لبناني.  قا�شم جن�شيته  عبا�س ح�شين  عليه:  المدعى  مجمع 317. 
وكيلتها �شناء بامحرز مكتب 701 702 مبنى 315 طريق 1705 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. 
مو�شوع الدعوى نفقة واجبة. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق 
لتثبت المدعية بكافة طرق الثبات المقررة �شرعا وقانونا ومنها عدم انفاق المدعى عليه عليها 
اأن ي�شمل التحقيق عدم توفير المدعى عليه لم�شكن زوجية في لنان  منذ تاريخ زواجهما على 
وللمدعى عليه النفي بالطرق ذاتها وعليه تعلن   المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الأولى )الدائرة 
بالح�شور  عنه  ينوب  وكيال  له  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  المذكور  عليه  للمدعى  الجعفرية( 
لجل�شة يوم الثنين 2016/5/30م، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع 

الحنيف.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�جلعفرية.�لأولى
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رقم.�لدعوى:.8/00244/2016/15
تبليغ.باحل�سور

الم�شتاأنفة: كميله علي �شالح ح�شن. رقمها ال�شخ�شي: 590418718. جن�شيتها بحرينية. مبنى 
ال�شخ�شي:  ورقمه  اأحمد   �شيف.  اإبراهيم  الم�شتاأنف �شده:  بهام 367.  ابو  74 طريق 6702 

430032951. جن�شيته: بحريني. مجهول العنوان. مو�شوع ال�شتئناف: طلــب الطــالق.
�شده  للم�شتاأنف  الجعفرية(  )الدائرة  ال�شتئنافية  ال�شرعية  العليا  المحكمة  تعلن  لذا 
الثالثاء  يـوم  له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  اأو يعين  اإذا لم يح�شر  باأنه  اأعاله  المذكور 

2016/05/24م، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.�ملحكمة.�لعليا.�ل�سرعية.�ل�ستئنافية

رقم.�لدعوى:.9/6220/2016/02
تبليغ.باحل�سور

الدعوى:  �شفة  للمقاولت.  ماهر  موؤ�ش�شة  عليها/  املدعى  بتواري.  الرحمن  لطف  اأنور  املدعي: 
مطالب عمالية.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/6/14م لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي.�إد�رة.�لدعوى.�لعمالية
رقم.�ل�ستئناف:.1/0467/2016/03.

رقم.�لدعـــوى:.2/9698/2015/02.
تبليغ.باحل�سور

الأول  الطابق  التجاري  الدبلومات  برج  مكاتب  الجتماعي،  للتاأمين  العامة  الهيئة  الم�شتاأنفة/ 
– ال�شئون القانونية – بناية 1565 طريق 1722 مجمع 317، وكيلها اأحمد محمد اأحمد. �شد 
الأو�شط لال�شت�شارات )�س. ت: 54389-1(  ال�شرق  ايه  اي  ا�س  اي  �شركة  الم�شتاأنف �شدها/ 
الغاء   -2 �شكال.  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:   .317 مجمع   388 طريق   568 مبنى   31 �شقة 
الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا بالزام الم�شتاأنف �شده ب�شداد مبلغ 1045/939 دينارًا. 3- 
التقا�شي. 4- وفي جميع الحوال  والر�شوم على درجتي  بالم�شاريف  الم�شتاأنف �شدها  الزام 

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 2016/05/25.
.....قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ستئنافية.�لد�ئرة.�لثانية
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رقم.�ل�ستئناف:.7/4194/2015/03
رقم.�لدعـــوى:.1/12342/2010/02

تبليغ.باحل�سور
 ،820300560 العلي  في�شل  وكيله   ،770907059 الرحمن  عبد  اهلل  عبد  خالد  الم�شتاأنف: 
بينوال  بينول  انوديب  عليه  الم�شتاأنف   .317 الدبلوما�شية   201 مكتب   2 الطابق  اأ  حوار  بناية 
700841199، �شقة 3003 مبنى 2758 طريق 4650 مجمع 346 المنامة . طلبات ال�شتئناف: 
1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- الغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- تعديل الحكم الم�شتاأنف. 4- الزام 

الم�شتاأنف �شدهما بكافة الم�شروفات والر�شوم 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 2016/05/25م.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ستئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ل�ستئناف:.2/3199/2015/03
رقم.�لدعـــوى:.5/511/2015/01

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنفة/ �شركة اللوؤلوؤ ال�شياحية وكيله المحامي حافظ علي. الم�شتاأنف �شدهم/ 1- �شركة 
الكواكب  �شركة   -2 الموؤيد.  اأيمن  المحامي  وكيله  الموؤيد.  فاروق  لمالكها  للعقارات  مورانوا 
البناء.  لمقاولت  اوركيد  �شركة   -4  .Kuran Vargese-3 الموؤيد.  فاروق  لمالكها  للعقارات 
5-�شركة مارينا ريف دفلويمنت العقارية. 6- �شركة اوكياتو�س للتطوير. 7- �شركة اوكياتو�س 
فيوز. 8- �شركة اعناب العقارية. 9- �شالح خليفة عبدالرحمن الق�شيبي. 10- ال�شيد اأحمد 
عي�شى مرزوق المرزوق. 11- اأحمد �شالح مال اأحمد النعيمي. �شفة الدعوى/ وقف ت�شرف. 
الطلبات: 1-الحكم بقبول ال�شتئناف �شكال تقديمه في الميعاد م�شتوفيا �شروطه. 2- الحكم  
باإلزام الم�شتاأنف �شده الأول بوقف  الم�شتاأنف والق�شاء وفي المادة الم�شتعجلة  باإلغاء الحكم 
باقي  مواجهة  في  وذلك  التداعي،  محل  المالك  اتحاد  اإ�شهار  و  وت�شجيل  ت�شكيل  اإجراءات 
الم�شتاأنف �شدهم. 3- اإلزام الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة 

