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 قانون رقم )10( ل�صنة 2016
 بالت�صديق على اتفاقية

 بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال 
 ب�صاأن تجنب االزدواج ال�صريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بال�صرائب

المفرو�صة على الدخل

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

ال�شريبي  الزدواج  جتنب  ب�شاأن  الربتغال  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  اتفاقية  وعلى 
ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بال�شرائب املفرو�شة على الدخل املوقعة يف مدينة املنامة بتاريخ 

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

املادة )1(
ودق على اتفاقية بني مملكة البحرين وجمهورية الربتغال ب�شاأن جتنب الزدواج ال�شريبي  �شُ
ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بال�شرائب املفرو�شة على الدخل املوقعة يف مدينة املنامة بتاريخ 

26 مايو 2015، واملرافقة لهذا القانون.

املادة )2(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 4 �شعبان 1437هـ
املوافق: 11 مايو 2016م
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 مر�صوم رقم )34( ل�صنة 2016
بتعيينات ونقل في وزارة الموا�صالت واالت�صاالت

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

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

2012، املعدلة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )19( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، 

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2015 بتعيني وكيل م�شاعد يف وزارة املوا�شالت والت�شالت،
وعلى القرار رقم )58( ل�شنة 2006 بتعيني مدراء يف وزارة املوا�شالت،

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2013 بتعيني مديرين يف وزارة املوا�شالت، 
وبناًء على عر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

بوزارة  املدين  الطريان  ل�شئون  وزارة  وكيل  الكعبي  هزاع  خليفة  ثامر  محمد  ال�شيد  ُيعني 
املوا�شالت والت�شالت.

املادة الثانية
وكياًل  ليكون  املوانئ،  ل�شئون  امل�شاعد  الوكيل  بوب�شيت  اأحمد  عي�شى  يو�شف  ال�شيد  ُينقل 

م�شاعدًا ل�شئون املالحة البحرية بوزارة املوا�شالت والت�شالت.

املادة الثالثة
املوا�شالت  بوزارة  املوانئ  ل�شئون  م�شاعدًا  وكياًل  املحمود  يو�شف  هود  بدر  ال�شيد  ُيعني 

والت�شالت.
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املادة الرابعة
على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 1 �شعبان 1437هـ
املوافق: 8 مـــايــــو 2016م
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 مر�صوم رقم )35( ل�صنة 2016
باإن�صاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني

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

وعلى قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، واملعدل بالقانون 

رقم )6( ل�شنة 2005،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

واملعدل بالقانون رقم )6( ل�شنة 2005،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين، واملعدل 
باملر�شوم رقم )42( ل�شنة 2013،

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

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُتن�شاأ جلنة ُت�شمى "اللجنة العليا للتخطيط العمراين" برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

وُي�شار اإليها يف هذا املر�شوم بكلمة "اللجنة"، وع�شوية كٌل من:
1- نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية ل�شئون اخلدمات الجتماعية والت�شالت 

والإعالم.
2- نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية التحتية.

3- وزير الطاقة.
4- وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.

5- رئي�س الديوان امللكي.
6- الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية القت�شادية.
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7- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراين.
8- مدير الأ�شغال الع�شكرية.

املادة الثانية
التطوير  و�شمان  اململكة  يف  العمراين  التخطيط  مب�شتوى  الرتقاء  كفالة  اإلى  اللجنة  تهدف 
امل�شتدام يف جمال التنمية العمرانية، ويكون للجنة كافة ال�شالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافها.

املادة الثالثة
اأي من الأمور  اأو منهم مع غريهم جلانًا فرعية لبحث  اأع�شائها  اأن ت�شكل من بني  للجنة 

الداخلة يف مهامها، وتعر�س اللجان الفرعية نتيجة اأعمالها على اللجنة.
يف  وبحوث  درا�شات  باإعداد  والخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  تراه  من  تكلف  اأن  وللجنة   

املو�شوعات التي تدخل يف مهامها.
املادة الرابعة

ومعلومات  بيانات  من  تطلبه  اللجنة مبا  تزويد  اململكة  املعنية يف  على اجلهات احلكومية 
ودرا�شات لزمة لأعمالها.

املادة اخلام�صة
وتعقد  اللجنة،  رئي�س  ب�شئونها قرار من  املتعلقة  الأمور  و�شائر  اللجنة  بنظام عمل  ي�شدر 

اجتماعاتها بناًء على دعوة من رئي�شها يف املكان والزمان اللذين يحددهما.
املادة ال�صاد�صة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 4 �شعبان 1437هـ
املوافق: 11 مايــو 2016م
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 مر�صوم رقم )36( ل�صنة 2016
باعتماد المخطط الهيكلي اال�صتراتيجي لمملكة البحرين

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

وعلى قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، واملعدل بالقانون 

رقم )6( ل�شنة 2005،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 

واملعدل بالقانون رقم )6( ل�شنة 2005،
وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين، واملعدل 
باملر�شوم رقم )42( ل�شنة 2013،

وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2008 باعتماد املخطط الهيكلي ال�شرتاتيجي ململكة البحرين،
وعلى املر�شوم رقم )35( ل�شنة 2016 باإن�شاء اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

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

ر�صمنا باالآتي:
املادة االأولى

كافة  وعلى  املر�شوم،  لهذا  املرافق  البحرين  ململكة  ال�شرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  يعتمد 
اجلهات املعنية العمل مبقت�شاه لدى اإعداد واعتماد املخططات العامة والتف�شيلية.

املادة الثانية
ت�شدر ال�شلطة املخت�شة املخططات العامة والتف�شيلية مبا ل يتعار�س مع املخطط الهيكلي 
ال�شرتاتيجي ململكة البحرين طبقًا لأحكام القانون، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط 

العمراين، وُت�شتثنى من ذلك اأية تعديالت على تلك املخططات توافق عليها اللجنة املذكورة.
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املادة الثالثة
ململكة  ال�شرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  باعتماد   2008 ل�شنة   )24( رقم  املر�شوم  ُيلغى 

البحرين.

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

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 4 �شعبان 1437هـ
املوافق: 11 مايــو 2016م
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 قرار رقم )30( ل�صنة 2016
 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )32( ل�صنة 2011

 باإن�صاء اللجنة الوطنية لل�صراء الموحد
لالأدوية والم�صتلزمات الطبية

رئي�س جمل�س الوزراء:
املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

واخلدمات 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 )32( ل�شنة 2011 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية لل�شراء املوحد لالأدوية 
وامل�شتلزمات الطبية،

وبناًء على عر�س رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر االآتي:
مادة )1(

ي�شتبدل بت�شكيل اللجنة الوطنية لل�شراء املوحد لالأدوية وامل�شتلزمات الطبية الوارد بن�س 
املادة الأولى من القرار رقم )32( ل�شنة 2011 ، كما ي�شتبدل بن�شي املادتني الثانية والرابعة من 

ذات القرار، الن�شو�س الآتية:-
املادة االأولى:-

 " ت�شكل اللجنة برئا�شة الربوف�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة، وع�شوية كٍل من:
ال�شيدة �شحر محمد �شالح القحطاين     )مدير اإدارة املوارد بوزارة ال�شحة(   

                                                                     نائبًا للرئي�س
ال�شيدة روؤيا محمد العبا�شي                          ممثاًل عن الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

                                                                    واخلدمات ال�شحية
ال�شيدة اآيات �شوقي اخلري                       ممثاًل عن وزارة ال�شحة 

ال�شيدة عائ�شة عادل البلو�شي                   ممثاًل عن اخلدمات الطبية امللكية
                                                                    مقررًا للجنة

ال�شيدة رهام مختار عبداحلميد                    ممثاًل عن م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي
ال�شيدة فاتن جمال حمدان                    ممثاًل عن اخلدمات الطبية امللكية
                                                                   مركز محمد بن خليفة بن �شلمان اخلليفة

                                                                   التخ�ش�شي للقلب 
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املادة الثانية:
تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  املر�شوم  اأحكام  مراعاة  "مع 
التنفيذية،  ولئحته   ، احلكومية  واملبيعات  وامل�شرتيات  واملزايدات  املناق�شات 
تخت�س اللجنة بدرا�شة الطلبات املرفوعة من اجلهات ال�شحية احلكومية ل�شراء 

الأدوية وامل�شتلزمات الطبية، وتقوم على الأخ�س بالآتي:
1- اإعداد قائمة الأدوية الأ�شا�شية الوطنية وا�شتخدامها.

2- اإعداد وتطوير قائمة الأدوية والعقاقري الأ�شا�شية التي يجب الحتفاظ بها يف 
مخازن وزارة ال�شحة.

3- اإجراء مراجعة دورية �شنوية لالأدوية املذكورة يف القائمة ، واإجراء التعديالت 
الالزمة عليها بالإ�شافة اأو الإلغاء.

4- اقرتاح اإ�شافة اأي دواء جديد لقائمة الأدوية والعقاقري الأ�شا�شية يطلبه الأطباء 
العاملون بالقطاع احلكومي ودرا�شة املربرات التي حتتم اإ�شافته.

5- توحيد عمليات �شراء الأدوية وامل�شتلزمات الطبية.
6- توحيد الدواء املتداول يف القطاع احلكومي.

7- �شبط الإنفاق واحلد من الهدر مبا ي�شمن ال�شتغالل الأمثل للموارد.
8- تعزيز ثقة املواطن بالدواء امل�شتخدم يف القطاع ال�شحي احلكومي.

9- توحيد قوائم الأدوية وامل�شتلزمات الطبية املتوفرة يف برنامج ال�شراء اخلليجي 
املوحد والتن�شيق ل�شرائها بني مختلف امل�شت�شفيات احلكومية.

التابع  املوحد  اخلليجي  ال�شراء  برامج  يف  امل�شاركة  ن�شبة  زيادة  على  العمل   -10
للمكتب التنفيذي لدول جمل�س التعاون، جلميع الأدوية وامل�شتلزمات الطبية.

ال�شراء  برنامج  يف  املتوفرة  غري  الطبية  وامل�شتلزمات  الأدوية  قوائم  توحيد   -11
اخلليجي املوحد والتن�شيق ل�شرائها بني مختلف امل�شت�شفيات احلكومية.

12- العمل على تهيئة نظم املعلومات ال�شحية ملراقبة �شرف واإدارة الأدوية ودرا�شة 
تطبيق الو�شفة الإلكرتونية.

املادة الرابعة:
" جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها اأو نائبه مرة كل �شهر على الأقل اأو كلما دعت 
اأع�شائها  اأغلبية  بح�شور  اإل  �شحيحًا  اجتماعها  يكون  ول   ، ذلك  اإلى  احلاجة 
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لل�شحة  الأعلى  املجل�س  اإلى  تو�شياتها  وترفع  رئي�شها،  بينهم  من  يكون  اأن  على 
لعتمادها."

مادة )2(
اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )32( رقم  القرار  من  الأولى  املادة  اإلى  ثانية  فقرة  ت�شاف 
الوطنية لل�شراء املوحد لالأدوية وامل�شتلزمات الطبية، ويعاد ترتيب فقرات املادة، ويكون ن�شها 

الآتي:-
لل�شحة." الأعلى  للمجل�س  اللجنة  تبعية  تكون  اأن  "وعلى 

مادة )3(
على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 3 �شــعبان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 10 مايـــــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 قرار رقم )39( ل�صنة 2016

ب�صاأن تعديل النظام االأ�صا�صي لجمعية الخليج لمحترفي ال�صيانة

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 )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 )1( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية اخلليج ملحرتيف ال�شيانة،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اخلليج ملحرتيف ال�شيانة،
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية اخلليج ملحرتيف ال�شيانة املنعقدة بتاريخ 

8 دي�شمرب 2014،
قرر االآتي:
مادة )1(

ُيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري 
العادية جلمعية اخلليج ملحرتيف ال�شيانة ال�شادر بج�شلتها املنعقدة بتاريخ 8 دي�شمرب 2014 وهو 

كالآتي:
تغيري ت�شمية اجلمعية "جمعية اخلليج ملحرتيف ال�شيانة" اإلى الت�شمية اجلديدة وهي "اجلمعية 
القرار اخلا�س   للجمعية ويف  الأ�شا�شي  النظام  لل�شيانة العتمادية" اأينما وردت يف  اخلليجية 

بالرتخي�س بت�شجيل اجلمعية.
مادة )2(

 ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
وزير العمل و التنمية االجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان
�شدر يف: 18 رجـب 1437هـ
املــوافــق: 25 اأبريل 2016م



57
العدد: 3262 - الخميس 19 مايو 2016

وزارة العمل و التنمية االجتماعية
 قرار رقم )40( ل�صنة 2016

ب�صاأن حل جمعية جماهير المحرق

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 )15( ل�شنة 2006 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية جماهري املحرق،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية جماهري املحرق،
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 االآتي:
مادة )1(

حُتل جمعية جماهري املحرق.

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 ، وميتنع 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 العمل و التنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 21 رجـب 1437هـ
املــوافــق: 28 اأبريل 2016م
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وزارة العمل و التنمية االجتماعية
 قرار رقم )41( ل�صنة 2016

ب�صاأن حل جمعية القطاع الخا�ض التنموية

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

1989، وتعديالته،
وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2006 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية القطاع اخلا�س التنموية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية القطاع اخلا�س التنموية،
مخالفة  فيه  والثابت   2016/3/30 يف  املوؤرخ  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  تقرير  وعلى 
اجلمعية  للبند )3( من املادة )50( من املر�شوم بقانون امل�شار اإليه اأعاله واإنها مل تعقد جمعيتها 

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

قرر االآتي:
مادة )1(

حُتل جمعية القطاع اخلا�س التنموية.

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 
وعلى  وعلى موظفيها  عليهم  باجلمعية، وميتنع  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  امل�شفي جميع 
امل�شرف املودع لديه اأموال اجلمعية واملدينني لها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.
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مادة )4(
على امل�شفي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها واأن ي�شتويف 
مالها من حقوق ِقَبل 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 العمل و التنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 21 رجـب 1437هـ
املــوافــق: 28 اأبريل 2016م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 قرار رقم )42( ل�صنة 2016

ب�صاأن حل الجمعية البحرينية لموؤجري ال�صيارات

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 )25( ل�شنة 2004 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية البحرينية ملوؤجري 

ال�شيارات،
وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية ملوؤجري ال�شيارات،

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 االآتي:
مادة )1(

حُتل اجلمعية البحرينية ملوؤجري ال�شيارات.

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 ، وميتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى 
امل�شرف املودع لديه اأموال اجلمعية  واملدينني لها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.
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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 العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 21 رجـب 1437هـ
املــوافــق: 28 اأبريل 2016م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 قرار رقم )44( ل�صنة 2016

ب�صاأن حل جمعية علوم االأر�ض البحرينية

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

1989، وتعديالته،
وعلى القرار رقم )41( ل�شنة  2001 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية علوم الأر�س البحرينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية علوم الأر�س البحرينية،
مخالفة  فيه  والثابت   2016/3/30 يف  املوؤرخ  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  تقرير  وعلى 
اجلمعية  للبند )3( من املادة )50( من املر�شوم بقانون امل�شار اإليه اأعاله واإنها مل تعقد جمعيتها 

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

قرر االآتي:
مادة )1(

حُتل جمعية علوم الأر�س البحرينية.

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 
وعلى  وعلى موظفيها  عليهم  باجلمعية، وميتنع  وال�شجالت اخلا�شة  امل�شتندات  امل�شفي جميع 
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 ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها واأن ي�شتويف 
مالها من حقوق ِقَبل 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 العمل و التنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 21 رجـب 1437هـ
املــوافــق: 28 اأبريل 2016م



65
العدد: 3262 - الخميس 19 مايو 2016

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 قرار رقم )45( ل�صنة 2016

ب�صاأن حل جمعية مقاولي التنظيفات وال�صيانة

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 )11( ل�شنة 2003 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية مقاويل التنظيفات 

وال�شيانة،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية مقاويل التنظيفات وال�شيانة،

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 االآتي:
مادة )1(

حُتل جمعية مقاويل التنظيفات وال�شيانة .

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 ، وميتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى 
امل�شرف املودع لديه اأموال اجلمعية  واملدينني لها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون اجلمعية اأو 

حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.
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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 العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 21 رجـب 1437هـ
املــوافــق: 28 اأبريل 2016م
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وزارة العمل و التنمية االجتماعية
 قرار رقم )46( ل�صنة 2016

ب�صاأن حل جمعية المعاهد الوطنية

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 )71( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية املعاهد الوطنية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية املعاهد الوطنية،
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 االآتي:
مادة )1(

حُتل جمعية املعاهد الوطنية.

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 ، وميتنع 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 العمل و التنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 21 رجـب 1437هـ
املــوافــق: 28 اأبريل 2016م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )86( ل�صنة 2016

 ب�صاأن تغيير ت�صنيف م�صروع المالكية االإ�صكاني 
في منطقة المالكية– مجمع 1033

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر االآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة املالكية- جممع 1033 وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة 
املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س 
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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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 25 رجب 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 2 مـــايــــو 2016م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )88( ل�صنة 2016

 باإ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )37( ل�صنة 2014 
ب�صاأن تنظيم عملية ا�صتخراج الرمال البحرية وبيعها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين: 
الرمال  ا�شتخراج  عملية  تنظيم  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )37( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

البحرية وبيعها.
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

العمراين.
وبعد موافقة اأمانة العا�شمة واملجال�س البلدية. 

قرر االآتي:
املادة )االأولى(

عملية  تنظيم  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )37( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  يعمل 
ا�شتخراج الرمال البحرية وبيعها، املرافقة لهذا القرار.

املادة )الثانية(
ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام الالئحة التنفيذية املرافقة لهذا القرار.

املادة )الثالثة(
بهما من  وُيعمل  الر�شمية،  له يف اجلريدة  املرافقة  التنفيذية  والالئحة  القرار  ُين�شر هذا 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 21 رجب 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 28 اأبـريل 2016م
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الالئحة التنفيذية للقانون رقم )37( ل�صنة 2014
ب�صاأن تنظيم عملية ا�صتخراج الرمال البحرية وبيعها

 
املادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يق�شد بالكلمات والعبارات التالية، املعاين املو�شحة قرين 
كل منها ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

القانون: القانون رقم )37( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم عملية ا�شتخراج الرمال البحرية وبيعها.
الوزير: الوزير امل�شئول عن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية.

الأ�شغال  وزارة  يف  البحرية  والرثوة  الزراعة  بوكالة  البحرية  الرقابة  اإدارة  املخت�صة:  االإدارة 
و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.