عن درجتي التقا�شي.
والخام�س  الثالث  عليهم  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

والعا�شر المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/6/6 ليعلم. 
....................................قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ستئنافية.�لثالثة
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رقم.�ل�ستئناف:.9/4599/2014/03
رقم.�لدعـــوى:.9/13328/2014/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف: البنك الأهلي المتحد، وكيله عي�شى اإبراهيم محمد. �شـد الم�شتاأنف: خالد محمد 
خ�شر عبد قدوره. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- في المو�شوع الغاء الحكم الم�شتاأنف 
فيما ق�شى به من رف�س طلب الحكم الفوائد بال�شعر التفاقي والحكم مجددًا باإلزام الم�شتاأنف 
بواقع  التفاقي  بال�شعر  به  المق�شى  المبلغ  على  التاأخيرية  الفوائد  للم�شتاأنف  يوؤدي  باأن  �شده 
وتاأييد  التام  ال�شداد  وحتى   2013/12/19 في  الحا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويًا   %5،57
واأتعاب  والر�شوم  بالم�شاريف  �شده  الم�شتاأنف  اإلزام   -3 ذلك.  عدا  فيما  الم�شتاأنف  الحكم 

المحاماة عن درجتي التقا�شي .
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدينة الغرفة الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/6/12 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي محكمة ال�شتئناف العليا املدنية اخلام�شة

رقم.�لدعوى:.6/12106/2013/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  حيدر.  عبا�س  ح�شن  وكيلها  للخدمات،  ال�شبع  التالل  موؤ�ش�شة  المدعية: 
VENKATESH SOMISHETTI. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/10/6 لنظر الدعوى، على ان يكون العالن وفقا للحكم التمهيدي التالي : فلهذه 
المدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  اإحالة  المو�شوع  الف�شل في  المحكمة وقبل  الأ�شباب: حكمت 
التي  الأ�شرار  ولإثبات  اإخطار،  دون  العمل  المدعى علية من موقع  الإثبات هروب  بكافة طرق 
لحقت بها من جراء ذلك والمبالغ التي تكبدتها عند ا�شتقدامه للعمل لديها، و�شرحت للمدعى 
عليه نفي ما ع�شى اأن تثبته المدعية بذات الطرق، وتحديد جل�شة 2012/1/4 للتحقيق على اأن 
لحين �شدور حكم  الم�شروفات  في  الف�شل  واأبقت  بدئه،  تاريخ  اأ�شهر من  ينتهي خالل ثالثة 

منهي للخ�شومة، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم0  
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�لعمالية.�ملدنية

رقم.�لدعوى:.6/16292/2015/02
تبليغ.باحل�سور

مو�شوع  �شنت.  جوب  عليه:  املدعى  الرحمن.  م�شعود  قري�شي  الرحمن  عطا  ريحان  املدعي: 
الدعوى: دعوى عمالية.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/17 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�لعمالية.�ملدنية
رقم.�لدعـوى:.2/3508/2016/02

اإثبات ملكية العقار
وكيله  مكي  اأحمد  علي  �شلمان  المدعي  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  �شد  الدعوى  هذه  اأقاموا  قد  اأحمد.  علي  �شلمان  عادل  المحامي 
العقاري طالبًا فيها الحكم باإلزام المدعي عليها باإ�شدار وثيقة عقارية بدل فاقد للعقار الكائن 
في ال�شناب�س من المنامة وال�شجل بموجب الوثيقة رقم 1969/199 والمقدمة رقم 1970/75، 

وباإلزام المدعة عليها بت�شجيل ذللك ب�شجالتها الر�شمية.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/6/26 موعد نظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعـوى:.2/4688/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

�شفـة  الب�شتكي  مقاولت عبداهلل  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الدعوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/6/26

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة
رقم.�لدعوى:.6/9228/2015/02

بدل.فاقد.لوثيقة.عقارية
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي ال�شيخ دعيج خليفة دعيج اآل خليفه 
وغيره وكيله المحامي فريد غازي جا�شم رفيع �شد اإدارة الت�شجيل العقاري طلبوا فيها الحكم 
باإلزام المدعى عليها باإ�شدار بدل فاقد للعقار مو�شوع هذه الدعوى الم�شجل بموجب المقدمة 

رقم 1963/212.
فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة 

لجل�شة 2016/6/16 م�شفوعا بالم�شتندات.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة
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رقم.�لدعوى:.2/02245/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيلته مي خليفة �شويطر. المدعى عليها الأولى موؤ�ش�شة بور�شيد 
التجاري  55120-3. مو�شوع  ال�شجل  اإبراهيم بور�شيد. رقم  العف�س، فهد خليل  لفك وتركيب 

الدعوى: مطالبة ديون.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  الأولى  عليها  للمدعى  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

حددت جل�شة 2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/19982/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه   محمد  المال.  للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�س  العامة  الهيئة  المدعية: 
اإ�شماعيل عثمان بلو�س �شاحب/ مفرو�شات عثمان بلو�س. رقم ال�شجل التجاري 903-1. مجهول 

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

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.7/03531/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
رويال بحرين لل�شياحة. رقم ال�شجل التجاري: 35455-01. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

مطالبة ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.4/01855/2016/02.
تبليغ.باحل�سور

الأول:  عليه  المدعى  �شرحان.  علي  محمد  جا�شم  وكيلها  محمد.  اأحمد  علي  فاطمة  المدعية: 
حميد مهدي اأحمد عبداهلل جمعه. المدعى عليها الثانية: موؤ�ش�شة بيت المها للمقاولت. مجهول 