اللجنة: اللجنة امل�شكلة طبقًا للمادة رقم )2( من القانون.
اجلهات ذات العالقة: اجلهات احلكومية الأخرى -غري الإدارة املخت�شة- والتي يتعني الرجوع 

اإليها يف حدود اخت�شا�شاتها وم�شئولياتها طبقًا للقوانني التي تنفذها.
الرمال البحرية: الرمال امل�شتخرجة من قاع البحر يف نطاق املياه الإقليمية ململكة البحرين.

اللجنة وي�شدر بتحديدها قرار من  التي تقرتحها  املواقع  البحرية:  الرمال  ا�صتخراج  مواقع 
الوزير.

ا�صتخراج الرمال البحرية: عملية ا�شتخراج الرمال البحرية باأية و�شيلة كانت.

املادة )2(
بعد  الوزير  البحرية دون احل�شول على الرتخي�س الالزم من  الرمال  ا�شتخراج  ل يجوز 

اأخذ راأي اأمانة العا�شمة اأو البلدية املخت�شة وبعد موافقة كل من:
اأ- وزارة الداخلية.

ب- املجل�س الأعلى للبيئة.
ج- اإدارة املوانئ واملالحة البحرية.

د- اجلهات الأخرى ذات العالقة.

املادة )3(
برئا�شة  القانون  املادة )2( من  عليها يف  املن�شو�س  اللجنة  بت�شكيل  قرارًا  الوزير  ي�شدر 

وكيل الوزارة امل�شوؤول عن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية وع�شوية ممثلني عن:
اأ- وزارة الداخلية.  
ب- وزارة ال�شكان.
ج- وزارة الأ�شغال.

د- اإدارة �شئون املوانئ واملالحة البحرية.
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هـ- املجل�س الأعلى للبيئة.
و- الإدارة العامة للتخطيط العمراين.

ز- اأمانة العا�شمة اأو البلدية املخت�شة.
ح- اأية جهة اأخرى ذات �شلة بناء على اقرتاح اللجنة.

ويت�شمن القرار اآلية عمل اللجنة و�شالحياتها ونظام العمل بها.

املادة )4(
تتولى اللجنة املن�شو�س عليها يف املادة ال�شابقة و�شع القرتاحات اخلا�شة بتحديد مواقع 
ا�شتخراج الرمال البحرية مبراعاة املحافظة على �شالمة البيئة البحرية وعدم تعري�س احلياة 

الفطرية والرثوة البحرية للخطر.
وي�شدر قرار من الوزير بتحديد هذه املواقع. 

املادة )5(
يقدم طلب احل�شول على الرتخي�س با�شتخراج الرمال البحرية اإلى الإدارة املخت�شة من 
�شاحب ال�شاأن اأو من ميثله قانونًا على النموذج املعد لهذا الغر�س، وترفق بالطلب امل�شتندات 

الآتية:
التي  الأن�شطة  اأحد  البحرية  الرمال  ا�شتخراج  يكون  اأن  على  التجاري،  ال�شجل  من  ن�شخة  اأ- 

يت�شمنها ال�شجل.
ب- بطاقة الهوية  لطالب الرتخي�س اأن كان �شخ�شًا طبيعيًا وملالكي ال�شخ�س العتباري ومديره.

ج- الرتخي�س ال�شابق يف حالة طلب جتديد الرتخي�س.
د- ملف تعريفي عن طالب الرتخي�س )Profile( �شواء كان �شخ�شًا طبيعيًا اأو اعتباريًا.

هـ- بيان تف�شيلي لإحداثيات املوقع/املواقع املطلوب الرتخي�س با�شتخراج الرمال البحرية منها 
مرفقًا به خرائط م�شح معتمدة من جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري للموقع/املواقع.

عن  ال�شادرة  الت�شجيل  و�شهادة  واأ�شمائها  الن�شاط  ملزاولة  املخ�ش�شة  ال�شفن  بعدد  قائمة  و- 
قيادة خفر ال�شواحل وبيان ما اذا كانت مملوكة لطالب الرتخي�س من عدمه.  

ز- قائمة باأ�شماء طاقم ال�شفينة/ال�شفن ،مع توفري ن�شخ من جوازات ال�شفر وتراخي�س ممار�شة 
املهن البحرية )Seaman( ال�شادرة عن اإدارة اجلمارك.

ح- قائمة بالآليات التي �شيتم ا�شتخدامها يف عملية ا�شتخراج الرمال البحرية وبيان ما اإذا كانت 
مملوكة لطالب الرتخي�س من عدمه.

ط- اأية م�شتندات اأخرى ترى الإدارة املخت�شة لزومها لإ�شدار الرتخي�س.
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املادة )6(
 )15( تتجاوز  ل  مدة  خالل  ودرا�شتها  الرتخي�س  طلبات  فح�س  املخت�شة  الإدارة  تتولى 
خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقدمي الطلب م�شتوف لال�شرتاطات، وتعر�س نتيجة الدرا�شة على 
وكيل الوزارة للزراعة والرثوة احليوانية م�شفوعة بالراأي والذي يتولى رفع الأمر اإلى الوزير خالل 

اأ�شبوع لإ�شدار القرار.
ويجب يف جميع الأحوال النتهاء من الدرا�شة واإ�شدار القرار خالل )30( ثالثني يومًا من 

تاريخ تقدمي طلب الرتخي�س فاإذا كان القرار بالرف�س وجب اأن يكون م�شببًا.
 ويعترب انق�شاء املدة املقررة للدرا�شة واإ�شدار القرار دون رد مبثابة رف�س للطلب.

املادة )7(
يجوز ملن رف�س طلبه �شراحة اأو �شمنًا التظلم من قرار الرف�س، وذلك خالل )15( خم�شة 

ع�شر يومًا من تاريخ انق�شاء مدة البت يف الطلب اأو اإخطاره بقرار الرف�س. 
ويجب البت يف التظلم واإخطار املتظلم كتابيًا بالقرار ال�شادر ب�شاأنه خالل )15( خم�شة 

ع�شر يومًا من تاريخ تقدميه، ويعترب انق�شاء هذه املدة دون رد مبثابة رف�س للتظلم. 
املحكمة  اأمام  الطعن  تظلمه  رف�س  ملن  يكون  �شمنًا  اأو  �شراحة  التظلم  رف�س  حالة  ويف 

املخت�شة.

املادة )8(
تكون مدة الرتخي�س با�شتخراج الرمال البحرية �شنة واحدة قابلة للتجديد، بناء على طلب 
املرخ�س له وبعد موافقة اجلهات املخت�شة يف �شوء نتائج الدرا�شة والتقييم لأداء املرخ�س له 

وبعد مراعاة ال�شوابط والإجراءات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة.

املادة )9(
يجب اأن ُيحدد يف الرتخي�س موقع/مواقع ا�شتخراج الرمال البحرية والغر�س منها واأق�شى 

عمق م�شموح به للتجريف بالإ�شافة اإلى حتديد اأق�شى كمية رمال ميكن جتريفها.
 ويحدد الرتخي�س كافة ال�شوابط املنظمة للعمل وعلى الأخ�س:

اأ- موا�شفات ال�شفن واملواقع املخ�ش�شة لر�شوها، وكذلك املعدات والآليات التي �شيتم ا�شتعمالها 
يف عملية ال�شتخراج.

ب- م�شار اجلرافات واآليات املرخ�س له اأثناء عمليات التجريف ونقل املواد.
ج- �شمانات تنفيذ الرتخي�س مبراعاة املحافظة على البيئة البحرية وا�شرتاطات حماية احلياة 

الفطرية والرثوة البحرية.
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املادة )10(
حتركات  وت�شجيل  متابعة  ي�شمن  املالحية  للمراقبة  نظام  بو�شع  املخت�شة  الإدارة  تلتزم 
وكذا  النواجت،  ونقل  التجريف  عمليات  يف  امل�شتخدمة  وال�شفن  واجلرافات  والآليات  املعدات 
مراقبة �شري العمل يف كافة مراحله مبا يكفل تنفيذ املرخ�س له التزاماته و�شبط اأية مخالفات 

ل�شرتاطات الرتخي�س.

املادة )11(
تراخي�س ا�شتخراج الرمال البحرية �شخ�شية ول يجوز التنازل عنها اإل مبوافقة الوزير.

يتحمل  والذي  له  املرخ�س  العمل  �شاحب  على  م�شجلني  العاملني  جميع  يكون  اأن  ويجب 
امل�شئولية القانونية يف حالة مخالفتهم لأحكام القوانني واللوائح والقرارات املنفذة لها.

املادة )12(
يجوز للوزير اإلغاء الرتخي�س يف اأي من احلالت الأتية:

اأ- اإذا فقد املرخ�س له �شرطًا اأو اأكرث من �شروط منح الرتخي�س.
ب- اإذا اأخل املرخ�س له اخالًل ج�شيمًا باأحكام القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له.
ج- اإذا اأخل املرخ�س له باأي �شرط من �شروط الرتخي�س ومل يقم بت�شحيح الو�شع خالل املدة 

التي حتددها الإدارة املخت�شة.
د- اإذا مل يبا�شر املرخ�س له العمل خالل )9(  ت�شعة اأ�شهر من تاريخ منحه الرتخي�س.

هـ- اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة الغاء الرتخي�س.
للمدد  طبقًا  فيه  والطعن  الرتخي�س  الغاء  قرار  من  التظلم  يحق  الأحوال  جميع  ويف 

والجراءات املن�شو�س عليها يف املادة رقم )7( من هذا القرار.

املادة )13(
وقت  ال�شوقية  للقيمة  وفقًا  امل�شتخرجة  البحرية  الرمال  من  املكعب  املرت  �شعر  ُيحت�شب   
ا�شتخراجه، وحُتدد تلك القيمة بقرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء، ويراعى يف حتديد 

ال�شعر املناطق التي ا�شتخرجت الرمال البحرية منها.
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املادة )14(
لالإدارة املخت�شة حق الت�شرف يف الكميات الزائدة من الرمال امل�شتخرجة، يف حالة قيام 
املرخ�س له با�شتخراج اأكرث من الكميات املحددة يف الرتخي�س، وتوؤول ح�شيلة البيع للخزانة 

العامة للدولة.

املادة )15(
مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )8( من قانون تنظيم عملية ا�شتخراج 
الرمال البحرية وبيعها امل�شار اإليه اأو يف اأي قانون اآخر لالإدارة املخت�شة احلق يف التعوي�س عن 
جميع الأ�شرار املرتتبة على مخالفة املرخ�س له اأحكام ذلك القانون اأو هذه الالئحة اأو �شروط 

الرتخي�س.
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )91( ل�صنة 2016

ب�صاأن ت�صنيف عدد من العقارات في منطقة توبلي– مجمع 709

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 االآتي:
مادة )1(

ت�شنف العقارات الكائنة مبنطقة توبلي جممع 709 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س 
ب )RB( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 10 مـايــو 2016م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )92( ل�صنة 2016

ب�صاأن ت�صنيف عدد من العقارات في منطقة الخارجية – مجمع 608

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 االآتي:
مادة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  �شمن   608 جممع  اخلارجية  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنف 
اخلا�س ب )RB( ومناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة 
لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 �شعبان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 10 مـايــو 2016م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )99( ل�صنة 2016

ب�صاأن ت�صنيف عقار بعد التق�صيم في منطقة كرزكان– مجمع 1028

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 االآتي:
مادة )1(

ي�شنف العقار رقم 10020975 الكائن مبنطقة كرزكان  جممع  1028 بعد التق�شيم وفقًا ملا 
هو  وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 

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

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

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 9 �شعبان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 16 /5/ 2016م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار ا�صتمالك رقم )13( ل�صنة 2016
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/ عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي الكائن يف عايل، املقدمة رقم 
2004/2875 عقار رقم 07011975، وذلك من اأجل م�شروع �شلماباد الإ�شكاين- املوقع الأول، 

ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
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 االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبد اهلل خلف      

�شدر بتاريخ: 8 �شعبان 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 15 مـايــو 2015م
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 مجلس المناقصات والمزايدات

 1016( لسنة 1إعالن رقم )
 1016 ينايربشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 

 1001( لسنة 76( من المرسوم بقانون رقم )73المادة ) حكمإعماالً ل
 اآلتيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات 

          
         

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

423.526,44 BD  
 

COMPUTER 
ASSOCIATES 

1 
 

AGREEMENT WITH COMPUTER ASSOCIATES 
MAINTENANCE OF SOFTWARE 

 BT5252 5/ تجديد

 للدواجنالشركة العامة 
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

530523222 AED 
 

GULF FEED MILL CO 1 
 

 2T5252 5 مناقصة %50طن علف دجاج بياض  5222توريد 

 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
 # رقم المناقصة النوع الموضوع # العطاء الفائز العملة قيمة العطاء

5.530276022 BD  
 

EUROPEAN  
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE 

1 

 

 5T5252 5 مناقصة بناء مسجد المعاودة T المحرق

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

0523,02 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

1 

 

 520T27T52 5 مناقصة كهربائيةمحوالت 

503722 BD  
 

AL KHAJA EST 1 

.3.,2 BD  
 

AMEERI STORES 1 

  المجموع )د.ب.(: 24,610
 

 527T27T52 5 مناقصة قواطع كهربائية

223222 BD  
 

AL KHAJA EST 1 

23722 BD  
 

AMEERI STORES 1 

  المجموع )د.ب.(: 56,030
 

DOOR STEEL,GRILL STEEL & VENT STEEL 522 مناقصةT55T52 , 

,23222 BD  
 

KAVALANI & SONS 
W.L.L 

1 
 

 525T52T52 4 مناقصة مراوح تهوية كهربائية

4.3252 BD  
 

TYLOS PLASTIC 
INDUSTRIES CO 

1 
 

 555T55T52 2 مناقصة أنابيب بالستيكية

553527 BD  
 

ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L 

1 
 

 . 500T2T52 مناقصة لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماءقطع غيار 

5523522 BD  
 

UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO 

1 

 

TRANSFORMER DISTR. 522 مناقصةT22T52 0 

,530756.,2 BD  
 

MASKATI 
COMMERCIAL 
SERVICES 

1 

523520 BD  
 

BICC MET CO 1 

  المجموع )د.ب.(: 42,048.630
 

 575T52T52 2 مناقصة كابالت أرضية

تقرير الترسيات الشهري

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

45,625.344 BD COMPUTER
ASSOCIATES

١ AGREEMENT WITH COMPUTER ASSOCIATES 
MAINTENANCE OF SOFTWARE

تجديد TB/2518 ١

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

2,720,000 AE
D

GULF FEED MILL CO ١ توريد 2000 طن علف دجاج بياض %17 مناقصة 5/2015 ١

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

162,789.750 BD EUROPEAN
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE

١ بناء مسجد المعاودة / المحرق مناقصة 2/2015 ١

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

710,370 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ محوالت كهربائية مناقصة 187/09/15 ١

17,980 BD AL KHAJA EST ١
6,630 BD AMEERI STORES ٢

24,610 المجموع (د.ب.):

قواطع كهربائية مناقصة 189/09/15 ٢

50,050 BD AL KHAJA EST ١
5,980 BD AMEERI STORES ٢

56,030 المجموع (د.ب.):

DOOR STEEL,GRILL STEEL & VENT STEEL مناقصة 200/11/15 ٣

35,000 BD KAVALANI & SONS 
W.L.L

١ مراوح تهوية كهربائية مناقصة 202/10/15 ٤

46,810 BD TYLOS PLASTIC 
INDUSTRIES CO

١ أنابيب بالستيكية مناقصة 212/11/15 ٥

22,209 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١ قطع غيار لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماء مناقصة 177/8/15 ٦

218,250 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING - 
UNEECO

١ TRANSFORMER DISTR. مناقصة 155/08/15 ٧

31,791.630 BD MASKATI
COMMERCIAL
SERVICES

١

10,257 BD BICC MET CO ٢
42,048.630 المجموع (د.ب.):

كابالت أرضية مناقصة 192/10/15 ٨

36,720 BD HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L

١ زيت عازل للمحوالت الكهربائية مناقصة 197/10/15 ٩

31,110 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١ أمتار مياه مناقصة 223/11/15 ١٠

126,477.500 BD AMEERI STORES ١ CUT OUT مناقصة 198/11/2015 ١١

600,945 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ محوالت كهربائية مناقصة 211/11/15 ١٢

01/01/2016من:
31/01/2016إلـى:
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المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

8,700 BD AL MOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION
SERVICES

١

6,528.925 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROTHERS W.L.L

٢

11,480 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

٣

26,708.925 المجموع (د.ب.):

ادوات مياه مناقصة 222/11/15 ١٣

35,500 BD NAJD ALUMINIUM & 
IRON CO

١ أنابيب نحاسية مزايدة bk/09/2015 ١٤

662,200 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ محول كهربائي مناقصة 229/11/15 ١٥

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

98,774.375 BD MODERN MECH ELECT 
& TRANSPORT CO

١ LEASING OF WATER TANKERS أمر تغييري 8/2013 ١

20,000 BD MODERN MECH ELECT 
& TRANSPORT CO

١ LEASING OF WATER TANKERS تجديد 8/2013 ٢

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

187,009 BD TAZUR COMPANY ١ التأمين الصحي لموظفي الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم 
والتدريب

مناقصة QQA/2015/3 ١

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

355,750,000 US
D

JGC CORPORATION ١ استكمال التصاميم الهندسية لمصنع معالجة الغاز مناقصة BGP14/001 ١

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

13,500 BD MOHAMMED AHMADI 
CO W.L.

١ تجديد عقدي المزارعين والعمال  تمديد TB/20878/2015 ١

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

270,000 BD MEMAC OGILVY & 
MATHER.

١ تعيين شركة أعالنات لحلبة البحرين الدولية مناقصة BIC/06/2015 ١

44,098.100 BD KAVALANI & SONS 
W.L.L

١ مناقصة تزويد معدات السالمة و األنقاذ مناقصة BIC/5/2015 ٢

89,760.130 BD BAHRAIN MOTOR 
FEDERATION

١ التعاقد مع االتحاد البحريني للسيارات لسبقا جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج للفورميال وان 2016

مناقصة TB/21627/2016 ٣

6,220,000 BD FORMULA ONE 
MANAGEMENT LTD 
(FOM)

١ مشتريات مختلفة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج  الفورمال 
وان 2016

مناقصة TB/21652/2016 ٤

978,449.530 BD PFEFFERKORN
RESTAURANT
MANAGEMENT CO

١ خدمات الضيافة والتموين لشركة حلبة البحرين مناقصة BIC/11/2015 ٥

580,000 BD DESIGN CREATIVE W L 
L

١ إستئجار شاشات عرض لفعاليات حلبة البحرين الدولية مناقصة BIC/13/15 ٦

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

62,208 BD بنك البحرين الوطني ١ إستئجار مكتب للمستشار االقتصادي تجديد TID/1928/2005 ١

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

159,500 BD ORLANDO
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L

١ ترميم 14 شاليه بمنطقة بالج الجزائر مناقصة EDAMAH/ES/001/
2015

١
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شركة مطار البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

11,232,955 BD L3 COMMUNICATION 
UK

١ PROJECTS FUNDED BY ABU DHABI FUND FOR 
THE AIRPORT MODERNIZATION PROGRAM AMP 

SECURITY SCREENING SYSTEM 

مناقصة BAC/134/2015 ١

4,703,098 BD AL ZAYANI 
COMMERCIAL
SERVICES CO

١ PROJECTS FUNDED BY ABU DHABI FUND FOR 
THE AIRPORT MODERNIZATION PROGRAM AMP 

VERTICAL & HORIZONTAL TRANSFER SYSTEM 

مناقصة BAC/133/2015 ٢

172,260 BD AMA S.P.A ١ SUPPLY INSTALLATION TESTING & 
COMMISSIONING OF MOBILE FUELING STATION 

AT BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT (BIA)

مناقصة BAC/141/2015 ٣

649,589 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تصميم و تنفيذ مركز بيانات لمطار البحرين الدولي بتقنية الحاويات مناقصة BAC/150/2015 ٤

13,001.210 BD TRANS GULF CAR 
RENTAL W.L.L 

١

11,516.610 BD OSCAR RENT A CAR ٢
5,007.220 BD GULF CAR HIRE ٣

15,373.050 BD EUROPCAR HIRING ٤
44,898.090 المجموع (د.ب.):

EXTENSION OF CAR RENTAL LEASE 
AGREEMENTS

مزايدة TB/21615/2016 ٥

295,224 BD UNITED
INTERNATIONAL
DECOR CO. W.L.L

١ تصميم وتنفيذ أعمال التجديدات لدورات المياه في مبنى الركاب بمطار 
البحرين الدولي

مناقصة BAC/136/2015 ٦

72,662.624 BD NCR BAHRAIN ١ BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT (BIA) 
NETWORK CORE SWITCHES INFRASTRUCTURE

مناقصة BAC/156/2015 ٧

184,989 BD SETEC ١ خدمات استشارية لبناء حظيرة لصيانة وتصليح وتجديد الطائرات 
(MRO)

مناقصة BAC/151/2015 ٨

56,000 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ DESIGN SUPPLY AND IMPLEMENTATION OF AN 
ENTERPRISE SECURITY INFORMATION EVENT 

MANAGEMENT AND LOG MANAGEMENT 
SOLUTION

مناقصة BAC/137/2015 ٩

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

993,390 BD RAMSIS ENGINEERING ١ INSTALL ADDITIONAL LIQUID SULPHUR TANK 
AND FACILITY AT EXISTING SULPHUR 

HANDLING FACILITY (SHF) UNIT 

مناقصة T150085 ١

137,540 BD KWIK KAR KARE ١ ترخيص لتشغيل مراكز العناية بالسيارات في المحطات  مناقصة (1)T150055 ٢

2,579,460 BD RAMSIS ENGINEERING ١ OVERHAUL AND REPAIR OF HEAT 
EXCHANGERS AND COILS 

مناقصة t150053 ٣

59,313.250 BD QATAR ENGINEERING 
LABORATORIES - 
FOREIGN

١

59,313.250 BD INTERNATIONAL
LABORATORY
SERVICES

٢

118,626.500 المجموع (د.ب.):

خدمات فحص المواقع واختبارات المواد مناقصة T150107 (ENG) ٤

64,000 BD BAHRAIN TRADING 
AGENCIES

١ CONVERT NO.5 A/C PLANT REFRIGERATION TO 
OZONE FRIENDLY REFRIGERANT 

مناقصة T150097(ENG) ٥

67,124.020 BD NATIONAL HOTELS 
SERVICES CO

١ SUPPLY OF BEVERAGES FOR BAPCO CLUB AL 
DAR AND HOME SALES FOR THE YEAR 2016 

مناقصة Q087074 (26) 
(R&C)

٦

180,000 US
D

MARSH LTD ١ الغطاء التأميني للشركة تجديد T070177 A ٧

2,774,700 BD YATEEM OXYGEN CO ١ SUPPLY OF NITROGEN مناقصة T150128 ٨

26,212 US
D

BNI ١ GROUP LIFE INSURANCE PROGRAMME FOR 
SENIOR / EXECUTIVE MANAGEMENT

تمديد T110108 ٩

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

47,817 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING

١ تزويد شئون الجمارك بخدمة تنظيف جميع المباني التابعة لها تمديد CA/TCS/1/2012 ١

65,178 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING

١ تزويد شئون الجمارك بخدمة تفريغ الشحن تمديد CA/TCS/2/2012 ٢

صفحة 3 من 8



100
العدد: 3262 - الخميس 19 مايو 2016

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

425,885 BD AMADEUS IT GROUP ١ AMADEUS MARKET INFORMATION TAP (MIDT) تجديد ITC-13-9-1183 ١

446,350 BD MIDDLE EAST 
CONTAINER
MAINTENANCE
SERVICES

١ AIRCRAFT WASH AND SEAT CHANGE SUPPORT مناقصة ITC-15-6-1382 ٢

105,912 BD ALL SECURITY 
SERVICES (A.S.S)

١ SECURITY SERVICES PROVIDER AT 
FRANKFURT (FRA) INTERNATIOANL AIRPORT

مناقصة TB/21607/2016 ٣

498,558 BD THAI CATERING ١ CATERING UPLIFT - BANGKOK, THAILAND تجديد ITC-12-5-1037 ٤

113,055 BD ACCELYA KALE 
SOLUTIONS LTD

١ APPOINTMENT OF FARE FILING PROVIDER مناقصة ITC-15-7-1398 ٥

302,940 BD KAMEL AL QURASHI 
EST

١ SUPPLYING OF CASUAL LABOURERS FOR 
GULF AIR 

مناقصة ITC-15-8-1409 ٦

101,140 BD MILAN HOTEL ١ CREW HOTEL ACCOMMODATION IN MOSCOW 
DME

مناقصة ITC-14-11-1312 ٧

165,885 BD CELEBI DELHI CARGO 
TERMINAL
MANAGEMENT INDIA 
PVT LTD.

١ CARGO HANDLING SERVICES AT DELHI 
AIRPORT

تجديد TB/13713/2011 ٨

1,338,685 BD AL NAJAF AL ASHRAF 
INTERNATIONAL
AIRPORT

١ GROUND HANDLING AL NAJAF INTERNATIONAL 
AIRPORT (IRAQ)

تجديد TB/10529/2009 ٩

غرفة البحرين لتسوية المنازعات
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

125,139 BD TAZUR COMPANY ١ التأمين الصحي لموظفي غرفة البحرين لتسوية المنازعات مناقصة BCDR-03-2015 ١

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

25,000 BD هيئة البحرين للسياحة والمعارض  ١ رعاية جائزة البحرين للطعام والسفر2015 مناقصة TB/21543/2015 ١

2,841,900 BD حلبة البحرين الدولية ١ رعاية سباق جائزة البحرين الكبرى (الفورميال 1) لعام 2016 2017 
و2018

مناقصة TB/21687/2016 ٢

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

9,384 BD AL NADEEM 
INFORMATION
TECHNOLOGY

١ MANPOWER FOR E-TENDERING SYSTEM تجديد TB/4462 ١

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

116,580 BD SADAF CONTRACTING ١ تزويد عمالة ماهرة لتشغيل وصيانة محطة حوار لمدة سنتين مناقصة PP--2015-077
EPD

١

33,000 BD AL FOUZ SERVICES ١ تزويد وتركيب مراوح للتهوية بالمحطات الفرعية لنقل الكهرباء. مناقصة PP--2015-168
FRSD

٢

23,725 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ استبدال مكيفات الهواء بمحطة الرفاع بمكيفات صناعية مجزئة مناقصة PP--2015-229
FRSD

٣

41,796 BD NATIONAL RADIATOR 
INDUSTRIES

١ استبدال أنابيب المبادالت الحرارية في الغرفة الخامسة لوحدة التقطير الثالثة 
و الرابعة بمحط سترة إلنتاج الكهرباء و الماء

مناقصة PP--2015-240
EPD

٤

1,103,160 BD مركز االتصال الوطني
(صلة الخليج)

١ حصول الجهات الحكومية على خدمات شركة االتصال الوطني تجديد TB/10190/2009 ٥

16,912.175 BD AL MOAYYED SAFETY 
& INDUSTRIAL 
EQUIPMENTS

١ أعمال الصيانة الدورية لمعدات مكافحة الحريق بالهيئة عقد لمدة سنتين  تجديد RP--2013-234
ISSD

٦

18,450 BD DOWN TOWN 
CONSTRUCTION
COMPANY W.L.L)

١ تنظيف المفاتيح الكهربائية بالمحطات الفرعية لنقل الكهرباء (عقد لمدة 
سنتين)

تجديد RP--2013-250
ETD

٧

29,880 BD KHATIB & ALAMI 
FAKHROO

١ تزويد عدد(2) مطورين لدعم نظام المعلومات الجغرافية بالهيئة تجديد PP/GIS/2012/297 ٨

36,000 BD AL ADLIYA 
CONTRACTING EST

١ صيانة اإلضاءة والتركيبات الكهربائية ذات الجهد المنخفض بمحطات نقل 
الكهرباء

مناقصة RP--2015-152
ETD

٩

51,718.400 BD THABTHA GENERAL 
CONTRACTING

١ توفير أيدي عاملة مهرة لمراكز الصيانة التابعة إلدارة توزيع المياه تجديد RP--2013-072
WDD

١٠

49,200 BD MICRO CENTER ١ تزويد الهيئة بعدد (2) مطورين لنظم المعلومات الجغرافية لمدة (2) سنتين مناقصة PP-GIS-2015-166 ١١
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هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

81,243.750 BD INTR LOCK 
MAINTENANCE
CONTRACTION

١ إنشاء مواقف سيارات إلدارة نقل المياه بمنطقة سلماباد مناقصة PP--2015-207
FRSD

١٢

47,680 BD KANOO POWER 
SOLUTIONS

١ استبدال نظام UPS بعدد (6) محطات فرعية للكهرباء . مناقصة PP--2015-130
ETD

١٣

20,734 BD MANAZEL
CONSTRUCTION

١

17,150 BD MANAMA CLEANING & 
MAINTENANCE
CENTRE

٢

37,884 المجموع (د.ب.):

تزويد خدمة تنظيفات عامة بمبنى هيئة الكهرباء والماء و مركز خدمات 
المشتركين بالمحرق و المحطات الفرعية

مناقصة RP--2015-214
FRSD

١٤

56,414.400 BD SADAF CONTRACTING ١ تزويد عدد (2) سائقي مركبات خفيفة و ثقيلة لمحطة حوار مناقصة PP--2015-228
EPD

١٥

616,973 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١  50MV أعمال إصالحــات شاملـة لعدد (2) مــولدات كهربائية بقـدرة
بمحطة الــرفــاع إلنتــاج الكـهربــاء

مناقصة UPP--2015-193
EPD

١٦

175,155 BD ALMOAYED TRADING & 
CONTRACTING
ESTABLISH

١ استبدال نظام عاكس الجهد بعدد (20 ) محطة فرعية للكهرباء. مناقصة PP--2015-129
ETD

١٧

26,200 BD VIVA BAHRAIN ١ تزويد و تركيب نظام و خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة مناقصة PP--2015-246
ETD

١٨

64,490 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ SUPPLY AND INSTALLATION OF IBM FLASH900 
SYSTEM HARDWARE

مناقصة PP-ISD-2015-283 ١٩

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

1,175,000 BD NETSWEEPER ١ NATIONAL WEBSITE FILTERING SOLUTION مناقصة TRA/RFP/2015/02
8

١

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

548,600 SA
R

CONCRETE
TECHNOLOGY CO.

١ SOIL INJECTION OF CEMENT MORTAR WORKS 
FOR ELEVEN HOUSES AT LUWZI LAKE

مناقصة TB/21513/2015 ١

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

6,981 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ استئجار(5)مركبات لوزارة األشغال أمر تغييري HRD/04/2014 ١

37,197 BD HAMEED AL NOOH ١ المقاولة الزمنية ألعمال صيانة المباني 2012 /  2014 سنتين أمر تغييري BM/03/2012 ٢

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

74,665 BD HYDER CONSULTING 
LTD

١ البرنامج المقترح الستدراج العطاءات لمشروع الطريق المؤدي لمرفأ 
البحرين المالي

أمر تغييري R/31/2005 ١

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

109,000 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ مشاريع صيانة المباني
BAHRAIN تعيين السادة / شركة البحرين للحاسبات اآللية 

BUSINESS MACHINES لتطوير شبكة االتصاالت بقصر 
القضيبية

مناقصة TB/21595/2015 ١

197,539.200 BD BAHRAIN MOTORS 
COMPANY

١ تقاطع حديقة قاللي المتصل بطريق الرايا السريع مناقصة RDS-15/0037 ٢

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

14,361 BD YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING

١

20,315.750 BD DAN SOUND TRADING ٢
2,103.800 BD SMARTSOURCE

CONSTRUCTION
SOLUTIONS

٣

6,192.640 BD ARABIA OFFICE 
SOLUTIONS CO

٤

42,973.19 المجموع (د.ب.):

توفير أثاث لمراكز مصادر التعلم بالمدارس مناقصة M/5/2015 ١
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وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

14,935.359 BD SOURCE TRADIN 
CENTER

١

37,841.100 BD AL SATTER TRADING & 
CONTRACTING

٢

2,778 BD AWAL STATIONERY ٣
32,165.500 BD JASSIM AL MUTAWA 

SHOWROOM
٤

9,387.708 BD TECHNO CHEM 
TRADING

٥

97,107.667 المجموع (د.ب.):

تأثيث مشروع مدرسة ابتدائية اعدادية للبنين بوادي السيل مناقصة M/45/2015 ٢

122,040 BD MOHAMMED SHARIF 
MOHAMMED & SONS 
CO

١ شراء ساعات يد للفائزين بالمسابقات لفعاليات الوزارة (زمنية ثالث 
سنوات)

مناقصة M/33/2015 ٣

28,224 BD AL MUFEED LOW 
POWER SERVICES CO

١

16,560 BD SAMA SAFETY & 
SECURITY

٢

5,850 BD ALMOAYED TRADING & 
CONTRACTING
ESTABLISH

٣

50,634 المجموع (د.ب.):

صيانة وإصالح أجهزة إنذار الحريق بمدارس وإدارات وزارة التربية 
والتعليم

مناقصة S/2015/37 ٤

23,030 BD CONTINENTAL OFFICE 
EQUIPMENT SERVICES

١ توفير نظام أرشفة إلدارة الموارد البشرية مناقصة M/155/2014 ٥

55,986 BD CANAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ توفير آالت تصوير عالية السرعة إلدارة االمتحانات مناقصة M/174/2014 ٦

96,000 BD AL MAWAHIB 
STATIONERY HOUSE

١ مناقصة توفير أوراق A4 لوزارة التربية والتعليم (زمنية ألربع سنوات) مناقصة M/71/2015 ٧

وزارة التنمية االجتماعية

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

44,940 BD HOME HEALTH CARE ١ توفير ممرضات ومساعدين للمرضى وطباخين لمراكز ودور التأهيل تمديد 7/2010 ١

42,600 BD HOME HEALTH CARE 
CENTRE W.L.L

١ توفير خدمة الممرضات ومساعدات المريض وطباخين ومرافقات تمديد TB/18325/2013 ٢

25,276.104 BD GULF HEALTH 
SERVICES

١

24,636 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

٢

49,912.104 المجموع (د.ب.):

توفير الحفاظات والشراشف الوقائية لدور ومراكز الرعاية والتأهيل 
االجتماعي

مناقصة MOSD/RFP/2015/
11

٣

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

16,117.500 BD UNITAG ١ أعمال تنظيف القاعات الرئيسية بمتحف البحرين الوطني ومتحف قلعة 
الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح ومسرح البحرين الوطني

تمديد J/1/2015 ١

1,064,000 BD RESTAURA SAL ١
78,000 BD STUDIO ANN HOLTROP ٢
20,000 BD SCE PROJECT ٣

1,162,000 المجموع (د.ب.):

تصميم وتنفيذ جناح مملكة البحرين في المعرض العالمي للحضارات اكسبو 
ميالن 2015
تفكيك الجناح 

مناقصة TB/21285/2015 ٢

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

64,800 BD ABDALI ESSA ALNOOH 
& SONS CO. W.L.L 

١ تجديد عقد تأجير قطعة أرض لمواقف السيارات الخاصة بموظفين 
المحافظة 

تجديد TB/21610/2016 ١

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

99,000 BD INTERNATIONAL
AGENCIES CO

١ FM توفير خدمات الدعم الفني والصيانة لألجهزة ارسال قنوات مناقصة TB/21651/2016 ١

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

69,267.500 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١ صيانة األجهزة الطبية لمدة 4 سنوات تجديد MOH/110/2012 ١
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وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

94,308 BD FOROOGHI PHARMACY ١ صيانة األجهزة الطبية لمدة 4 سنوات تجديد MOH/110/2012 ٢

26,400 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١ صيانة األجهزة الطبية لمدة 4 سنوات تجديد MOH/110/2012 ٣

272,614.220 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ صيانة األجهزة الطبية لمدة 4 سنوات تجديد MOH/110/2012 ٤

142,180 BD MOHAMMED FAKHROO 
& BROS

١ صيانة األجهزة الطبية لمدة 4 سنوات تجديد MOH/110/2012 ٥

824 BD ALLY TRADING 
COMPANY W.L.L

١

3,450 BD LIFE SUPPORT 
SYSTEMS WLL

٢

1,945 BD CIGALA GULF MEDICAL ٣
554 BD BAHRAIN PHARMACY & 

GENERAL STORE
٤

2,059 BD MERCURY MARKETING 
W.L.L

٥

214.200 BD KHALIJI MEDICARE 
FOR MEDICAL 
EQUIPMENT

٦

66,898.400 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٧

11,500 BD GULF HOUSE MEDICAL 
SYSTEM W.L.L

٨

4,250 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

٩

11,960 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١٠

103,654.6 المجموع (د.ب.):

تزويد أجهزة طبية لمركز حمد كانو الصحي مناقصة MOH/169/14 ٦

1,530 BD HAMAD TOWN 
PHARMACY

١

572,880.168 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

٢

922,298.653 BD JAFFAR PHARMACY ٣
2,334,202.280 BD WAEL PHARMACY CO. 