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

جل�شة 2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة
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رقم.�لدعوى:.1/03534/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: �شركة 
اوتو ماركيتينج. رقم ال�شجل التجاري: 60412-01. مجهول العنوان مو�شوع الدعوى: مطالبة 

ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/03428/2016/02.
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: �شركة 
مو�شوع  العنوان.  مجهول   .22846 رقم:  تجاري  �شجل  ذ.م.م.  المنزلية  للديكورات  البحرين 

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

جل�شة 2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/00926/2106/02.
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيلته ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. المدعى عليه: اأحمد 
بطي ثاني ال �شويدي. الرقم ال�شخ�شي: 600156532. مجهول العنوان مو�شوع الدعوى: مطالبة 

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

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.5/03532/2016/02.
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
العنوان.  مجهول   .44740 رقم  تجاري  �شجل  ال�شحية.  والأدوات  التنظيفات  لمقاولت  بينيل 

مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة
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رقم.�لدعـوى:.5/2431/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

علي  محمد  ح�شن  عليه:  المدعى  �شويطر.  خليفة  مي  وكيلته  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
حمد. �شقة 62 مبنى 51 طريق 14 مجمع 314 النعيم مملكة البحرين. �شفـة الدعوى: ديون.

بالح�شور  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/16.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.3/5606/2016/02

فتـح.دعوى.تركـة.�لمتوفى
يو�سف.�أحمد.محمد.علي

الرقم  اأحمد محمد علي  المتوفى يو�شف  الثانية عن فتح تركة  المدنية  الكبرى  تعلن المحكمة 
ال�شخ�شي: 220006750. 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 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/31 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.3/5900/2016/02
فتـح.دعوى.تركة.�ملتوفى

�سلمان.محمد.جمعة.�لعامر
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى �شلمان محمد جمعة العامر الرقم 
ال�شخ�شي: 870709925. 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 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/31 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.3/5752/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

�أحمد.�سالح.�أحمد.علي.�لبكري
اأحمد علي البكري  اأحمد �شالح  الثانية عن فتح تركة المتوفى  تعلن المحكمة الكبرى المدنية 
ورقمه ال�شخ�شي 771011466. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/9 لنظر الدعوى
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.3/5749/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

جمال.�إبر�هيم.عبد�هلل.�ملحميد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى جمال اإبراهيم عبداهلل المحميد 
ورقمه ال�شخ�شي 580202836. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/9 لنظر الدعوى
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/5759/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

محمد.د�ود.�سلمان.دو�د.�سادق
�شلمان دواد �شادق  المتوفى محمد داود  الثانية عن فتح تركة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ورقمه ال�شخ�شي 910604320. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/9 لنظر الدعوى
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/5978/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

�أحمد.محمد.عبد�ملالك.محمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى اأحمد محمد عبدالمالك محمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 670155292. 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 2016/5/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.6/6356/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

م�سعل.�إبر�هيم.محمد.د�ود
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى م�شعل اإبراهيم محمد داود، الرقم 
ال�شخ�شي: 700649557. 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 2016/5/31 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.4/19985/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 930 مبنى  ليمتد.  بولتون  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
طريق 115 مجمع 601 المنطقة ال�شناعية. مو�شوع الدعوى: ديون.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.9/19911/2015/02

فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفاة
Valiya.Parambath.Fizal

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى Valiya Parambath Fizal الرقم 
ال�شخ�شي: 660404931. 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 

للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعـوى:.9/19909/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  الأحمد.  عدنان  محمد  المحامي  وكيله  الجتماعي  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليها: �شركة دليل �س.م.ب. مبنى 147 طريق 18 مجمع 320. �شفـة الدعوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/15 ليعلم.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعـوى:.9/19903/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 576 مبنى  لالأعالم.  الوقت  دار  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 

طريق 3410 مجمع 934. �شفـة الدعوى: ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/15 ليعلم.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.7/20124/2015/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

علي.�سالح.علي.ح�سن.بوعلي
بوعلي.  ح�شن  علي  �شالح  علي  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 921102771. 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 للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/6279/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

�ل�سيد.علي.محمد.علي.�لق�ساب
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى ال�شيد علي محمد علي الق�شاب. 
الرقم ال�شخ�شي: 480019185. فعلى كل وارث للمتوفي 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 للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/31 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.3/04455/2016/02
تبليغ.باحل�سور

علي  محمد  جعفر  عبدالح�شن  عليه:  المدعى  والريا�شة.  لل�شباب  العامة  الموؤ�ش�شة  المدعية: 
الحايكي. الرقم ال�شخ�شي: 630601763. مبنى 26 طريق 3407 مجمع 234 �شماهيج. مو�شوع 

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

2016/6/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/20498/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

�إبر�هيم.�سعد.�إبر�هيم.�سعيد
�شعيد،  اإبراهيم  �شعد  اإبراهيم  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 500045275. 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 2016/6/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.9/6703/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

حمد.عبد�لعزيز.عبد�لرحمن.عبد�هلل
عبدالرحمن  عبدالعزيز  حمد  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  وارث  ال�شخ�شي: 890117829. فعلى كل  الرقم  عبداهلل. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/5/31  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/6829/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

جعفر.خليل.�إبر�هيم.�أحمد.خمي�س
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى جعفر خليل اإبراهيم اأحمد خمي�س. 
الرقم ال�شخ�شي: 630111952. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته 
دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/19 لنظر الدعوى                                
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.1/19804/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: محمد اإقبال عبدالمجيد. وكيلته نادية اإبراهيم الجندي. المدعي عليها: �شركة واحة 
الم�شتهلك �شجل تجاري رقم 88534. �شقة 907 مبنى 964 طريق 3620 مجمع 436 ال�شيف. 