W.L.L
٤

3,830,911.101 المجموع (د.ب.):

تزويــد أدويــة مناقصة MOH/007/2015 ٧

62,000 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ تزويد مواد جراحية مختلفة  مناقصة MOH/017/2015 ٨

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

45,377 BD HARSHAD TRADING ١ XRF شراء جهاز فحص المعادن بأشعة أكس مناقصة MOIC/11/2015 ١

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

192,000 BD GOLDEN TULIP ١ استئجار مواقف سيارات لموظفي وزارة العدل والشئون اإلسلمية واألوقاف تجديد TB/19464/2014 ١

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

60,000 BD SOCOTEC GULF ١ إدارة مشاريع واإلشراف على أعمال الصيانة الخاصة بوزارة العمل 
والتنمية االجتماعية

مناقصة MOSD/RFP/2015/
15

١

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

186,992 BD MIDDLE EAST 
NAVIGATION AIDS 
SERVICES - MENAS

١ مناقصة صيانة العالمات البحرية مناقصة MTT/PMA/02/201
5

١

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

90,000 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING

١ استئجار صهاريج نزف البالعات تجديد Fin/02/2013 ١
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15,400 BD AL ENSIJAM CLEANING ١ تنظيف المباني التابعة لبلدية المنامة - 4 مواقع لمدة عامين أمر تغييري MMUN/06/2014 ٢

400,453 US
D

YAM CONSULTANCY & 
DEVELOPMENT

١ دراسة الجدوى االقتصادية لالرض الزراعية الممنوحة لمملكة البحرين مناقصة AG/2015/15 ٣

55,755 BD MANAMA PACKAGING 
INDUSTRY W.L.

١ تزويد البلدية بأكياس قمامة لمدة عامين أمر تغييري SAM/1/2014 ٤
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 9 من 1 صفحة
 

 

 

 مجلس المناقصات والمزايدات

 2026( لسنة 2إعالن رقم )
 2026 فبرايربشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 

 2002( لسنة 76( من المرسوم بقانون رقم )73المادة ) حكمإعماالً ل
 اآلتيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات 

 
          
          

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

083,562 BD  
 

GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C. 

2 
 

RING MAIN UNIT 11KV SF6 مناقصة TP/HN/CT092/29/03 0 

59,,00 BD  
 

KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

2 
 

JOINT KIT & POT END KIT (2 ITEMS) مناقصة TP/JA/CT-020/00/0203 0 

089,932 BD  
 

GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C. 

2 
 

RING MAIN UNIT 11 KV SF6 
 

-TP/HN/CT مناقصة
2099/00/0203 

5 

58,532 BD  
 

EUROTURBINE S.P.C 2 

03,093 BD  
 

GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C. 

2 

  المجموع )د.ب.(: 51,645
 

JOINT KIT, TERMINATION KIT, TUBING-HEAT 
SHRINK (9 ITEMS) 

 

 ٤ TP/JA/CT-002/00/0203 مناقصة

0,0,3,962 BD  
 

YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO. 

2 

 

-TP/HN/CT مناقصة كابالت ارضية
2028/00/0203 

3 

50,522 BD  
 

GULF FIBREGLASS 
FACTORY  

2 

00,,32 BD  
 

ALHAMRA ALUMINIUM 
FACTORY 

2 

5,822 BD  
 

THE INTERNETIONAL 
TRADING HOUSE CO. 
S.P 

7 

  المجموع )د.ب.(: 47,650
 

 00/0203 8/TP/JA/CT-00٤ مناقصة صناديق امتار المياه

006,,32 BD  
 

KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

2 
 

JOINT KIT, CAST RESIN مناقصة TP/HN/CT-
050/00/0203 

, 

06,,,2 BD  
 

AHMED OMER 
TRADING W.L.L  

2 
 

VALVE STOP TAMPER PROOF INLET 
 

-TP/HN/CT مناقصة
009/00/0203 

6 

59,9,3 BD  
 

AMEERI STORES 2 
 

-TP/HN/CT مناقصة قواطع كهربائية
223/20/0208 

9 

9,,802 BD  
 

KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

2 
 

-TP/HN/CT مناقصة موصالت كهربائية
029/00/0203 

02 

30,322 BD  
 

KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L 

2 
 

JOINT KIT, CASR RESIN مناقصة TP/JA/CT-
205٤/00/0203 

00 

632,222 BD  
 

TAQI MOHAMMED AL 
BAHARNA EST 

2 
 

CABLE, UNDERGROUND POWER 6.35/11KV, 3 
CORE 

 TP/JA/CT-05,/00/0203 00 مناقصة

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

59,022 BD  
 

QUALITY 
SYSTEMTECHNIK CO. 
W.L.L 

2 

 

 SCOGPH/02/0203 0/ مناقصة صيانة محطة تحلية المياه باالستاد الوطني

تقرير الترسيات الشهري

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

265,380 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ RING MAIN UNIT 11KV SF6 مناقصة TC/NH/PT190/09/
15

١

39,711 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ JOINT KIT & POT END KIT (2 ITEMS) مناقصة TC/AJ/PT-
201/11/2015

٢

169,950 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ RING MAIN UNIT 11 KV SF6 مناقصة TC/NH/PT-
0199/11/2015

٣

36,350 BD EUROTURBINE S.P.C ١
15,295 BD GULF SERVICES 

COMPANY S.P.C.
٢

51,645 المجموع (د.ب.):

JOINT KIT, TERMINATION KIT, TUBING-HEAT 
SHRINK (9 ITEMS)

مناقصة TC/AJ/PT-
210/11/2015

٤

1,175,980 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ كابالت ارضية مناقصة TC/SH/PT-
0206/11/2015

٥

31,300 BD GULF FIBREGLASS 
FACTORY

١

12,750 BD ALHAMRA ALUMINIUM 
FACTORY

٢

3,600 BD THE INTERNETIONAL 
TRADING HOUSE CO. 
S.P

٣

47,650 المجموع (د.ب.):

صناديق امتار المياه مناقصة TC/AK/PT-
224/11/2015

٦

128,750 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ JOINT KIT, CAST RESIN مناقصة TC/SH/PT-
231/11/2015

٧

28,770 BD AHMED OMER 
TRADING W.L.L 

١ VALVE STOP TAMPER PROOF INLET مناقصة TC/NB/PT-
219/11/2015

٨

39,975 BD AMEERI STORES ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
005/01/2016

٩

97,610 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/SH/PT-
209/11/2015

١٠

52,500 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ JOINT KIT, CASR RESIN مناقصة TC/AK/PT-
0234/12/2015

١١

850,000 BD TAQI MOHAMMED AL 
BAHARNA EST

١ CABLE, UNDERGROUND POWER 6.35/11KV, 3 
CORE

مناقصة TC/AK/PT-
237/12/2015

١٢

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

39,100 BD QUALITY
SYSTEMTECHNIK CO. 
W.L.L

١ صيانة محطة تحلية المياه باالستاد الوطني مناقصة RFPGOYS/20/20
15

١

48,240 BD DREAM GROUP ١ عقد زمني لصيانة برك السباحة التابعة لوزارة الشباب والرياضة لمدة 3 
سنوات

مناقصة RFPGOYS/21/20
15

٢

144,000 BD GLOBAL POWER 
SYSTEMS S.P.C

١ التعاقد الزمني لصيانة لوحة النتائج لألستاذ الوطني ومدينة عيسى الرياضية 
ومدينة خليفة الرياضية التابعين لوزارة شئون الشباب والرياضة لمدة 3 

سنوات

مناقصة RFPGOYS/22/20
15

٣

57,600 BD DESERT LANDSCAPE ١ صيانة النجيل الطبيعي لمالعب كرة القدم لمدة عامين أمر تغييري 40/2013 ٤

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

66,000 BD ERNST & YOUNG ١ اعمال التدقيق الخارجي للهيئة العامة للتأمين االجتماعي مناقصة SIO/7/2015 ١

01/02/2016من:
29/02/2016إلـى:

صفحة 1 من 7



106
العدد: 3262 - الخميس 19 مايو 2016

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

بدالة انترنت البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

57,600 BD TATA
COMMUNICATION (UK)

١ UPGRADING OF INTERNET CAPACITY FROM 2-
STM-1'S TO-STM-4

مناقصة BIX/LI/0116/006 ١

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

195,850 GB
P

ETHOSENERGY ١ COMPRESSOR TURBINE FIRST  شراء قطع غيار
STAGE STATOR AND QUADRANT ASSEMBLY 

FOR SIEMENS GAS TURBINE

مناقصة RFQ2015250851
51632

١

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

385,620 BD SUNLIGHT BUILDERS ١ أعمال ترميم لمبنى سوق المزارعين في هورة عالى مناقصة BBIC/FM/2015/1 ١

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

71,289 BD AL BAYAN MEDIA 
GROUP

١ تنظيم و ادارة جائزة البحرين لريادة االعمال أمر تغييري LF-140 ١

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

22,440 BD SYSCON TRADING & 
MECHANICAL
SERVICES CO

١

3,600 BD KONE ٢
800 BD ZAYANI OTIS 

ELEVATOR CO
٣

26,840 المجموع (د.ب.):

صيانة المصاعد بجامعة البحرين  مناقصة TB/21517/2015 ١

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

32,020 BD MICRO CADD 
SERVICES

١ شراء البرمجيات إلدارة المسح الطبوغرافي 
    BENTLEY رخص برامج

تجديد TB/8622 ١

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

2,308,700 BD MOHAMMED JALAL 
CONTRACTING CO

١ انشاء محالت تجارية بمنطقة الحد مناقصة EDAMAH/ES/008/
2015

١

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

36,616 BD MOHAMMED JALAL & 
SONS COMPANY 
LIMITED W 

١ SUPPLY OF HAND HELD EXPLOSIVE 
DETECTORS FOR BAHRAIN INTERNATIONAL 

AIRPORT

مناقصة BAC/113/2014 ١

100,000 BD PICO INTERNATIONAL ١ BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT - AMP 
INAUGURAL EVENT

مناقصة pd/2016/029 ٢

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

410,000 US
D

CGG UK. ١ CONSULTANCY SERVICE FOR PROMOTION OF 
BAHRAIN OFFSHORE EXPLORATION BLOCKS 

مناقصة T150065 (24) 
(M&G)

١

48,177 BD EVERGROW
INTERNATIONAL CO

١ شراء مواد ترويجية لتدشين مشروع التزييت مناقصة Q085648(19)
(M&G)

٢

367,500 US
D

SAYBOLT
INTERNATONAL

١ OPERATE AND MAINTAIN TWO SETS OF 
ELECTRONIC PORTABLE AUTOMATIC 

SAMPLERS

مناقصة T150130 (R&C) ٣

20,000 BD AL KAHAF CONT. EST. ١ توفير عمليات وخدمات الصيانة لبركة السباحة في العوالي أمر تغييري T110038 ٤

1,494,000 US
D

TECHNIP STONE & 
WEBSTER PROCESS 
TECHNOLOGY

١ REPLACEMENT OF FOREMENOREMER 76F600 
OUTLET SYSTEM COMPONENTS ASSOCIATED 
WITH N2 AND N3 NOZZLES OF TRANSFER LINE

مناقصة Q087911 (17) 
(ENG)

٥

694,007 BD DOWN TOWN 
CONSTRUCTION
COMPANY W.L.L)

١ أعمال وخدمات الطرق في المناطق التشغيلية للشركة أمر تغييري T120078 (MTCE) ٦
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شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

694,007 BD A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING
COMPANY

١ أعمال وخدمات الطرق في المناطق التشغيلية للشركة أمر تغييري T120078 (MTCE) ٧

88,360 BD MERIDIUM
INTERNATIONAL

١ MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES 
MERIDIUM SOFTWARE - EXTENSION OF 

PURCHASE AGREEMENT

تجديد T080203 ٨

241,900 US
D

GEO-CHEM MIDDLE 
EAST-FOREIGN
BRANCH

١ PURCHASE AGREEMENT FOR PROVISION OF 
LABORATORY SERVICES FOR IN-SERVICES OIL 

ANALYSIS

مناقصة T140119 (M&G) ٩

437,465 BD EBS TECH 
CONSULTANCY

١ PURCHASE IMPLEMENTATION AND 
MAINTENANCE SUPPORT FOR VISUAL MESA 

SOFTWARE

مناقصة T150100(R&G) ١٠

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

15,058 BD NORTH ASSURANCE ١ التامين الصحي لموظفين شركة طيران الخليج و عائالتهم في لبنان تجديد ITC-14-9-1293 ١

92,365 BD SAGEM ١ FLIGHT DATA MONITORING SOFTWARE مناقصة ITC-15-9-1422 ٢

1,589,535 BD ALI BIN ALI ١ SELECTION OF PASSENGER GENERAL SALES 
AGENT IN QATAR

تجديد ITC-12-6-1053 ٣

2,770,000 US
D

GOODRICH ١ A320 NACELLE OVERHAUL PROGRAM مناقصة ITC-15-11-1434 ٤

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

2,160,000 BD شركة جواهر لالستثمار العقاري ١ تأجير مبنى خاص لهيئتي سوق العمل وصندوق العمل تجديد 4/2005 ١

16,060 BD AL SAFEER TOWER 
HOTEL

١

1,648 BD RAMEE GRAND & SPA ٢
3,964 BD FOUR SEASONS 

HOTEL
٣

21,672 المجموع (د.ب.):

حجز فنادق للفرق اإلستعراضية المشاركة في مهرجان ربيع الثقافة 2016 مناقصة RFP/01-2016/106 ٢

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

4,454 BD SILVER SHAHEEN 
CONT

١ خدمات النظافة لمبنى المركز (لمدة سنتين) تجديد 7/2012 ١

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

154,560 BD AHMED ALHAIKI 
CLEANING & 
CONTRACTING EST

١ برنامج التنقيب في المواقع األثرية مناقصة 11/2015 ١

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

2,244 BD SECURE ME ١ توفير خدمات االمن في مبنى الحكومة االلكترونية  تجديد TB/18991/2014 ١

2,244 BD SECURE ME ١ توفير خدمات االمن في مبنى الحكومة االلكترونية  تجديد TB/18991/2014 ٢

28,320 BD SECURE ME ١ توفير خدمات األمن في مبنى الحكومة االلكترونية  مناقصة eGA/2015/03 ٣

89,304 BD MEMAC OGILY ١ الشريك االستراتيجي للتسويق تجديد eGA/2011/01 ٤

30,600 BD RARE TECH ١ خدمة الحوسبة لنظام االجتماعات االلكترونية - أمر تغييري أمر تغييري TB/20616/2015 ٥

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

85,740 BD KANOO POWER 
SOLUTIONS

١ استبدال البطاريات في عدد (5) محطات فرعية مناقصة PP--2015-170
ETD

١

397,790 BD PANORAMA
CONTRACTING & 
ENGINEERING
SERVICES

١ تزويد وتركيب وتدشين عدادات مياه كهرومغناطيسية قياس 50 إلى 400 
ملليمتر

مناقصة PP--2015-261
WDD

٢

68,691 BD NASSER ABD 
MOHAMMED B.S.C
(CLOSED)

١ أعمال الصيانة الداخلية للخزان األرضي رقم-5 بمحطة الرفاع الغربي 
رقم-2 لخلط المياه

مناقصة PM--2015-210
WTD

٣
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هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

23,760 BD ARAB SHIPBUILDING & 
REPAIR YARDCO - 
ASRY

١ الصيانة الشاملة إلى المصفاة الدوارة رقم (1) لمدخل مياه البحر للمرحلة 
األولى والثالثة بمحطة سترة

مناقصة PP--2015-265
EPD

٤

52,258.272 BD EXCELLENCE
INDUSTRIAL MAINT

١ تزويد أيدي عاملة مهرة لمحطة حوار إلنتاج الكهرباء والماء لمدة سنتين  تجديد 211/2011/4150 ٥

4,200 BD BLACK SEA TRADING ١
288 BD KAVALANI & SONS 

W.L.L
٢

25,771.200 BD HASAN EBRAHIM 
BUKAMAL & SONS CO

٣

30,259.2 المجموع (د.ب.):

تزويد أحذية واقية لمدة سنتين 2016-2015 مناقصة PP--2015-161
ISSD

٦

48,990.200 BD ALSTOM GRID SAS ١ تــزويد قطــع غيــار لنظـــام 16PSCN3020 الموجــود بالمحطات 
الفرعية نوع الستوم

مناقصة PP--2015-206
ETD

٧

121,000 BD INTERNATIONAL
MARINE EQUIPMENTS 
CENTRE

١ إعادة تأهيل نظام تكييف الهواء بمحطة رأس أبو جرجور للتناضح العكسي مناقصة PP--2015-213
FRSD

٨

800,000 BD ELECTRICITY SUPPLY 
BOARD OF IRELAND - 
ESBI

١ أعمال مشاريع نقل المياه المتعلقة بمشاريع اقتصادية وسياحية مشروع 
المرفأ المالي مشروع جزيرة اللؤلؤ ومشروع البحرين سيتي سنتر انشاء 

خزان علوي ومحطة توزيع للمياه لتغذية مرفا البحرين المالي

أمر تغييري 4601/2008/3100 ٩

1,971,194.220 BD ALSTOM GRID ١ أعمال تصنيع وتركيب مفاتيح ومعدات جهد 66 كيلوفولت لمحطات نقل 
الكهرباء

أمر تغييري 4604/2008/3100 ١٠

224,424.175 BD ABB TECH. ١ العقود الزمنية ألعمال نظام االتصاالت أمر تغييري -4618/2009/3200
PS

١١

2,232,926.420 BD شركة إل إس كيبلز ١ أعمال تصنيع وتوصيل وفحص كابالت لنقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت أمر تغييري 4606/2008/3100 ١٢

712,605.520 BD شركة الكابالت السعودية ١ أعمال تصنيع وتوصيل وفحص كابالت لنقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت أمر تغييري 4608/2008/3100 ١٣

78,000 BD GLOBAL EXPRESS 
COMPANY W.L.L 

١ استئجار مكاتب خدمات المشتركين في مبنى مزايا بالزا - مدينة زايد  تجديد TB/16923/2013 ١٤