�شفة الدعوى: مدنية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/6/7 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/04175/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: �شركة 
اي�شار العقارية. �شجل تجاري رقم: 67230. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 221.167 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



154
العدد: 3261 - الخميس 12 مايو 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/8 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.8/01625/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 JOHNNET المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها
BANCOD ABANES. الرقم ال�شخ�شي: 720837049. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 186.99 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.5/02154/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
جعفر محمد �شنقور علي حيدر. الرقم ال�شخ�شي: 921006276. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

270.211 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/02148/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: فاطمة 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830805788 ال�شخ�شي:  الرقم  الجعفري.  عبداهلل  غلوم  علي 

229.242 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.3/04200/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 RASEL عليها  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MIAH MAHABUR RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي 870939793 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

245.633 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/8 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.5/04213/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 MUHAMMED المدعي: �شيتي بنك. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
 .G5458983 :الرقم ال�شخ�شي 850447410. رقم جواز .MANSOOR PERUNKALLEERI
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1903.63 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.8/04203/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 GLENN عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 720357462 مو�شوع  الرقم   .ENCARNACION ABCEDE

509.153 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.2/04206/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 ALI SALAMAT :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ALI. الرقم ال�شخ�شي: 850173310. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 499.244 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.3/21017/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الب�شري.  ح�شن  علي  عي�شى  ليلى  وكيلتها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMED RABEESH NALUKUDI PARAMBA عليه:  المدعى 
850528690. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4095.591 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/1 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.9/01825/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه: نوف ثابت 
اإبراهيم محمد البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 841211060. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 143.72 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/00045/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 RISNO عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
FIRNANDO. الرقم ال�شخ�شي: 760925020. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.6 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.7/00032/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 RENGANATHAN المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
ANDHIYA RAJARAM. الرقم ال�شخ�شي 680344411 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.4/01529/2016/02
تبليغ.باحل�سور

�شو�شن  عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830108599 ال�شخ�شي:  الرقم  اإ�شماعيل.  عبداهلل  اإ�شماعيل 

158.672 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/1 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.3/01765/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
نا�شر جمعة �شلمان ح�شن الحاوي. الرقم ال�شخ�شي: 820509760. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

211.639 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.5/20982/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740705601 ال�شخ�شي:  الرقم  العالي.  علي  اأحمد  علي  ح�شين 

102.651 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.7/03805/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871248360 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAIDUR YOUNUS MIAH

255.378 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.2/03816/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .890340170 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMAD TARIKUL ISLAM HOSSAIN

الدعوى: طلب مبلغ 252.611 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/8 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.9/02904/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 MAZID عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
RASHID. الرقم ال�شخ�شي: 761220763. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100.064 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.4/02261/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810261219 ال�شخ�شي:  الرقم  دبور.  عبدالعزيز  مكرم  عماد 

226.7 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.4/03460/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ABDUL HAMEED IBRAHIM. الرقم ال�شخ�شي: 680652353. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

292.406 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.4/03474/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فاطمة اإبراهيم نعمه اهلل علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 780207823. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 232.956 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/5 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.1/04201/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: مازيار ايرج 
مع  دينارًا   511.787 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710635842 ال�شخ�شي:  الرقم  اردلني. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/04290/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SUNIL عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .640233236 ال�شخ�شي:  الرقم   .KUMAR SADASIVAN

1429.988 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/02630/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البركة الإ�شالمي. وكيله اأحمد علي عراد. المدعى عليه: من�شور جعفر من�شور 
مع  دينارًا   882.274 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910800634 ال�شخ�شي:  الرقم  مرهون. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.4/03944/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 FARUK عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840755015 ال�شخ�شي:  الرقم   .HARUNUR RASHID

252.567 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/5 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.1/03937/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 MUNUSAMY المدعي: البنك الأهلي المتحد. وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه
مع  دينارًا   659.239 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .570816793 ال�شخ�شي:  الرقم   .DURAI

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/02515/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 MOHAMED المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   770458025 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAMEEM JIAVUDEEN

269.813 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/02207/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SHAHUL المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
HAMEED MOHAMED JAFARULLAH. الرقم ال�شخ�شي 801301130. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 358.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.3/02155/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
BENNY MATHEW. الرقم ال�شخ�شي: 690530633. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 321.418 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/2 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.4/02163/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SHAGOR MIAH ABDUR RASHID. الرقم ال�شخ�شي: 840249977 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 260.841 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.3/21163/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 330000330. مو�شوع  الرقم  بور�شيد.  ال  اإبراهيم عبداهلل  �شلمان 

مبلغ 83.767 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/01244/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
VALENTIN NEAGU. الرقم ال�شخ�شي: 880946334. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254.46 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.6/02081/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ABU BOKKAR MUSLEM JONGI. الرقم ال�شخ�شي:860638459 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 241.624 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/2 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.8/00250/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعى عليه: محمد  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .450202089 ال�شخ�شي:  الرقم  ديتا.  بيران  خان  ميان  رزاق 

308.88 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.1/20757/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790406489 ال�شخ�شي:  الرقم  مراد.  عبداهلل  عبا�س  �شهربان 

78.848 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/02482/2016/02
تبليغ.باحل�سور

الوداعي  ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: عبداهلل اأحمد عبداهلل محمد الخالدي. الرقم ال�شخ�شي: 910204829 مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 456.033 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.4/02521/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: محمد ح�شين 
يون�س. الرقم ال�شخ�شي: 800187130. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 70.95 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



163
العدد: 3261 - الخميس 12 مايو 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/2 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.9/00772/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
JAMAN HOSSAIN ALAMGIR FAKIR. مبنى 136 طريق 362 مجمع 304 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 196.55 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 