717,082 BD MOTT MACDONALD 
LTD

١ مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت لألعوام 
 2013-2009

LOOP طرح حزمة العمل B2 الخاصة بأعمال الدائرة الحلقية 
CIRCUIT جهد 440

مناقصة 4664/2014/3100 ١٥

34,355 BD ARABIAN
INTERNATIONAL
MECHANICAL CONT

١ RECONDITIONING OF THIRTY TWO (32) NOS. 
VALVES AT SEVERAL WATER TRANSMISSION 

STATIONS

مناقصة PP--2015-189
WTD

١٦

1,263,044.160 BD SAUDI CABLE CO. ١ توريد كابالت ذات جهد 66KV من محطة الدور الى محطة عيسى الجوية 
الجديدة 

مناقصة SP/FA/PM-
233/11/205

١٧

37,304 BD NASS INDUSTRIAL 
SERVICES

١ أعمال الصيانة الخارجية للخزان األرضي رقم-6   بمحطة سترة لضخ 
المياه

مناقصة PM--2015-202
WTD

١٨

111,684 BD GHULAM MURTAZA & 
SONS

١ تزويد مالبس عمل صيفية و شتوية (أقمصة وبنطلونات) لمدة عامين . مناقصة PP--2015-177
ISSD

١٩

45,282 BD NASS INDUSTRIAL 
SERVICES

١ أعمال الصيانة الخارجية للخزان األرضي رقم-1  بمحطة السيف لخلط 
المياه

مناقصة PM--2015-197
 WTD

٢٠

36,983.100 BD NASS INDUSTRIAL 
SERVICES

١ أعمال الصيانة الخارجية للخزان األرضي رقم-5   بمحطة سترة لضخ 
المياه

مناقصة PM--2015-211
WTD

٢١

49,670 BD A HAK INDUSTRIAL 
SERVICES MIDDLE 
EAST

١ تنظيف األسطح الداخلية ألنابيب محطة خفض ضغط الغاز من ترسبات 
ومخلفات المواد الهيدروكربونية المصاحبة للغاز للمرحلة األولى بمحطة 

سترة إلنتاج الكهرباء و الماء

مناقصة PP--2016-003
EPD

٢٢

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

113,868 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ RENEWAL ANNUAL MAINTENANCE AND 
SUPPORT AGREEMENTS FOR IBM

مناقصة LMRA/2015/06 ١

67,765 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تطوير النبيئة الحوسبية الداخلية للهيئة مناقصة LMRA/2016/11 ٢

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

95,000 BD HAWAR ARTISTIC 
PRODUCTION CENTER 

١ انتاج برنامج مسابقات لشهر رمضان 2015 مناقصة TB/20703/2015 ١

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

726,002 BD BAHRAIN MOTORS 
COMPANY

١ أعمال البنية التحتية لعدد 97 وحدة سكنية نوعD11 موقع 203 - مجمع 
1019 في دمستان

مناقصة HP/22/15 ١
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وزارة اإلسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

4,565,500.500 BD BAHRAIN MOTORS 
COMPANY

١ أعمال البنية التحتية لعدد 746 وحدة سكنية نوعD11 موقع 213 - مجمع 
609 في سترة - المرحلة الثالثة

مناقصة HP/23/15 ٢

63,000 BD HAJ QUANTITY 
SURVEYORS CO SPC

١ CONSULTANCY SERVICES FOR SELECTED 
PROJECT MANAGEMENT SUPPORT SERVICES

تجديد SP/02/12 ٣

160,000 BD D G JONES ١ CONSULTANCY SERVICES FOR COMMERCIAL 
SUPPORT SERVICES

تجديد SP/01/12 ٤

308,400 BD CONSOLIDATED
ENGINEERING CO

١ APPOINTMENT OF INDEPENDENT CERTIFIER 
FOR PPP DEVELOPMENTS AT AL MADINA AL 

SHAMALIYA AND LAWZI

مناقصة SP/12/14 ٥

32,000 BD GULF PROJECTS CO. 
W.L.L

١ استئجار مواقف لسيارات موظفي الوزارة بمبنى المواقف متعدد الطوابق 
بالمنطقة الدبلوماسية

تجديد TB/4706/2007 ٦

352,474 BD AL A"ALI & AL SAYED ١ أعمال البنية التحتية لعدد 72 وحدة سكنية، موقع 172، مجمع 944، في 
سافرة

أمر تغييري  HP/48/12 ٧

2,461,200 BD BOKHOWA
CONTRACTING & 
TRADING GROUP W.L.

١ المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة 2012-2011 مناقصة TB/14252/2011 ٨

36,085,040.99
9

BD TERNA CONTRACTING ١ التأهيل المسبق لشركات المقاوالت من دولة االمارات العربية المتحدة أو 
الشركات البحرينية أوالشركات األجنبية من ذوي الخبرة لتنفيذ البنى 
التحيتية والخدمات للمدينة الشمالية الجزر 10و11و12 بتمويل من 

صندوق أبوظبي للتنمية

مناقصة PQ-SP/03/14 ٩

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

78,900 BD ARABIA OFFICE 
SOLUTIONS CO

١ تأثيث مبنى مجلس النواب االداري الجنوبي مناقصة CPD-15/001A ١

2,494,042.740 BD TUBUS GMBH ١ مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي D, F & R (المرحلة السادسة) مناقصة SES-14/0023 ٢

4,918,644 BD AECOM MIDDLE EAST ١ مشاريع الطرق - الخدمات االستشارية ما قبل وبعد التعاقد 
لجسر شمال المنامة المرحلة الثانية والجسر الرابط بالبسيتين

مناقصة  RDS-14/0069 ٣

556,944.500 BD WABAG OPERATION 
AND MAINTENANCE 

١ تشغيل وصيانة محطة شمال سترة لمعالجة مياه الصرف الصحي  مناقصة SES-14/0045 ٤

62,000 BD BAHRAIN PIPELINE 
CONST. CO.

١ المقاولة الزمنية للتزويد باأليدي العاملة إلدارة تشغيل وصيانة الصرف 
الصحي 2012-2011

أمر تغييري SD/10/2011 ٥

573,100 BD BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION
COMPANY S

١ مشاريع الصرف الصحي 
تحسين تقاطع F &E لشبكة مياه الصرف الصحي 

مناقصة SES-14/0014 ٦

480,000 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ مشروع تهيئة موقع البناء للمبنى الرئيسي لوزارة المواصالت واالتصاالت  مناقصة SP-2015-1 ٧

24,964 BD MANILA BUILDING 
MAINTENANCE

١ تجديد عقد صيانة األعمال المدنية في قصر القضيبية لسنة 2016 مناقصة TB/21757/2016 ٨

23,760 BD LANDSCAPE
SOLUTIONS
CONSULTANCY

١ تجديد عقد الخدمات االستشارية ألعمال تنسيق وتجميل المسطحات 
الخضراء في قصر القضيبية لسنة 2016

مناقصة TB/21758/2016 ٩

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

79,260 BD MANSHESTER CLEAN. 
& MAINT. SERV.

١ تنظيف 201 مدرسة و36 مبنى لثالثة أعوام
2011-2013

تجديد S/2010 50 ١

37,874.250 BD SOURCE TRADIN 
CENTER

١ توفير أجهزة لمراكز مصادر التعلم بالمدارس مناقصة M/6/2015 ٢

149,000 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST
SURFACING EST.

١ مناقصة زمنية تطوير المسطحات الزراعية وانشاء حديقة العاب أطفال 
بالمعهد السعودي البحريني للمكفوفين 

مناقصة S/2015/84 ٣

وزارة التنمية االجتماعية

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

102,000 BD محمد بن جاسم الزياني ١ استئجار مبنى إضافي للوزارة تجديد TID/2044/2005 ١

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

16,117.500 BD UNITAG ١ أعمال تنظيف القاعات الرئيسية بمتحف البحرين الوطني ومتحف قلعة 
الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح ومسرح البحرين الوطني

تجديد J/1/2015 ١

183,000 BD LA FONDAZION LA 
BIENNALE DI VENEZIA

١ 2016المشاركة في معرض بينالي لعام مناقصة MB/57/2016/ر ه/ص ٢
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وزارة الثقافة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

250,000 EU
R

PASION TURCA, S.L. ١ فعاليات ربيع الثقافة 2016 مناقصة AB/66/2016/ر ه/ص ٣

1,173,750 AE
D

مجموعة البداد العالمية ١ معرض البحرين الدولي السابع عشر للكتاب 2016 مناقصة AB/67/2016/ر ه/ص ٤

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

1,467,440.906 BD CIGALAH PHARMACY ١
1,188,235.776 BD WAEL PHARMACY CO. 

W.L.L
٢

2,655,676.682 المجموع (د.ب.):

تزويــد أدويــة مناقصة MOH/010/2015 ١

739,422.200 BD ALMOAYED TRADING & 
CONTRACTING
ESTABLISH

١ توريد و تثبيت مولدات كهربائية(ديزل) و مفاتيح تحويل الطاقة و إجراء 
جميع الصيانة الالزمة -لعدة منشآت تابعة لوزارة الصحة- مملكة البحرين

مناقصة MOH/141/2014 ٢

46,060 BD HASHIM PESTICIDES 
EST

١ تزويد مبيدات حشرية مناقصة MOH/002/2015 ٣

2,050 BD BAHRAIN PHARMACY & 
GENERAL STORE

١

24,896.050 BD JAFFAR PHARMACY ٢
364 BD GULF HEALTH 

SERVICES
٣

30,537 BD FOROOGHI PHARMACY ٤
4,885.550 BD GULF CARE MEDICAL 

EQUIPMENT
٥

7,620.500 BD MANAMA IMPORT & 
EXPORT EST

٦

220 BD AMWAJ INTEGRATED 
W.L.L

٧

9,912 BD MERCURY MARKETING 
W.L.L

٨

580 BD KHALIJI MEDICARE 
FOR MEDICAL 
EQUIPMENT

٩

17,870 BD ALZAHOOR MEDICAL 
AND SCIENTIFIC 
SUPPLIES

١٠

133,955.100 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١١

46,122 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE W.L.L

١٢

263,171.200 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١٣

542,183.4 المجموع (د.ب.):

تزويــد مــواد مختبريــة مناقصة MOH/011/2015 ٤

1,445 BD MANAMA IMPORT & 
EXPORT EST

١

2,161.300 BD SPEARHEAD
TECHNOLOGY & 
MEDICAL EQUIPMENT

٢

29,710.300 BD JAFFAR PHARMACY ٣
33,316.6 المجموع (د.ب.):

تزويــد مــواد جراحية مناقصة MOH/018/2015 ٥

92,240 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١ DTAP ADULT VACCINE - التعاقد المباشر لتوفير اللقاح مناقصة TB/21737/2016 ٦

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

10,313.110 BD BATSCO SECURITY 
SERVICES

١ توفير وتشغيل قوة أمنية لحراسة منطقة البحرين العالمية لالستثمار  تجديد MOIC/02/2009 ١

10,313.110 BD BATSCO SECURITY 
SERVICES

١ توفير وتشغيل قوة أمنية لحراسة منطقة البحرين العالمية لالستثمار  تجديد MOIC/02/2009 ٢

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

87,500 BD REED EXHIBITIONS ١ IBTM ARABIA 2016 حجز أرضية معرض مناقصة TB/21709/2016 ١

صفحة 6 من 7
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42,000 BD MB CAPITAL SERVICES 
GMBH

١

37,248 EU
R

MESSE BERLIN ٢

60,288.768 المجموع (د.ب.):

ITB-BERLIN المشاركة في معرض مناقصة TB/21773/2016 ٢

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

4,056 BD BUWARDO CLEANING 
SERVICES

١ توريد مستخدمين لتقديم خدمات الشاي والقهوة لمبنى الوزارة تجديد 19/2013 ١

137,565 BD ALMOAYYED
COMPUTERS

١ شراء معدات و أجهزة لترقية شبكة وزارة العدل و فروعها الخارجية مناقصة 1/2016 ٢

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

165,964 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ CFS مشروع استبدال خوادم النظام المالي المركزي مناقصة HFR/01/2015 ١

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

550,883.951 BD ABRAJ ALKHAMIS 
TRADING

١ استثمار موقع أرض سوق المالكية مزايدة NAM/01/2015 ١

16,437.600 BD MANAMA CLEANING & 
MAINTENANCE
CENTRE

١ تنظيف سوق الحدالمركزي ومباني ومكاتب بلدية المحرق تجديد MUH/02/2014 ٢

7,299 BD HASHIM PESTICIDES 
EST

١

5,215 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

٢

743 BD I CLEAN SERVICES ٣
13,257 المجموع (د.ب.):

توريد مبيدات لآلفات الزراعية مناقصة AG/2015/17 ٣

74,438.150 BD DOWN TOWN 
CONSTRUCTION
COMPANY W.L.L)

١ استئجار عدد 3 مجنزرات جديدة لمدة 4 سنوات تجديد HRD/01/2011 ٤

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

30,500 BD ARUP ١ انشاء مسرح في حلبة البحرين الدولية  أمر تغييري TB/20830/2015 ١

صفحة 7 من 7
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة
اإعالنات مركز البحرين للم�صتثمرين

اإعالن رقم )286( ل�صنة 2016
ب�صاأن تخفي�ض راأ�صمال �صركة

)نادو كاندي القاب�صة �ض.�ض.و(
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإليه مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )نادو كاندي القاب�شة �س.�س.و(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 67165، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من مائة األف )100.000( دينار 
بحريني اإلى خم�شة اآلف )5.000( دينار بحريني، وذلك مبوجب قرار ال�شركة ال�شادر بتاريخ 

13 ابريل 2016.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
 

اإعالن رقم )287( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية محدودة

اإلى �صركة ت�صامن
يعلن مركز البحري   ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد
 اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات  جيمربز  )املوؤيد  �شركة  مكتب 
حتمل ا�شم )كا�شبه لوجن اأند �شي�شه كافيه �س.�س.و(، ملالكتها نوال �شلمان ح�شن �شاتر، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 95365-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة با�شم �شركة )كا�شبه لوجن اأند �شي�شه كافيه ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

خم�شون األف )50.000( دينار بحريني.     
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )289( ل�صنة  2016  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )�صتريلينج لال�صت�صارات ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اليه 



116
العدد: 3262 - الخميس 19 مايو 2016

ال�شيد/ اأمين اأحمد محمد زيدان، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
)�شتريلينج لال�شت�شارات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 74688، طالبًا باعتباره م�شفيًا 
وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبها  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة 
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

اإعالن رقم )290( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية اإلى 

�صركة ال�صخ�ض الواحد 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ �شجرد وليم اإيفالد لكوفا، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كفرتيا مروج مي(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1-80954، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
وبراأ�شمال  �س.�س.و(،  مي  )مروج  �شركة  با�شم  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  فروعها  بجميع 

مقداره خم�شمائة )500( دينار بحريني، وبا�شم املالكة نف�شها.   
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )291( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل �صركة تو�صية ب�صيطة 

اإلى �صركة ال�صخ�ض الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
امل�شجلة  والتجارة(،  للمقاولت  احلجري  )عبداهلل  ا�شم  حتمل  التي  الب�شيطة  التو�شية  �شركة 
ال�شخ�س  اإلى �شركة  القانوين وذلك بتحويلها  القيد رقم 14431، طالبة تغيري �شكلها  مبوجب 
الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شون  األف )50.000( دينار بحريني، وبنف�س رقم القيد، وذلك 
بعد تنازل كل من ال�شيد/ نزار عبداهلل علي حبيب، البحريني اجلن�شية، وال�شيد/ علي عبداهلل 
علي حبيب، البحريني اجلن�شية، وال�شيدة/ زينب عبداهلل علي حبيب، البحرينية اجلن�شية، عن 

كامل ح�ش�شهم يف ال�شركة اإلى ال�شيدة/ مدينة علي اأحمد مكي.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )292( ل�صنة 2016
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ب�صاأن اإ�صهار اأعمال ت�صفية
�صركة )ت�صليم للتجارة والتوزيع ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
للتجارة والتوزيع ذ.م.م(،  التي حتمل ا�شم )ت�شليم  امل�شئولية املحدودة  ال�شركة ذات  اأ�شحاب 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني   ،92113 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
اختيارية، و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )293( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه مكتب )مور �شتيفن(، نيابة عن مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شبالين 
للمقاولت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96789، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة 
األف  وخم�شون  مائتان  مقدره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 
)250.000( دينار بحريني، واإدخال كل من التالية اأ�شماوؤهم �شركاء فيها، وهم: 1. �شيد محمد 

عبا�س. 2. ال�شيد زهري عبا�س. 3. نفي�س فاطمة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
اإعالن رقم )294( ل�صنة 2015
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية
اإلى �صركة ال�صخ�ض الواحد

تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شيد/ عمار عبداهلل عبدعلي عي�شى اخلنيزي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم 
)اخلنيزي لل�شفريات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 29319، والتي تزاول اأعمال اأن�شطة مكاتب 
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ال�شفر، مكاتب ال�شفريات، طالبا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد مملوكة لل�شيد/ عمار عبداهلل عبدعلي عي�شى اخلنيزي، وبراأ�شمال 

مقداره ع�شرة اآلف )10.000( 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

اإعالن رقم )295( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ال�صخ�ض الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ خلود محمد قا�شم محمد القحطاين، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اللم�شة 
الأنيقة للخياطة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 59628، طالبة حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة 

املذكورة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شمائة )500( 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

اإعالن رقم )296( ل�صنة 2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 

�صركة )اال�صتثمارات النامية ذ.م.م(                                                                    
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )ال�شتثمارات النامية ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 71367، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها 
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من 

)21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )297( ل�صنة 2016 
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 
�صركة )�صاريز لل�صيارات ذ.م.م( 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
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اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شاريز لل�شيارات ذ.م.م(، امل�شجلة 
قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  طالبني   ،87813 رقم  القيد  مبوجب 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )298( ل�صنة 2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 

فرع ال�صركة االأجنبية
)�صيانة املعدات املركزية(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
)�شيانة  امل�شماة  الأجنبية  ال�شركة  فرع  عن  نيابة  احل�شني،  يا�شني  عبدالقادر  يا�شني  ال�شيد/ 
لفرع  القانوين  امل�شفي  ب�شفته  طالبًا   ،5441 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجل  املركزية(،  املعدات 
من  قيده  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيته  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  البحرين  مملكة  يف  ال�شركة 
التجارية  ال�شركات  قانون  من   )344( لغاية   )320( من  املواد  اإلى  ا�شتنادًا  التجاري  ال�شجل 

ال�شادر باملر�شوم 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

اإعالن رقم )299( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب املحامي عو�س محمد ح�شني فوده، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بو�شت 
للعقارات( اململوكة لل�شيد/ يو�شف اأحمد ح�شني عبداهلل النامليتي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
81107، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة املذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره ثالثون األف )30.000( دينار بحريني، واأْن ي�شبح ا�شم ال�شركة 

التجاري �شركة )بو�شت للتطوير العقاري ذ.م.م(.
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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اإعالن رقم )300( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فروع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )يافا للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 48195، 

طالبًا تغيري الو�شع القانوين للفرعني الآتيني من املوؤ�ش�شة وهما:
الفرع رقم )1( يافا للمقاولت، ت�شييد املباين.