2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.6

رقم.�لدعوى:.3/03936/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 JEBAMANI المدعي: البنك الأهلي المتحد. وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه
ASIRVATHAM SOLOMON. الرقم ال�شخ�شي 620639008 مبنى 939 �شقة 21 طريق 613 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   883.333 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   306 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.6
رقم.�لدعوى:.8/01818/2016/02

تبليغ.باحل�سور
املدعي: محمد عبدالرحمن محمد الربع. وكيله علي محمد ح�شن ال�شيد علي كمال الدين

المدعى عليه: محمد علي محمد ال�شامي. رقم الجواز: 05863845. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
2000 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 

2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�ساد�سة
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رقم.�لدعوى:.9/01526/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: هيا �شالم 
عنبر بالل محمد. الرقم ال�شخ�شي: 820851868. مبنى 18 �شقة 12 طريق 4001 مجمع 340 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 125.553 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 

2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.7/04114/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد  نايل  المدعى عليه:  اإبراهيم جعفر مكي.  وكيلتها زينب  البحرين.  المدعية: �شركة زين 
البدوى محمد العبد. الرقم ال�شخ�شي: 780568109. مبنى 4 طريق 1848 مجمع 318 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 475.89 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 

2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.1/00648/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عبداهلل  علي  عبداهلل  عليه:  المدعى  نا�شر.  نبيل  وكيله  البدو.  ح�شن  محمد  فا�شل  المدعية: 
خرا�س الغامدي. الرقم ال�شخ�شي: 1029813555. مبنى 94 طريق 2003 مجمع 320 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1674.2 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 

15-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.4/05015/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد  �شعد  هدى  وكيلتها  �س.�س.و.  )مهامكو(  لالإلكترونيات  العالمية  مهام  �شركة  المدعية: 
يو�شف. المدعى عليه: �شالح داود مبارك علي. الرقم ال�شخ�شي: 650069749. مبنى 2301 
الر�شوم  مع  دينارًا   317 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   810 مجمع   113 طريق 

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 
2016/6/1 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.9/08089/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين الحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: دينا يو�شف 
اأحمد جمعه الذوادي. الرقم ال�شخ�شي: 940714140. مبنى 525 �شقة 23 طريق 5215 مجمع 
252 قاللي. مو�شوع الدعوى: 1- ت�شحيح �شكل الدعوى باإدخال واخت�شام المدعى عليها )دينا 
الذوادي  اأحمد جمعة  ال�شيد/ يو�شف  الذوادي( بدل من اخت�شام والدها  اأحمد جمعة  يو�شف 
القانونية  الذوادي  جمعة  اأحمد  يو�شف  دينا   / عليها  المدعي  اأهلية   لتحقق  لها  طبيعي  كولي 
الطلبات  بكافة  الق�شاء   -2 الدعوى.  من  واإخراجه  القانونية  الر�شد  �شن  لبلوغها  للتقا�شي 
الواردة في لئحة الدعوى ال�شلية من اإلزام المدعي عليها )دينا يو�شف اأحمد جمعة الذوادي( 
باأن توؤدي للمدعية مبلغا مقداره 260/973 دينارًا مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى ال�شداد التام مع ت�شمينها الم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.1/06843/2015/02
تبليغ.باحل�سور

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 
الدعوى  الجدول خبيراً  في  الدور في  بندب خبير هند�شي ح�شب  المو�شوع  الف�شل في  وقبل 
تكون ماأموريته بيان التلفيات التي حدثت في الممتلكات التابعة لوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 
والتخطيط العمراني نتيجة الحادث المروري مو�شوع الدعوى، وبيان قيمة التكاليف التي تكبدت 
فيها.  الطرفين  دفاع  وتحقيق  الدعوى  في  الغمو�س  جوانب  ت�شفية  وعليه  اإ�شالحها،  جراء 
اأداء ماأموريته الطالع على ملف الدعوى وماآبه من م�شتندات وما  و�شرحت للخبير في �شبيل 
يقدمه له الخ�شوم فيها و�شوؤال طرفي الخ�شومة و�شهودهم ومن يرى لزوماً  ل�شماع اأقواله دون 
اإليها لالطالع  النتقال  لزوماً   يرى  اأو غير حكومية  لأي جهة حكومية  والنتقال  اليمين  حلف 
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   100 مقدارها 
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جل�شة 2016/4/3  لنظر الدعوى في حالة عدم �شداد الأمانة، وجل�شة 2016/4/20 لنظرها 
 ، الأخيرة  بوقت كافي  الجل�شة  المنتدب تقديم تقريره قبل  الخبير  ، وعلى  في حالة �شدادها 
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 

2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/08263/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   4706 مبنى   .500400121 ال�شخ�شي:  الرقم  نواب.  عبداهلل  عبدالحميد  عبدالر�شيد 
الر�شوم  مع  دينارًا   950.64 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   812 مجمع   1226

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت للمرافعة 

جل�شة 2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/02202/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 ALEXANDER المدعي: اتحاد مالك زاويه 1. وكيله اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شمالن. المدعى عليه
KOSACHEV. الرقم ال�شخ�شي: 651229863. مبنى 2039 �شقة 94 طريق 5717 مجمع 257 

اأتعاب  جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2130 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.7/03948/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 .CHARLES D COPELAND :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب �شبت. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 900925884. مبنى 3 طريق 382 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 284.908 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 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.3
رقم.�لدعوى:.3/20627/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 ANDREW LAIRD عليه:  المدعى  �شبت.  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
HAMILTON MCALPINE. الرقم ال�شخ�شي: 500306249. مبنى 720 طريق 4612 مجمع 

946 عوالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 459.75 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 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.3/02589/2016/02