الفرع رقم )3( يافا لأدوات البناء والنجارة، جتارة بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية. 
وحتويلهما اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره اأربعون األف )40.000( 
�شريكة يف  ذ.م.م(  والإدارة  الت�شويقية  لال�شت�شارات  كيه  �شركة )جي  واإدخال  بحريني،  دينار 

ال�شركة اجلديدة املن�شاأة بن�شبة %49.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )301( ل�صنة 2016  
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة  
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب املحامي عو�س محمد ح�شني فوده، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )عبدالرحيم 
اأحمد ح�شني النامليتي( اململوكة لل�شيد/ عبدالرحيم اأحمد ح�شني النامليتي، امل�شجلة مبوجب 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين   ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،50593 رقم  القيد 
واأْن  بحريني،  دينار   )270.000( األف  و�شبعون  مائتان  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 
ي�شبح ا�شم ال�شركة التجاري �شركة )مقاولت اأحمد النامليتي واأولده ذ.م.م(، واإدخال كل من 
ال�شيد/ محمود اأحمد ح�شني عبداهلل النامليتي وال�شيد/ يو�شف اأحمد ح�شني عبداهلل النامليتي 

وال�شيد/ محمد اأحمد ح�شني عبداهلل النامليتي �شركاء 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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اإعالن رقم )302( ل�صنة  2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية �صركة 

)اإن�صبكتورات اإنرتنا�صونال/ البحرين ليميتد ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  لال�شت�شارات،  و�شركاوؤه  الزعبي  مكتب 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  ليميتد  البحرين  اإنرتنا�شونال/  )اإن�شبكتورات  امل�شماة 

63542، طالبًا ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية.
 بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من 
قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س املادة 
لديه  من  وكل  ال�شركة  دائني  جميع  امل�شفي  يدعو  املذكور  ال�شركات  قانون  من   )335( رقم 
رة لالعرتا�س  دة واملربِّ اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن وذلك على العنوان التايل:
ال�شادة/ مكتب الزعبي و�شركاوؤه لال�شت�شارات 

رقم الت�شال: )+973( 36622733 
املنامة – مملكة البحرين

اإعالن رقم )303( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب فرع ال�شركة الربيطانية )كي لينك كون�شلتينك(، نيابة عن ال�شيدة/ �شيناء علي �شالح 
م�شعد �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اإيالف لين فون(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
اإلى �شركة  78112، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )4( من املوؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
واإدخال  بحريني،  دينار   )5.000( اآلف  خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات 

ال�شيد/ فاروق عبدال�شتار، البنغايل 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
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 اإعالن رقم )304( ل�صنة 2016
ب�صاأن نقل ملكية �صركة ال�صخ�ض الواحد

اإلى موؤ�ص�صة فردية
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
امل�شماة )طولكرم  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  �شاحب  كويتان  اأحمد  قمرب محمد  ا�شامه  ال�شيد/ 
فروع  اأحد  اإلى  ال�شركة  نقل  طالبًا  رقم 95795،  القيد  امل�شجلة مبوجب  �س.�س.و(،  للمقاولت 
للخدمات  )املالك  ا�شم  حتمل  والتي  كويتان  قمرب  اأ�شامه  لل�شيد/  اململوكة  الفردية  املوؤ�ش�شة 

العقارية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 32337. 
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�ض عقد �صركة
لبنى ح�صن لتجارة االأغذية ت�صامن 

الأ�صحابها لبنى ح�صن حاجي ميا انتويل و�صركاوؤها
�صركة ت�صامن

انتويل  ميا  حاجي  ح�شن  لبنى  لأ�شحابها  ت�شامن  الأغذية  لتجارة  ح�شن  لبنى  ال�صركة:  ا�صم 
و�شركاوؤها.

رقم القيد: 99156                                        
تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/9  

مدة ال�صركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31

اأغرا�ض ال�صركة: جتارة/بيع الأغذية وامل�شروبات.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- لبنى ح�شن حاجي  ميا انتويل          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )%51(
2-                 )باك�شتاين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )%49(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- لبنى ح�شن حاجي  ميا انتويل          )بحرينية اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2-                 )باك�شتاين اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
مدير اجلن�شية(                     )بحرينية  انتويل           ميا  حاجي   ح�شن  لبنى   -1
مدير اجلن�شية(                     )باك�شتاين                     -2
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ملخ�ض عقد �صركة
فهد للمقاوالت �ض �ض و ملالكها فهد ح�صني خادم غوري ركن الدين

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة فهد للمقاولت �س �س و ملالكها فهد ح�شني خادم غوري ركن الدين.
رقم القيد: 99192                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/10  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 100 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- فهد ح�شني خادم غوري  ركن الدين              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )%100(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

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

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- فهد ح�شني خادم غوري  ركن الدين              )بحريني اجلن�شية(                   رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
�صركة الرقي للتجارة ذ.م.م

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: �شركة الرقي للتجارة ذ.م.م.
رقم القيد: 99205                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/10  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
الثقيلة وال�شيارات  ت�شييد املباين وجتارة غري املتخ�ش�شة )ما عدا الآليات  ال�صركة:  اأغرا�ض 

والأ�شلحة.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- حميدة هيات علي ح�شن  مفتاح             )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%50(
2- �شالح علي اأحمد علي حميدان              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%50(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- �شالح علي اأحمد علي حميدان              )بحريني اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- �شالح علي اأحمد علي حميدان              )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
هوب الإدارة املطاعم و املقاهي �ض.�ض.و 

ملالكتها منى محمد �صعيد اأحمد اأنور
�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة هوب لإدارة املطاعم و املقاهي �س.�س.و ملالكتها منى محمد �شعيد اأحمد 
اأنور.

رقم القيد: 99206                                        
تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/10  

مدة ال�صركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31

اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 50.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  �شقة 21 مبنى 1392  طريق 4629  / النويدرات
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- منى محمد �شعيد اأحمد اأنور             )م�شرية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
اأنور             )م�شرية اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد( منى محمد �شعيد اأحمد   -

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- منى محمد �شعيد اأحمد اأنور             )م�شرية اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
زيا للدعاية واالإعالن ذ.م.م 
�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: زيا للدعاية والإعالن ذ.م.م.
رقم القيد: 99241                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/10  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: موؤ�ش�شات ووكالت الدعاية والإعالن.

اأ - النقدي: - 3000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  �شقة 18   مبنى 3    طريق 4   / �شلماباد
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- كو�شي �شرييان                                 )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )15(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1500( الن�شبة )%50(
2-                                       )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )15(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1500( الن�شبة )%50(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- كو�شي �شرييان                                 )هندي اجلن�شية(                     م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                       )هندي اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
1- كو�شي �شرييان                                  )هندي اجلن�شية(                                                  مدير
2-                                       )هندي اجلن�شية(                                                مدير
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ملخ�ض عقد �صركة
�صكينة االدري�صي لالأدارة  �ض.�ض.و ملالكتها ال�صيدة �صكينة االدري�صي فتحي 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة �شكينة الدري�شي لالأدارة  �س.�س.و ملالكتها ال�شيدة �شكينة الدري�شي فتحي.
رقم القيد: 99261                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/10  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 500 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  �شقة 18   مبنى 3    طريق 4   / �شلماباد
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- �شكينة الدري�شي فتحي                                 )مغربية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )5(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%100(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- �شكينة الدري�شي فتحي                        )مغربية اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- �شكينة الدري�شي فتحي                                 )مغربية اجلن�شية(                                   رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
هاي ايفينت ذ.م.م 

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: هاي ايفينت ذ.م.م.
رقم القيد: 99270                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/11  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة اإنتاج الأفالم والفيديو والربامج التلفزيونية واأن�شطة العالقات العامة

موؤ�ش�شات ووكالت الدعاية والإعالن واأن�شطة اأخرى تتعلق بالإعالنات التجارية وبحوث ال�شوق
لإقامة  مكاتب   - التجارية  واملعار�س  املوؤمترات  وتنظيم  التجارية  واملعار�س  املوؤمترات  تنظيم 

املهرجانات ال�شي.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- محمد خلف عبداهلل كطاف  اخللف                   )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )399(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )19950( الن�شبة )%99.75(
2- منى عبدالكرمي عبداهلل   علي                   )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50( الن�شبة )25. %(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- محمد خلف عبداهلل كطاف اخللف           )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
1- محمد خلف عبداهلل كطاف  اخللف                   )بحريني اجلن�شية(                                   رئي�س جمل�س الإدارة
2- محمد خلف عبداهلل كطاف  اخللف                   )بحريني اجلن�شية(                                   ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
كيوب للتوظيف �ض.�ض.وملالكها علي ح�صن اأ�صد غلي �صهابي 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: كيوب للتوظيف �س.�س.وملالكها علي ح�شن اأ�شد غلي �شهابي.
رقم القيد: 99305                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/11  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: وكالة توريد العمال.

اأ - النقدي: - 50 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- علي ح�شن اأ�شد علي �شهابي                   )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )%100( اإجمايل احل�ش�س )50(  عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- علي ح�شن اأ�شد علي �شهابي           )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- علي ح�شن اأ�شد علي �شهابي                               )بحريني اجلن�شية(                                            الرئي�س التنفيذي
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ملخ�ض عقد �صركة
ار�صاد يون�ض ما�صيه �صريفي�صيز �ض.�ض.و ملالكها يون�ض ما�صيه راج ويليام 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: ار�شاد يون�س ما�شيه �شريفي�شيز �س.�س.و ملالكها يون�س ما�شيه راج ويليام.
رقم القيد: 99322                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/12  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
-                        )باك�شتاين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

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

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
-                        )باك�شتاين اجلن�شية(                                            مدير
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ملخ�ض عقد �صركة
حديد يوكو ذ.م.م 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة حديد يوكو ذ.م.م.
رقم القيد: 99322                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/12  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: �شنع املنتجات املعدنية الإن�شائية.

اأ - النقدي: - 100.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  مبنى 1719      طريق 5143      / ع�شكر   
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- محمد علي محمد جرب امل�شلم                  )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%10(
2- يوكو للمقاولت البحرية ذ.م.م                  )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )900(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )90000( الن�شبة )%90(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- محمد علي محمد جرب امل�شلم                  )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- يوكو للمقاولت البحرية ذ.م.م                  )بحرينية اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
1- محمد علي محمد جرب امل�شلم                  )بحريني اجلن�شية(            رئي�س جمل�س الإدارة
2- يوكو للمقاولت البحرية ذ.م.م                  )بحرينية اجلن�شية(            ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
�صونك لال�صت�صارات ذ.م.م 

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: �شركة �شونك لال�شت�شارات ذ.م.م.
رقم القيد: 99393                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
واأن�شطة مهنية وعلمية وتقنية  الإدارة  اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال  ال�صركة:  اأغرا�ض 

اأخرى مل ترد فيما �شبق.

اأ - النقدي: - 500 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- �شونيا اإبراهيم مح�شن غريب                                )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )99(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4950( الن�شبة )%99(
2- جمدي محمد جعفر عبداحل�شني خلف                  )بحريني اجلن�شية(

)%1( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل         )50( احل�شة  قيمة       )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
التوقيع )منفرد( اإبراهيم مح�شن غريب             )بحرينية اجلن�شية(    م�شتوى  �شونيا   -1
2- جمدي محمد جعفر عبداحل�شني خلف     )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
1- �شونيا اإبراهيم مح�شن غريب                           )بحرينية اجلن�شية(                      رئي�س جمل�س الإدارة
2- جمدي محمد جعفر عبداحل�شني خلف                  )بحريني اجلن�شية(            نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
ماتريك�ض العقارية �ض.�ض.و ملالكها عبدربه �صالح عبده 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة ماتريك�س العقارية �س.�س.و ملالكها عبدربه �شالح عبده.
رقم القيد: 99396                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
فى  العقارية  والأن�شطة  املوؤّجرة  اأو  اململوكة  املمتلكات  فى  العقارية  الأن�شطة  ال�صركة:  اأغرا�ض 

املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة.

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: �شقة 42       مبنى 2518      طريق 2138    املنامة / الق�شيبية
هاتف: ) +973 ( 33082121

  
ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:

- عبدربه �شالح عبده                                )جيبوتي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )%100(

جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- عبدربه �شالح عبده                                )جيبوتي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- عبدربه �شالح عبده                                )جيبوتي اجلن�شية(                      رئي�س جمل�س الإدارة



135
العدد: 3262 - الخميس 19 مايو 2016

ملخ�ض عقد �صركة
نيودلهي للتنظيف �ض.�ض.و ل�صاحبها محمد عبداهلل رجب 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة نيودلهي للتنظيف �س.�س.و ل�شاحبها محمد عبداهلل رجب.
رقم القيد: 99398                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي الأخرى - مقاولت تنظيفات.

اأ - النقدي: - 400 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- محمد عبداهلل عبدعلي  رجب                                )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )8(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )400( الن�شبة )%100(

جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- محمد عبداهلل عبدعلي  رجب                                )بحريني اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- محمد عبداهلل عبدعلي  رجب                                )بحريني اجلن�شية(                      رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
نيزك للتطوير العقاري �ض.�ض.و. ملالكها محمد ابراهيم علي عبدالعال الفهد 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ابراهيم علي عبدالعال  ملالكها محمد  �س.�س.و.  العقاري  للتطوير  نيزك  �شركة  ال�صركة:  ا�صم 
الفهد.

رقم القيد: 99400                                        
تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  

مدة ال�صركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31

اأو املوؤّجرة والأن�شطة العقارية على  الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة  اأغرا�ض ال�صركة: 
اأ�شا�س ر�شوم اأو عقود واأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

اأ - النقدي: - 50 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- محمد اإبراهيم علي عبدالعال الفهد                       )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )%100( اإجمايل احل�ش�س )50(  عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       

جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- محمد اإبراهيم علي عبدالعال الفهد                                )بحريني اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- محمد اإبراهيم علي عبدالعال الفهد                      )بحريني اجلن�شية(                                                                   مدير
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ملخ�ض عقد �صركة
اإم اآي اآيه لال�صت�صارات وادارة االعمال ذ.م.م 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة اإم اآي اآيه لال�شت�شارات وادارة العمال ذ.م.م.
رقم القيد: 99401                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدار.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- اإبراهيم ناجى اإبراهيم ال�شربينى                       )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )13(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )650( الن�شبة )%32.5(
2- عبدالرحمن �شابر �شليمان ح�شن                       )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )14(     قيمة احل�شة )700(       اإجمايل احل�ش�س )650( الن�شبة )%35(
3- محمود محمد مح�شن اأحمد �شلبي ح�شني           )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )13(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )650( الن�شبة )%32.5(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- اإبراهيم ناجى اإبراهيم ال�شربينى                                )م�شري اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- عبدالرحمن �شابر �شليمان ح�شن                   )م�شري اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- محمود محمد مح�شن اأحمد �شلبي ح�شني      )م�شري اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
1- اإبراهيم ناجى اإبراهيم ال�شربينى                                )م�شري اجلن�شية(         نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2- عبدالرحمن �شابر �شليمان ح�شن                   )م�شري اجلن�شية(             رئي�س جمل�س الإدارة
3- محمود محمد مح�شن اأحمد �شلبي ح�شني      )م�شري اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
ح�صانة تطور رعاية االأطفال ذ.م.م 

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: ح�شانة تطور رعاية الأطفال ذ.م.م.
رقم القيد: 99402                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: دور ح�شانة الأطفال )النهارية(.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- عبداللطيف محمد عبداهلل محمد نور  جناحي              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )200(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
2- عبري مرت�شى قدرت قمرب عبداهلل را�شتي                       )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )200(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1-  عبري مرت�شى قدرت قمرب عبداهلل را�شتي      )بحرينية اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
1- عبداللطيف محمد عبداهلل محمد نور  جناحي              )بحريني اجلن�شية(                       مدير
2- عبري مرت�شى قدرت قمرب عبداهلل را�شتي                       )بحرينية اجلن�شية(                      مدير
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ملخ�ض عقد �صركة
ال�صعدون للخدمات )�ض �ض و( ملالكها كمال احمد ال�صعدون 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة ال�شعدون للخدمات )�س �س و( ملالكها كمال احمد ال�شعدون.
رقم القيد: 99403                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي الأخرى وتاأجري وت�شغيل الآلت  اأغرا�ض ال�صركة: 
الأمنية(  والأن�شطة  احلرا�شة  ي�شمل  )ل  املرافق  لدعم  متكاملة  واأن�شطة  والأجهزة  واملعدات 
مقاولت   - الأخرى  ال�شناعي  والتنظيف  املباين  تنظيف  واأن�شطة  للمباين  العام  والتنظيف 
اإدارة  وخدمات  املعاجلة  واأن�شطة  املواقع  جتميل  و�شيانة  بخدمة  املتعلقة  والأن�شطة  تنظيفات 

النفايات الأخرى وغ�شيل وتلميع ال�شيارات.