تبليغ.باحل�سور
اأحمد  المدعى عليه  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلته  ال�شافعي.  اإبراهيم علي  المدعي: علي 
ح�شن محمد الحداد. الرقم ال�شخ�شي: 201602719. مبنى 72 طريق 501 مجمع 905 الرفاع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   4000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.8/04105/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 MARY RECEL BAROGO :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب مكي. المدعى عليها
 .3838 القفول   2158 طريق   4 �شقة   321 مبنى   .850122163 ال�شخ�شي:  الرقم   .ALZAGA

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 499.691 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
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رقم.�لدعوى:.9/04104/2016/02
تبليغ.باحل�سور

الف�شل  را�شد  المدعى عليه: مو�شى علي  �شبت.  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 780603974. مبنى 658 �شقة 12 طريق 133 مجمع 801 مدينة 
اأتعاب  عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 497.977 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.8/02614/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن. المدعى عليه: مطر اإبراهيم علي 
مطر. الرقم ال�شخ�شي: 760506027. مبنى 1064 �شقة 13 طريق 2529 مجمع 425 جدحف�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 69.65 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 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.4/03538/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ال�شيخ حمد بن عبداهلل الخليفة. المدعى عليه: علي عدنان 
ها�شم الوداعي. الرقم ال�شخ�شي: 680402756. مبنى 2078 �شقة 12 طريق 2156 مجمع 721 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 58.149 دينارًا مع  جدعلي. مو�شوع 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/20865/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم ذ.م.م. وكيلها ال�شيخ حمد الخليفة. المدعى عليها: رقيه يو�شف 
 228 2847 مجمع  3149 طريق  مبنى   .890101779 ال�شخ�شي:  الرقم  العي�شى.  �شالم  ح�شن 
الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 79.516 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.    
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.9/00120/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 BAKIR MOIZ عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 790742250. مبنى 2006 �شقة 7 طريق 2125 مجمع  الرقم   .MANASAWALA

321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 303.387 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.9/03446/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعى عليه: علي عبدالح�شن  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكريم  المدعية: �شركة زين 
علي اأحمد عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 870707612 مبنى 243 طريق 3308 مجمع 633 المعامير. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2035.083 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 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.3
رقم.�لدعوى:.9/01727/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 AFTAB HUSSAIN :المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
KAZMI QUDRAT KAZMI QUDRAT SHAH. الرقم ال�شخ�شي 830513426. مبنى 1292 

طريق 1632 مجمع 916 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 62.733 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 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
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رقم.�لدعوى:.2/20636/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 Hammed Ahmed Abdulla :المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
Hazazi construction co.s.p.c. الرقم ال�شخ�شي 880728124. مبنى 847 �شقة 12 طريق 
725 مجمع 707 توبلي. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 2523.356 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 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.4/01174/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
HUMAIR ANJUM MUHAMMAD YOUNAS. الرقم ال�شخ�شي 880228156. مبنى 3300 
طريق 8544 مجمع 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى 257.469 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 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.3/03984/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 GEEJO المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
المنامة.   303 مجمع   312 طريق   945 مبنى   .710700792 ال�شخ�شي:  الرقم   .GEORGE

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 220.81 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 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.5/03451/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
م�شطفى محبوب محمد ال�شيد رجب. الرقم ال�شخ�شي: 711232482. مبنى 768 طريق 3629 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   312.848 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   336 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.     
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.2/03444/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ANGELA AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 711221952. مبنى 1592 طريق 2638 مجمع 226 

المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 319.483 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.4/00185/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شقة   1310 مبنى   .900916478 ال�شخ�شي:  الرقم  الحمدان.  نا�شر  عبدالرحمن  عبدالعزيز 
2 طريق 5426 مجمع 1054 الزلق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 212.478 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 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.8/03200/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ISABELLE YBANEZ BAYRON. الرقم ال�شخ�شي: 920421008. مبنى 4 طريق 369 مجمع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 936.472 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   318
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.3
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رقم.�لدعوى:.5/03823/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ANAS ABDUL LATHEEF. الرقم ال�شخ�شي: 850562791. مبنى 602 �شقة 1 طريق 2515 
مجمع 625 العكر الغربية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 220.69 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 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/03137/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 BADARUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
JAMAL. الرقم ال�شخ�شي: 860540871. مبنى 906 �شقة 24 طريق 1812 مجمع 318 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 52.4 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 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.1/02808/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الريح اإبراهيم اأحمد اإبراهيم. وكيلتها مي حامد ال�شيد جالل. المدعى عليه الفوار�س 
لالإلكترونيات. الرقم ال�شخ�شي: 8-13191. مبنى 384 طريق 1805 مجمع 318 المنامة محل 

17. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.1/08074/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ال�شيارات. وكيلته �شهناز علي عبداهلل طاهر. المدعى عليه ادري�س  لتاأجير  المدعي: تورا نكو 
 929 مجمع   283 طريق   1415 مبنى   .750603488 ال�شخ�شي:  الرقم  الما�س.  ادري�س  �شالم 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2272 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع 

اأتعاب المحاماة.     
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله بانتهاء اجراءات التحقيق 
وباأنها قد حددت جل�شة 2016/6/1 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.3/02916/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعي: �شانع ال�شناديق. وكيله �شامي عي�شى �شيادي. المدعى عليه: عبداهلل محمد ادري�س 
تي�شير. الرقم ال�شخ�شي: 750400820. مبنى 432 طريق 1805 مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 747.14 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 

2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.8/04492/2016/02
تبليغ.باحل�سور

ايوب  اأحمد  طيبه  وكيلتها  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  علي  لالإلكترونيات،  الدار  المدعية: 
اأحمد حميد. المدعى عليه: جميل �شبيت العقاب بخيت. الرقم ال�شخ�شي: 870717669، مبنى 
231 طريق 95 مجمع 949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 819 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 