اأ - النقدي: - 50.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون              )بحريني اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون              )بحريني اجلن�شية(              رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
اأن�صيو للمقاوالت ت�صامن الأ�صحابها ال�صيد جفر ح�صني و�صريكه 

�صركة ت�صامن

ا�صم ال�صركة: �شركة اأن�شيو للمقاولت ت�شامن لأ�شحابها ال�شيد جفر ح�شني و�شريكه.
رقم القيد: 99404                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة الت�شييد املتخ�ش�شة الأخرى.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: مبنى 0038ط     طريق 32    / املالكية 
هاتف: ) +973 ( 33433114 

 
ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:

1- ال�شيدجعفر ح�شني جعفر محمد محفوظ              )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�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- تقي محمد علي مهدي اإبراهيم  زين الدين              )بحريني اجلن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- تقي محمد علي مهدي اإبراهيم  زين الدين              )بحريني اجلن�شية(              ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
ماء الع�صري ل�صاحبها محمد جعفر العرادي و�صريكة 

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: �شركة ماء الع�شري ل�شاحبها محمد جعفر العرادي و�شريكة.
رقم القيد: 99406                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
 

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- محمد اأحمد عبا�س علي عي�شى                          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )%50(
2- محمد جعفر اأحمد جعفر محمد العرادي           )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )%50(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- محمد اأحمد عبا�س علي عي�شى                                        )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- محمد جعفر اأحمد جعفر محمد العرادي              )بحريني اجلن�شية(                                الرئي�س التنفيذي
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ملخ�ض عقد �صركة
ب �ض ب  للمقاوالت �ض.�ض.و ملالكتها ب�صرى ن�صيم غالم �صارور باجوا 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة ب �س ب  للمقاولت �س.�س.و ملالكتها ب�شرى ن�شيم غالم �شارور باجوا.
رقم القيد: 99408                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
 

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- م�شرت بي بي نور محمد خان محمد عبداهلل                          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- م�شرت بي بي نور محمد خان محمد عبداهلل                          )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- م�شرت بي بي نور محمد خان محمد عبداهلل                          )بحريني اجلن�شية(                       رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
ماي بريفيومز �صيليكت �ض.�ض.و ملالكها حريز عبداهلل ح�صن محمد ال�صماك 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: ماي بريفيومز �شيليكت �س.�س.و ملالكها حريز عبداهلل ح�شن محمد ال�شماك.
رقم القيد: 99409                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: جتارة/بيع العطور وم�شتح�شرات التجميل و�شابون الزينة.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة: 
 

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- حريز عبداهلل ح�شن محمد ال�شماك                          )اإماراتي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

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

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
م�شطفى                              )هندي اجلن�شية(                            الع�شو املنتدب  -
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ملخ�ض عقد �صركة
بلو واتر �صيواج تريتمينت ذ.م.م 

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: بلو واتر �شيواج تريتمينت ذ.م.م.
رقم القيد: 99411                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي الأخرى - مقاولت تنظيفات .

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  �شقة 2     مبنى 937       طريق 2130   / جد علي
هاتف: ) +973 ( 11111111

 
ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:

1- ظبية اأحمد حمد ح�شني عبداهلل جنم اجليماز              )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )%10(

2- محمد �شلمان حمد ح�شني عبداهلل جنم اجليماز           )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )90(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9000( الن�شبة )%90(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- محمد �شلمان حمد ح�شني عبداهلل جنم اجليماز                      )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- - محمد �شلمان حمد ح�شني عبداهلل جنم اجليماز                      )بحريني اجلن�شية(                رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
�صلطان عبدالعزيز لت�صييد املباين ذ.م.م 

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: �شركة �شلطان عبدالعزيز لت�شييد املباين ذ.م.م.
رقم القيد: 99417                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 100 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  
 

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- ال�شيد�شلطان عبدالعزيز جالل              )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )%50( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
2- اأمينة محمد خليل عبداهلل                     )بحرينية اجلن�شية(

الن�شبة )%50( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- ال�شيد�شلطان عبدالعزيز جالل                      )بحريني اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- اأمينة محمد خليل عبدالل                           )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
1- ال�شيد�شلطان عبدالعزيز جالل                      )بحريني اجلن�شية(                     رئي�س جمل�س الإدارة
2- اأمينة محمد خليل عبدالل                           )بحريني اجلن�شية(       نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
روزمري كيت�صن ذم م 

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: روزمري كيت�شن ذم م.
رقم القيد: 99422                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: تقدمي وجبات الطعام يف املنا�شبات.

اأ - النقدي: - 100 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  
 

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- عمر �شالح عبدالرحمن محمد  عبدالرحمن              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )200(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
2- عي�شى م�شطفى اإبراهيم م�شطفى  فقيه                    )بحريني اجلن�شية(    

عدد احل�ش�س )200(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- عمر �شالح عبدالرحمن محمد  عبدالرحمن                       )بحريني اجلن�شية(                             م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- عي�شى م�شطفى اإبراهيم م�شطفى  فقيه        )بحريني اجلن�شية(    م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
1- عمر �شالح عبدالرحمن محمد  عبدالرحمن             )بحريني اجلن�شية(                     ع�شو جمل�س الإدارة
2- عي�شى م�شطفى اإبراهيم م�شطفى  فقيه              )بحريني اجلن�شية(              ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
االأقرع فار�ض التيتون �ض.�ض.و ملالكها فار�ض محمد جنيب اأحمد التيتون 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: الأقرع فار�س التيتون �س.�س.و ملالكها فار�س محمد جنيب اأحمد التيتون.
رقم القيد: 99424                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/15  
مدة ال�صركة: محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  �شقة 23      مبنى 392     طريق 71   /  عايل
هاتف: ) +973 ( 39991517

 
ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:

- فار�س محمد جنيب اأحمد جا�شم التيتون              )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )200(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- فار�س محمد جنيب اأحمد جا�شم التيتون    )بحريني اجلن�شية(    م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- فار�س محمد جنيب اأحمد جا�شم التيتون              )بحريني اجلن�شية(              رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
خط اك�صرب�ض لتخلي�ض املعامالت �ض.�ض.و ملالكها ال�صيد عبداهلل ح�صني عبداهلل 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة خط اك�شرب�س لتخلي�س املعامالت �س.�س.و ملالكها ال�شيد عبداهلل ح�شني 
عبداهلل.

رقم القيد: 99425                                        
تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/16  

مدة ال�صركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31

اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة خدمات الدعم الأخرى لالأعمال والبيع نظري ر�شم اأو على اأ�شا�س عقد.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  
 

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- ال�شيد عبداهلل ح�شني عبداهلل �شلمان ح�شني              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- ال�شيد عبداهلل ح�شني عبداهلل �شلمان ح�شني              )بحريني اجلن�شية(    م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- ال�شيد عبداهلل ح�شني عبداهلل �شلمان ح�شني              )بحريني اجلن�شية(              رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
تي اإم اإم لال�صرتاد وت�صدير املواد الغذائية ذ.م.م 

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: تي اإم اإم لال�شرتاد وت�شدير املواد الغذائية ذ.م.م.
رقم القيد: 99426                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/16  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: جتارة/بيع الأغذية وامل�شروبات.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  �شقة 13     مبنى 80     طريق 327   املنامة / الق�شيبية
هاتف: ) +973 ( 36788166 

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- امبري�شن للت�شويق واملبيعات ذ.م.م              )بحرينية اجلن�شية(

الن�شبة )%45( اإجمايل احل�ش�س )450(  عدد احل�ش�س )9(     قيمة احل�شة )50(       
2- طارق ح�شن اأحمد حافظ                             )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )11(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )550( الن�شبة )%55(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(     )بحريني  حافظ               اأحمد  ح�شن  طارق   -

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- طارق ح�شن اأحمد حافظ                     )بحريني اجلن�شية(                            رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
القطان الدولية �ض �ض و ملالكها عبد احلميد محمدى اأ�صعد قطان 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�صم ال�صركة: ت�شركه القطان الدوليه �س �س و ملالكها عبد احلميد محمدى اأ�شعد قطان.
رقم القيد: 99427                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/16  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة ال�شركات القاب�شة.

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- عبد احلميد محمد اأ�شعد قطان                         )�شوري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- عبد احلميد محمد اأ�شعد قطان                         )�شوري اجلن�شية(    م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- عبد احلميد محمد اأ�شعد قطان                         )�شوري اجلن�شية(                            رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
�صنان  ال  حمد  عبداهلل  اإبراهيم  ملالكها  �ض.�ض.و  مايا  "ماما 

�صركة ال�صخ�ض الواحد

�شنان. ال  حمد  عبداهلل  اإبراهيم  ملالكها  �س.�س.و  مايا  ا�صم ال�صركة: "ماما 
رقم القيد: 99428                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2016/5/16  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  مبنى 123     طريق 3803    املنامة / الق�شيبية
هاتف: ) +973 ( 36499990

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
- اإبراهيم عبداهلل حمد عبداهلل �شعد ال �شنان              )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- اإبراهيم عبداهلل حمد عبداهلل �شعد ال �شنان              )بحريني اجلن�شية(    م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
- اإبراهيم عبداهلل حمد عبداهلل �شعد ال �شنان              )بحريني اجلن�شية(                     رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
جا�صت ب�صت لال�صت�صارات التعليمية ذم م 

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: جا�شت ب�شت لال�شت�شارات التعليمية ذم م.
رقم القيد: 93557                                        

تاريخ التاأ�صي�ض:  2015/4/29  
مدة ال�صركة: محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: م�شت�شارون يف �شئون الرتبوية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:    �شقة 1203     مبنى 574     طريق 31   جممع 611  / احلمرية
هاتف: ) +973 ( 33360080

 
ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:

1- قا�شم طارق قري�شي                      )باك�شتاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )%10(

JAHANGIR BUTT -2                    )باك�شتاين اجلن�شية(    
عدد احل�ش�س )180(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )18000( الن�شبة )%90(
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- قا�شم طارق قري�شي                      )باك�شتاين اجلن�شية(                             م�شتوى التوقيع )منفرد(
JAHANGIR BUTT -2               )باك�شتاين اجلن�شية(                      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض االإدارة:
JAHANGIR BUTT -1                     )باك�شتاين اجلن�شية(                     
2- قا�شم طارق قري�شي                      )باك�شتاين اجلن�شية(                    
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اإعالنات اإدارة اأموال القا�صرين

اإعالن 2016/120
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد عبداهلل مهدي محمد من �شكنة الديه 
ويحمل رقم �شكاين 520030435، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفىاملذكور اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات

اإعالن 2015/121
الدير  اإبراهيم عي�شى محمد علي من �شكنة  املتوفى  اأن كل من له طلب على  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 490103774، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2016/122
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة حميدة محمد جواد علي اإ�شماعيل، من �شكنة 
الدراز وحتمل رقم �شكاين 700105344، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة 

املذكورة اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2016/124
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى توفيق من�شور مكرد محمد، من �شكنة الب�شيتني 
ويحمل رقم �شكاين 620128798، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًاً كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات
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اإعالن 2016/126
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى نا�شر مخلف ال�شطم عابدين، من �شكنة مدينة 
اأن يقدم طلبًا  اأو دين يف تركته، عليه  باإرث  اأو يدعي  حمد ويحمل رقم �شكاين 580903621، 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات

اإعالن 2016/128
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عادل اإبراهيم عبداهلل دراج، من �شكنة مدينة 
اأن يقدم طلبًا  اأو دين يف تركته، عليه  باإرث  اأو يدعي  حمد ويحمل رقم �شكاين 651002796، 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات

اإعالن 2016/129
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى �شالح محمد اإبراهيم عيد، من �شكنة جدعلي 
ويحمل رقم �شكاين 630110328، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2016/131
�شكنة  الها�شمي، من  املتوفى ها�شم مرت�شى محمد  له طلب على  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
املنامة ويحمل رقم �شكاين 570802520، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات  
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اإعالن 2016/133
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى ريا�س اأحمد عبدالرحمن الزياين، من �شكنة 
اجل�شرة ويحمل رقم �شكاين 540703370، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2016/136
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى �شوقي اأحمد عبدالرحمن الزياين، من �شكنة 
عراد  ويحمل رقم �شكاين 441100350، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات 
 

اإعالن 2016/142
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى حمد اإبراهيم خلف خلف، من �شكنة دم�شتان 
ويحمل رقم �شكاين 760707448، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفىاملذكور اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات 

اإعالن 2016/140
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى حبيب ح�شن محمد خمي�س، من �شكنة دار كليب 
ويحمل رقم �شكاين 650048679، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفىاملذكور اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�صم اجراءات الرتكات
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 14/2016/5299/1
تبليغ باحل�صور

المدعية: نوره حمد عواد علي العنزي. مبنى 1441B طريق 961 مجمع 909 الرفاع ال�شرقي. 
المدعي عليه/ �شعود را�شد محمد �شعيد. دولة الكويت الجهراء الق�شر قطعة 4 اأ �شارع الثالث 

�شقة 22. مو�شوع الدعوى/الطالق.
اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  ال�شرعية الولى  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/6/5م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى ال�صرعية ال�صنية االولى

رقم الدعوى: 3/01618/2016/14
تبليغ باحل�صور

ال�شخ�شي: 880203579 جن�شيتها:  المدعية: زهراء عبدالعزيز مو�شى جعفر م�شيمع. رقمها 
بحرينية. مبنى 101 طريق 1602 مجمع 1216 مدينة حمد. المدعى عليه عبا�س عبداهلل حبيب 
احمد ح�شن. جن�شيته: بحريني. رقمه ال�شخ�شي: 870205374 مبنى 1492 طريق 2440 مجمع 
باإحالة  624 العكر. مو�شوع الدعوى: توفير �شكن حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع 
الدعوى للتحقيق لتثبيت المدعية بكافة طرق الثبات المقررة �شرعا وقانونا ومنها البينة عدم 
توفير المدعى عليه لل�شكن ال�شرعي وعدم انفاقه منذ تاريخ عقد القران وللمدعى عليه النفي 

بالطرق ذاتها.       
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنه 
اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/6/13م، فاإن  اإذا لم يح�شر 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يتق�شى به ال�شرع الحنيف.
قا�صي املحكمة ال�صغرى ال�صرعية االأولى

رقم الدعوى: 1949/2016/07
تبليـغ باحل�صـور

المدعية: النيابة العامة. المدعى عليها/ �شريفة بنت نا�شر بن علي العماري )�شعودية الجن�شية(. 
مبنى النجمة 1 �شقة 35 مجمع 324. �شفه الدعوى/ جنائية ومرفق بها دعوى مدنية.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى الجنائية الولى للمتهمة المذكورة اأعاله باأنه اإذا لم تح�شر اأو 
بحقها  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاأن  2016/6/1م  لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  لها  وكياًل  تعين 

غيابيًا ليعلم.
قا�صـي املحـكمة ال�صغــرى اجلنائية االأولى
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رقم الطعن: 10/2016/190/3
تبليغ طعن بالتمييز

وكيله  بوا�شطة  بور�شيد.  فرج  عي�شى  المحامي  وكيله  �شريف.  محمد  �شديق  محمد  الطاعن: 
المحامي عي�شى فرج بور�شيد. المطعون �شدها: �شركة محمود اأكبر علي ر�شا مبنى 76 طريق 
352 مجمع 306. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في القيد الزمني المقرر قانونًا 
�شامال ا�شبابه. نق�س الحكم المطعون فيه فيما ق�شى به لمخالفته للقانون والخطاأ في تطبيقه 
ولحالت البطالن التي �شملها ا�شتنادا لن�س المادة 8 من قانون محكمة التمييز الواردة بفقرتيها 
الولى والثانية والت�شدي حكما الق�شاء مجددا للطاعن لكافة طلباته الواردة بالئحة دعواه او 
باإحالة الق�شية للمحكمة التي ا�شدرته لتق�شي فيه حكما جديدا يق�شي باأحقيته لطلباته الواردة 
درجات  عن  المحاماة  اتعاب  �شامال  والم�شاريف  الر�شوم  �شده  المطعون  اإلزام  بالدعوى. 

التقا�شي والفائدة القانونية 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد.
اأيام من  لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شدها بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة 
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن: 2016/335/3/ 10
تبليغ طعن بالتمييز

الطاعن: اليمرزف هايلماريام جرو. وكيله المحامي عي�شى فرج بور�شيد. بوا�شطة وكيله المحامي 
مبنى 123 طريق 379  الريا�س بال�س كالريج  فندق  المطعون �شـدهم:  بور�شيد.  فرج  عي�شى 
مجمع 308 الق�شيبية. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد �شامال ال�شباب 
الواردة عليه. نق�س الحكم المطعون فيه بال�شتناد لما �شابه من مخالفته للقانون والخطاأ في 
التطبيق والتاأويل وكذلك لحالت البطالن في الجراءات التي اثرت في الحكم ن�شًا من المادة 
8 ال�شادرة بقانون الخت�شا�س بفقرتيها الولى والثانية والت�شدي للطعن حكما اجابة الطاعنة 
لجميع طلباتها المقدمة لدى وزارة العمل ومحكمة اأول درجة وال�شتئناف ا�شتنادا لن�س المادة 
او  المدفوع بها  العمل والثبات  المرافعات وكذلك لمواد قانون  224/223 ال�شادرتين بقانون 
فيه حكما  لتق�شي  فيه  المطعون  الحكم  ا�شدرت  التي  الدائرة  الى  بالإحالة  او  لذلك  المقررة 
الر�شوم  �شده  المطعون  ت�شمين  القانون.  بقوة  الثابتة  العمالية  الطاعنة  حقوق  يوؤكد  جديدا 
والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة عن درجات التقا�شي و الفائدة القانونية 10% من تاريخ 

ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وفي حالة الت�شدي حكما لطلبات الطاعنة.
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لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب 
في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. 

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الدعوى 6/7551/2009/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني ال�شيارة رقم 238649 موديل 2005 ني�شان 
الخا�شة بالمحكوم عليه/ اأكرم ابراهيم حمدان الزعبي والمحجوزة لدى بيت التمويل الكويتي 

وذلك في يوم 2016/5/22.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل حمد جا�شم الحربي هاتف )39615015( 
او )17776166( فاك�س 17009515 اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والوقاف 

في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ رقم 6/07551/2009/04.
قا�صي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 4/6181/2016/02       
تبليغ باحل�صور

المدعية: ريغ �شير ف�شز ميدل اإ�شيت ذ.م.م �س.ت:45325. بوا�شطة وكيلها المحامي نزار عقيل 
naleem latheef �س:820951714. م 578 ط 3316  رئي�س �س:770407650. المدعي عليه/ 

مجمع 533. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
في  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/5/31م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 5/4163/2016/02       
تبليغ باحل�صور

المدعي  م 607  م 261 ط 706  �س:880703040.  فردان  �شالح جعفر ح�شن  زينب  المدعية: 
عليها الولى/ موؤ�ش�شة جزر القمر للبناء. �شقة 1 م 259 ط 1352 م 939 المدعي عليها الثانية/ 
�شركة فيتر ي�شلفام كون�شلتنج مانجمينت �س.ت:01-081157 �شقة 22 م 1514 ط 2733 مجمع 

327. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.     
لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليهما المذكورتان اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/6/15م لنظر الدعوى ، ليعلم.
اإدارة الدعوى العمالية 
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رقم الدعوى: 6/3750/2016/02       
تبليغ باحل�صور

�س:540104884.  عبداهلل  جا�شم  احمد  وكيله  peter moraleجوازه:448014590.  المدعي: 
المدعي عليها الولى/ �شركة يو ا�س اآر لخدمات الحفر ذ.م.م �س.ت:1-56263. المدعي عليه 
الثاني/ نعمان عبداهلل احمد النعيمي. المدعي عليه الثالث/ paul nuttal kesterton. �شقة 41 

م 315 ط 1705 مجمع 317. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/6/14م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 02 / 4/3779/2016       
تبليغ باحل�صور

 .540104884 �س  عبداهلل  جا�شم  احمد  وكيله   .W892194 hoke saputraجوازه:  المدعي:  
المدعي عليها الولى/ �شركة يو ا�س اآر لخدمات الحفر ذ.م.م �س.ت:1-56263. المدعي عليه 
الثاني/ نعمان عبداهلل احمد النعيمي. المدعي عليه الثالث/ paul nuttal kesterton. �شقة 41 

م 315 ط 1705 مجمع 317. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليهما المذكوران اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/6/14م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 3/3662/2016/02       
تبليغ باحل�صور

�س:540104884.  عبداهلل  جا�شم  احمد  وكيله   .BA334341:جوازهlorne stoley المدعي: 
المدعي عليها الولى/ �شركة يو ا�س اآر لخدمات الحفر ذ.م.م �س.ت:1-56263. المدعي عليه 
الثاني/ نعمان عبداهلل احمد النعيمي المدعي عليه الثالث/ paul nuttal kesterton. �شقة 41 

م 315 ط 1705 مجمع 317. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/6/14م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 8/3634/2016/02       
تبليغ باحل�صور

المدعي:  john david�س: 521017904. وكيله احمد جا�شم عبداهلل �س 540104884. المدعي 
عليها الولى/ �شركة يو ا�س اآر لخدمات الحفر ذ.م.م �س.ت:1-56263. المدعي عليه الثاني/ 
نعمان عبداهلل احمد النعيمي. المدعي عليه الثالث/ paul nuttal kesterton. �شقة 41 م 315 

ط 1705 مجمع 317. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.