2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.3/05668/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد علي عبداهلل. المدعى 
 319 مجمع   1906 طريق   172 مبنى   .53571 ال�شخ�شي:  الرقم  بروبرتيز.  مارك  لند  عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 555.636 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 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
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رقم.�لدعوى:.6/05904/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة فير�شت تارجت لال�شت�شارات وتنظيم المعار�س. وكيلها را�شد عبدالرحمن 
طريق   21 �شقة   1436 مبنى  انترنا�شونال.  بيكو  �شركة  عليها:  المدعى  عبدالرحمن.  اإبراهيم 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   400 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف.   436 مجمع   4626

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.3/21275/2015/02
تبليغ.باحل�سور

اإبراهيم  التويجري. المدعى عليه: محمود  المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم 
 644 مجمع   4454 طريق   1145 مبنى   .780709675 ال�شخ�شي:  الرقم  خاتم.  ح�شن  محمد 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   261.032 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  النويدرات. 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.6/03098/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: اإبراهيم �شيف ناجي �شيف. 
الرقم ال�شخ�شي: 820908770. مبنى 4630 طريق 1225 مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 227.482 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 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.2

رقم.�لدعوى:.5/19685/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء بوحمود. المدعى عليه: اأ�شرف �شالح عبدالكريم 
ابو عا�شور. الرقم ال�شخ�شي: 781221153. مبنى 289 �شقة 21 طريق 1221 مجمع 812 مدينة 
اأتعاب  عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 378.517 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.     
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/29 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.2
رقم.�لدعوى:.1/01895/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شاره اني�س محمد �شالح الرويعي. المدعى عليه: �شالون الوردة الحمراء، ثريا بنت 
مو�شوع  الحمراء.  الوردة  �شالون  حمد  مدينة   1204 مجمع   610 طريق   909 مبنى  ح�شين. 

الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.2

رقم.�لدعوى:.9/02134/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه: عادل عبدالكريم  اأحمد عياد.  وكيله علي  داود.  �شلمان  المدعي: محمد مهدي 
�شلمان جا�شم. مبنى 686 طريق 2913 مجمع 729 جرداب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2683.5 

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�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.2

رقم.�لدعوى:.4/11431/2009/02
�عالن.بيع.باملز�يدة

المدعين: خديجة عبداهلل يو�شف دهنيم، حوريه عبداهلل يو�شف دهنيم، فريد عبداهلل يو�شف 
دهنيم، فوزيه عبداهلل يو�شف دهنيم. وكيلهم فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليه: �شلمان 
العقاري. مبنى 1135 طريق 1943  والت�شجيل  الم�شاحة  يو�شف جا�شم دهنيم، جهاز  عبداهلل 
مجمع 419 جدحف�س. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإجراء بيع عقار التداعي 
المقيد بالمقدمة رقم )2003/6834( بالمزاد العلني بثمن اأ�شا�شي مقداره 89900/968دينارًا 
بها  �شيبداأ  التي  القيمة  تقدير  المحكمة في  ل�شلطة  المزايدة طبقًا  به  �شتبداأ  الذي  الثمن  وهو 
المزاد تما�شيًا مع تقرير هيئة الفرز بالإ�شافة اإلى الم�شاريف التي ت�شمل اأتعاب الخبرة والتي 
�شيتم تقديرها بعـد النتهاء من بيع العقار بالمزايدة، وحددت المحكمة جل�شة 2016/6/26 
�شباحًا،  التا�شعة  ال�شاعة  تمام  في  المحكمة  بمقر  �شتعقد  التي  العلنية  بالجل�شة  البيع  لإجراء 
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المحدد لإجرائه  اليوم  البيع قبل  الإعالن عن  الأ�شتاذ/ محمد ح�شن  الدلل  المحكمة  وكلفت 
بمدة ل تزيد عن ثالثين يومًا ول تقل عن خم�شة ع�شر يومًا من خالل ل�شق الإعالن على العقار 
اليومية و�شحف  اأو  الر�شمية  الجريدة  بن�شره في  اأو  بالمحكمة  لالإعالنات  المعدة  اللوحة  وفي 
الإعالنات وغيرها مما يراه، واأبقت الف�شل في الم�شروفات، وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب 

من الخ�شوم والدلل المنتدب بمنطوق هذا الحكم.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.2

رقم.�لدعوى:.5/05667/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: جميل علي اكبر ح�شن �شاحب جيم 
مدينة حمد   1203 309 مجمع  6701 طريق  مبنى  رقم 90472-01.  تجاري  �شجل  للمقاولت 
�شاحب جيم للمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 570.349 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.1

رقم.�لدعوى:.4/05564/2016/02
تبليغ.باحل�سور

ح�شين  محمد  عبدالح�شين  ندى  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
�شاحبة موؤ�ش�شة حنو�شه التجارية – �شجل تجاري رقم 01-6934. مجمع 333 المنامة �شاحبة 
الدعوى: طلب مبلغ  التجارية - مكتب 12 مبنى 1282 طريق 3326. مو�شوع  موؤ�ش�شة حنو�شه 

1357.191 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.1

رقم.�لدعوى:.9/04692/2016/02
تبليغ.باحل�سور

�شجل  كربييف  �شتينبرغ  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
تجاري رقم 63915. مبنى 2298 طريق 439 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

468.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى
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رقم.�لدعوى:.4/04690/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة رابيد بروجكت تيكنولجي – 
�شجل تجاري رقم: 86645. مبنى 95 طريق 1702 مجمع 317 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 585.016 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.7/03694/2015/02
تبليغ.باحل�سور

النم�شان  محمد  جا�شم  محمد  اأحمد  وكيله  الرفاعي.  عبدالرحمن  �شيد  فاروق  بان  المدعي: 
الدو�شري. المدعى عليه: فوؤاد �شيد عبدالرحمن الرفاعي. مو�شوع الدعوى: فرز م�شتحق.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/6 لنظر الدعوى على اأن يثبت بالإعالن اآخر محل اإقامة معلوم له بدولة الكويت وهو 

منطقة ال�شالم قطعة 5 �شارع 510 منزل 33 الق�شيمة رقم 120 دولة الكويت 
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.7/02377/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: خالد �شليمان عو�س الرواجفه. وكيله عبدالحافظ محمد خليل المبي�شين المدعى عليه: 
عبدالعزيز عبدالكريم عبدالحميد. مبنى 111 �شقة 23 طريق 107 مجمع 901 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 340 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.5/04406/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد  دروي�س    اإبراهيم  يو�شف  عليهم:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
اإبراهيم دروي�س. محمد اإبراهيم دروي�س. موزه اإبراهيم دروي�س. مبنى 845 طريق 1343 مجمع 
213 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 937.753 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى   1 المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.1
رقم.�لدعوى:.2/06084/2016/02

تبليغ.باحل�سور
الرقم  منجمنت.  لجول  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   316 مجمع   1605 طريق   122 مبنى   .70472-1 ال�شخ�شي: 

مبلغ 364.546 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.3/06092/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ال�شتطالع لتعبئة الب�شائع، 
اأحمد. �شجل تجاري رقم    74916-1. مبنى  ال�شيد ح�شين قا�شم  اأحمد،  اأحمد جعفر ح�شن 
2165 طريق 3643 مجمع 536 الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 460.626 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.8/04038/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليهم: 1-  �شركة م�شاريع بو�شهري �شجل 
تجاري رقم 1-75026. 2-  �شركة بداية بي اآر اآند اأدفيرتايزنيغ �شجل تجار رقم 75026-2. 
3- �شيرين علي اكبر حبيب ح�شين بو�شهري – الرقم ال�شخ�شي 810208016. 4- اأني�شه علي 
اأكبر حبيب بو�شهري. مبنى 2648 طريق 5720 مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3816 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى   1 المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى
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رقم.�لدعوى:.9/19979/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة اطياف لالت�شالت والبنية 
التحتية العالمية. الرقم ال�شخ�شي: 70682-1. مبنى 145 �شقة 301 طريق 2403 مجمع 224 
المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 359.516 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/01574/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  RAHEEL KHAN ABDUL QAYYUM. وكيلها محمد ح�شين ح�شن فتيل  المدعية: 
عليه: GERALDO BERANA GARCIA. الرقم ال�شخ�شي 670630276

مبنى 36 طريق 373 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4000 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.1
رقم.�لدعوى:.4/12264/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بان جلف لوج�شتك ذ.م.م. وكيلتها هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: كامل 
ح�شن كريم 801070176. مبنى 113 �شقة 72 طريق 383 مجمع 316 المنامة. عمر ح�شن علي 
عبدي 790038463. �شقة 11 طريق 2188 مبنى 3693 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1115 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.3/02729/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: ليلى جعفر اأحمد كاظم اأحمد. وكيلتها فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليها: �شركة 
مجمع   469 طريق   4021 مبنى  والتجميل.  الن�شائية  للحالقة  هوليديز  بيوتي،�شالون  قولدن 
اأتعاب  604 القرية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى
رقم.�لدعوى:.9/00591/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الرقم  اأوال.  مطبعة  عليها:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  وكيلها  الرابية.  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 630. مبنى 60 طريق 402 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3800 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.1

رقم.�لدعوى:.8/01804/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: بريما لنقل ال�شياحي. وكيلها ح�شين عقيل يو�شف اأحمد الح�شن. المدعى عليه: عادل 
خمي�س غريب. مبنى 822 طريق 709 مجمع 807 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 646 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.1/04196/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  المدعى  يعقوب.  يو�شف  يعقوب  ليلى  وكيلتها  الزجاجية.  للمواد  رويال  �شركة  المدعية: 
�شركة اوي�شم جيم. الرقم ال�شخ�شي: 201603985. طريق 333 مجمع 308 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 950 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/20672/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه:  وكيلته نجاح عبدالح�شين خمدن.  �شهاب.  اأحمد  �شهاب عبدالمح�شن  المدعي: 
�شابر محمد �شالح محمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 670702951. مبنى 275 طريق 51 محل 
277 اأ القريه. 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 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/7 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى
رقم.�لدعوى:.6/10102/2009/02

تبليغ.باحل�سور
المدعي: �شاجهان باريدء، غاز اهبر. وكيلته ن�شرين جا�شم نا�شر. المدعى عليها: معجنات عمو 
خليل. مبنى 121 طريق 85 مجمع 423 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: اإحالة للمحكمة ال�شغرى 

المدنية الأولى.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.ملف.�لتنفيذ:.9/10330/2012/04
 Kevin تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بالمحكوم عليه
Mark Dobb والم�شجل بموجب المقدمة رقم )2008/9065( والوثيقة رقم )128146( وذلك 

)مائتين  دينار   278.000/- قدره  اأ�شا�شي  ب�شعر  المزاد  يبداأ  اأن  على   ،2016/3/22 بتاريخ 
وثمانية و�شبعون األف دينار(.

فعلى كل من لديه رغبة في ال�شراء مرجعة الدلل/ محمد محمد ح�شن هاتف )39444828( 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.9/10330/2012/04
قا�سي.�ملحكمة.�لتنفيذ.�لر�بعة