160
العدد: 3262 - الخميس 19 مايو 2016

لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/6/14م لنظر الدعوى وليعلم

اإدارة الدعوى العمالية 
رقم اال�صتئناف: 9/507/2015/03

رقم اال�صتئناف: 5/1205/2011/02
تبليغ باحل�صور

الم�شتاأنفة/ �شهير علي عيد بوخما�س. وكيلتها نورة �شويطر، وزارة العدل. الم�شتاأنف �شده / 
وقبل   )2 �شكال.  ال�شتئناف  قبول   )1 ال�شتئناف:  طلبات  الإقامة.  مجهول  مورليدرن.  مادتل 
على  بالتزوير  الطعن  اجراءات  لتخاذ  التحقيق  اإلى  الدعوى  اإحالة  المو�شوع،  في  الف�شل 
الدعوى والمن�شوب �شدورها  اأ�شلها ملف  المودع  الدعوى  لل�شيكات مو�شوع  المذيلة  التوقيعات 
اإلى  توؤدي  باأن  الم�شتاأنفة  اإلزام  الم�شتاأنف فيما ق�شى به من  اإلغاء الحكم  الم�شتاأنفة. 3(  اإلى 
الدعوى في مواجهة  قبول  بعدم  والق�شاء مجددا  دينارًا،  الم�شتاأنف عليها مبلغا وقدره 3023 
الم�شتاأنفة لنعدام �شفتها فيها. 4( اإلزام الم�شتاأنف عليها الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 

بالح�شور لجل�شة 2016/05/26 موعد نظر ال�شتئناف.
قا�صي املحكمة الكربى اال�صتئنافية املدنية الثانية

رقم اال�صتئناف: 8/2145/2015/03
رقم اال�صتئناف: 6/2361/2015/02

تبليغ باحل�صور
الأول:  �شده  الم�شتاأنف  النم�شان.   احمد  وكيلها  �س.�س.و.  موتورز  ريفيرا  �شركة  الم�شتاأنفة: 
MOHAMED SAWAHIR MOHAMED SHAREEF 691131287. الم�شتاأنف �شده الثاني: 

قلم كتاب المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى. الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكال لقيده في الميعاد. 
في المو�شوع ب�شفه اأ�شليه الق�شاء باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به برف�س الدعوى اإ�شدار 
اأ�شل �شورة حكم تنفيذية. احتياطيا اإحالة ال�شتئناف للتحقيق لتثبت الم�شتاأنفة �شياع ال�شورة 

التنفيذية للحكم الم�شتاأنف وال�شماع ل�شهود الم�شتاأنفة.
اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/2 ليعلم. 
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اال�صتئنافية الثالثة
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رقم اال�صتئناف: 7/1047/2016/03
رقم اال�صتئناف: 2/907/2015/01

تبليغ باحل�صور
امل�شتاأنف: ح�شني اأحمد محمد اآدم. امل�شتاأنف �شدها: منال اإدري�س عبداهلل اأحمد.

اأعاله  المذكورة  �شدها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/2 ليعلم. 

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اال�صتئنافية الثالثة
رقم اال�صتئـناف: 7/0632/2015/03 
رقم الدعــــوى: 9/14842/2011/02

تبليغ باحل�صور
امل�شتاأنف �شدهم:  املحاكم.  اإدارة  وكيلته مرمي عي�شى.  القا�شمي.  امل�شتاأنف: عبداحلميد علي 
علي اإبراهيم يو�شف الكواري.  بدرية اإبراهيم يو�شف الكواري. اأ�شواق ابراهيم يو�شف الكواري. 
الكواري.   يو�شف  فاطمة  الكواري.   يو�شف  اإبراهيم  اأ�شماء  الكواري.  يو�شف  اإبراهيم  مبارك 
عبدالرحمن اإبراهيم يو�شف الكواري.  اأمل اإبراهيم يو�شف الكواري. الطلبات: قبول ال�شتئناف 
�شكال. ويف املو�شوع: الغاء احلكم امل�شتاأنف واحلكم للم�شتاأنف باأتعاب الدللة عن ثمن العقارين 

املباعني.  اإلزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليهم الأول والثانية والرابع 
وال�شاد�شة المذكورين اأعاله بالح�شور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/6/7 ليعلموا.                             
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اال�صتئنافية الثالثة

رقم اال�صتئناف: 4/4226/2014/03
رقم اال�صتئناف: 9/8311/2012/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف  الدين.  كمال  ح�شن  محمد  علي  وكيلها  للموا�شالت.  هندي  بن  �شركة  الم�شتاأنفة: 
الف�شل  المحكمة وقبل  الحكم حكمت  العنوان.  بروماركتينغ. مجهول  �شدها: �شركة كال�شيك 
في �شكل ومو�شوع ال�شتئناف بندب خبير �شاحب الدورتكون في الدعوى تكون مهمته الطالع 
على اوراق الدعوى وما بها من م�شتندات وما يقدمه الخ�شوم فيها لبيان طبيعة العالقة بين 
طرفي الدعوى والأ�ش�س الحاكمة لتلك العالقة وبيان ما اإذا كانت الم�شتاأنف �شدها ا�شتاأجرت 
اأو انتفعت بها وبيان وجه ذلك النتفاع وبيان  ال�شيارات المبينة بالئحة ال�شتئناف من عدمه 
الأ�شرار التي لحقت بتلك ال�شيارا ت؟ اإن وجدت وبيان قيمة التعوي�س الالزم لإ�شالحها الجابر 
لتلك الأ�شرار وللخبير في �شبيل اأداء ماأموريته �شماع اأقوال الطرفين ومن يرى �شماع اقوالهم 
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وعلى  ذلك  الأمر  اقت�شى  اإن  الر�شمية  وغير  الر�شمية  الجهات  اإلى  والنتقال  يمين  حلف  دون 
الم�شتاأنف اإيداع مبلغ مائتي دينارًا على ذمة اأتعاب الخبير وحددت جل�شة 2016/3/23 لنظر 
الدعوى بحالتها في حالة عدم 2016/4/20 في حالة �شدادها وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق 

هذا الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.
اأعاله  المذكورة  عليها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شـور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/19م ليعلم. 
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اال�صتئنافية الثالثة    

رقم اال�صتئناف: 8/1694/2014/03
رقم اال�صتئناف: 9/14242/2013/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: وجيهة علي حمد، وكيلتها زهراء مكي عبداهلل، اإدارة المحاكم. الم�شتاأنف �شدها: 
ال�شكل  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  الحكم:  العنوان.  مجهولة  هام،  هالي  رانجيت 
والمو�شوع باإحالة ال�شتئناف للتحقيق ليثبت الم�شتاأنف بكافة طرق الإثبات القانونية ومبينها 
البينة والقرائن و�شهادة ال�شهود اأن الم�شتاأنف �شده انتفع بالعين المملوكة للم�شتاأنف وبيان مدة 
هذا النتفاع وبيان القيمة المتفق عليها بين الطرفين ولإثبات امتناع الم�شتاأنف �شده عن �شداد 
تلك القيمة وان�شغال ذمته بها وللم�شتاأنف �شده النفي بذات الطرق وحددت لبدء التحقيق جل�شة 
اأ�شهر من بدئه وندبت لإجرائه ع�شو الدائرة  اأن ينتهي في غ�شون ثالثة  2016/3/23م على 
بالقادمة  للجل�شة  �شهودهما  باإخطار  للطرفين  و�شرحت  القت�شاء  عند  غيره  ندب  ولرئي�شها 

واعتبرت النطق بذلك الحكم بمثابة اإعالن للخ�شوم واأبقت الف�شل في الم�شروفات.
اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/7 ليعلم. 
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اال�صتئنافية الثالثة

رقم اال�صتئناف: 2/4014/2015/03
رقم الدعــــوى: 9/20207/2014/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: عي�شى علي ح�شن حيدر. وكيلته زينب عي�شى ح�شن الحايكي. �شد الم�شتاأنف �شدهم: 
1-: بنك البحرين التنمية �س.م.ب، وكيله نواف محمد يو�شف محمد ال�شيد.  2- �شركة مافكو 

للحديد. 3- محمد جواد ح�شن علي �شرور.
لذا تعلن المحكمة الم�شتاأنف �شدها الثانية باأن تح�شر �شخ�شيًا اأو يح�شر من يمثلها قانونًا 

جل�شة 2016/9/29م واإل �شت�شير المحكمة في حقه ح�شوريًا، ليعلم. 
قا�صي محكمة اال�صتئناف العليا املدنية الرابعة
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رقم اال�صتئناف: 2/4059/2015/03
رقم اال�صتئناف: 2/2119/2015/02

تبليغ باحل�صور
للتاأمين الجتماعي، يمثلها جمال عي�شى احمد المال 601001346،  العامة  الهيئة  الم�شتاأنفة: 
مكاتب برج الدبلومات التجاري الطابق الول - ال�شوؤون القانونية. الم�شتاأنف �شدها: موؤ�ش�شة 

محمد عيد للمقاولت. 
لذا تعلن المحكمة ال�شتئناف العليا المدنية الرابعة الم�شتاأنف �شدها بالح�شور بنف�شه او 

بمن ينوب عنه لجل�شة 2016/9/29.
قا�صي محكمة اال�صتئناف العليا املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/11581/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: PUT TUR VENUGOPALA، المدعى عليه: كالور جيت �س.�س.و مو�شوع الدعوى: 
دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/10/4 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 5/11974/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: MOHAMMED USMAN RAZA. وكيله �شمر �شالح، المدعى عليه اعالنات التجديد. 

مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/10/4 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 3/06467/2015/02
تبليغ باحل�صور

المرباطي،  علي  عبداهلل  علي  محمد  المدعي:  وكيل   ،MUHAMMAD NAVEED المدعي: 
المدعى عليه: �شركة العندليب. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/10/4 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى: 9/03474/2013/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  ال�شماهيجي،  محمد  علي  المدعي:  وكيل  البالط،  لإنتاج  عبا�س  اآل  م�شنع  المدعي: 
عليها: NAVEEN KUMAR BELCHADA. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

انهت  باأنها قد  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
التحقيق وقررت اعادة الدعوى للمرافعة وقد حددت جل�شة 2016/10/4 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 8/07008/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: MA REGINA LYNN BAUTISTA، وكيلتها ايمان علي احمد الحداد، المدعى عليها: 

ترتيل للتجارة العامة ل�شاحبها عالء عبدالنبي الع�شفور. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/23 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 1/21410/2015/02
تبليغ باحل�صور

التجارية.  القالف  مملكة  عليها:  المدعى   ،SHARAFUDEEN MEERAN PILLAI المدعي: 
مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى وللمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد 
حددت جل�شة 2016/10/19  لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 5/03244/2015/02

تبليغ باحل�صور
والتفريغ.  لل�شحن  الزهراء  �شركة  عليها:  المدعى   ،JAMES TUQUIB UMBLAS المدعي: 

مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 9/04202/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: MONIR HOSSAIN JAJ MIAH، وكيله علي عبداهلل الخاجة. المدعى عليها: �شركة 
انترفور�س �شيكورتي. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 1/10729/2015/02

تبليغ باحل�صور
لل�شيانة  �شي  اأم  اأف  عليها:  المدعى   ،MUHAMMAD AKRAM NABI GHULAM المدعي: 

�س.�س. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 7/21239/2015/02
تبليغ باحل�صور

مو�شوع  الأ�شرة.  ا�شواق  �شركة  عليها:  المدعى   ،OLIVER GLORIOSO PAPA المدعية: 
الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/3 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 9/17502/2014/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: كميل عبداهلل عي�شى علي عبداهلل، المدعى عليها: �شركة عبد اهلل اإبراهيم عبد اهلل 

اإبراهيم للتنظيفات. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة  اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/3 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 6/07418/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: محمد علي تقي اأحمد. وكيلته ايمان ح�شن كاظم مرهون كاظم. المدعى عليه: احمد 
محمد علي جناحي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

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

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/19478/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى المال. المدعى عليها: �شركة 
خبرة الأطعمة ذ.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 26251-1. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 
جل�شة 2016/6/12 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/03435/2016/02 

تبليغ باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
التجاري:  ال�شجل  رقم  الدار  ومطعم  �شلمباد  مطعم  �شاحب  البلو�شي  جالل  علي  احمد  عليه: 

1070. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/03536/2016/02 
تبليغ باحل�صور

اأحمد محمد اأحمد.  المدعى عليها: بيفر  للتاأمين الجتماعي. وكيلها  المدعية: الهيئة العامة 
انترنا�شونال ليمتد )فرع �شركة اأجنبية(. الرقم ال�شخ�شي 8872-01. مجهول العنوان. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/01982/2016/02 
تبليغ باحل�صور

عليها:  المدعى  تلفت.  عبدالرحمن  جا�شم  محمد  جا�شم  وكيلها  العا�شمة.  اأمانة  المدعية: 
موؤ�ش�شة بلور ريفر للتجارة. رقم ال�شجل التجاري: 4848801. مجهول العنوان

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

جل�شة 2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 2/2015/04709/02 
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة الع�شي�س للنقل واعمار الطرق. وكيلتها هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: 
�شامي بدر احمد بدر الحمادي �شاحب موؤ�ش�شة بدر اأحمد الحمادي للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 

520122992. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/09774/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: بنك بي ام اأي. وكيله عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: مبارك 
احمد مبارك جا�شم الذوادي. الرقم ال�شخ�شي: 590070835 مبنى 286 �شقة 23 طريق 702 
مجمع 207 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 15399.138 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/6/1لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/03432/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
 1706 طريق   580 مبنى   .201603157 ال�شخ�شي:  الرقم  المنديل.  احمد  جعفر  جمعة  عليه: 
 11759.969 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المتميزة.  الم�شاريع  �شاحب  المنامة   317 مجمع 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 6/10864/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: فا�شل علي جا�شم محمد. وكيله محمود من�شور مح�شن ربيع. المدعى عليهم: نجاة 
�شالح عي�شى الخور. زهير علي محمد احمد �شلمان. مبنى 576 طريق 4216 مجمع 342 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   7 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
2016/5/22 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 2/03864/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: محمد عبداهلل ابراهيم احمد ال جواد. المدعى عليها: �شماح محمد عيد تركيه مبنى 
86 �شقة 22 طريق 902 مجمع 109 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6000 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/1لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/05664/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
عليها: �شركة في بيلدنغيز. الرقم ال�شخ�شي: 70694-1. مبنى 657 طريق 2811 مجمع 427. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5976.587 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/1لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 3/19901/2015/02

تبليغ باحل�صور
الرقم  البحرين.  مادكو  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 9607. مبنى 65 �شقة 702 طريق 381 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 18786.94 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية 4

رقم الدعوى: 9/20718/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  المال   للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى احمد خليفه  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليها: �شركة الع�شفور لل�شحن والتفريغ. الرقم ال�شخ�شي: 70538-01. مبنى 358 �شقة 15 
طريق 1210 مجمع 312 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 12043.299 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
2016/6/12 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية 4
رقم الدعوى: 5/14938/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: ا�شرقت للمقاولت والنقليات، الرقم 
عبا�س  علي  عبا�س  �شاحبها  الخارجية   656  607 طريق  611ج  مبنى   .2-55072 ال�شخ�شي: 
�شليم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 12722.42 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية 4

رقم الدعوى: 4/03426/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
توبلي   701 مجمع   117 طريق   215 مبنى   .26518 ال�شخ�شي:  الرقم  انترنا�شيونال.  مرحبا 
�شاحبها ع�شام علي ابراهيم عبدالعال. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 19769.902 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية 4

رقم الدعوى: 9/03437/2016/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد. المدعى عليه: محمد  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. وكيلها  المدعية: الهيئة العامة 
ابو   607 1 مجمع  475اأ طريق  مبنى   .201603132 ال�شخ�شي:  الرقم  الكويد.  احمد  عبداهلل 
العي�س �شاحب موؤ�ش�شة ا�شيل لالألمنيوم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10655.694 دينارًا مع 

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

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية 4
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رقم الدعوى: 7/13139/2015/02
تبليغ باحل�صور

عليها: مجموعة  المدعى  الحواج.  فاطمة ح�شن  وكيلته  الغتم.  عبداهلل  احمد  عي�شى  المدعي: 
 634 المجمع  ز   957 بناية  �شارع31   .341 ال�شخ�شي:  الرقم  ب.  م  �س  الكوهجي  عبدالجبار 
المعامير - مملكة البحرين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 15000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 1/19981/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  المال.  عي�شى  جمال  المحامي  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مبنى 1501 طريق 2116 مجمع  ال�شخ�شي: 1-51521.  الرقم  للمقاولت.  الخليج  ملح  عليه: 
321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 12078.577 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/18824/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة �شيب ما�شتر مرين �شيرف�س. 
الرقم ال�شخ�شي: 69955 – 1. مبنى 110 �شقة 13 طريق 6703 مجمع 367 ابو بهام. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 18506.841 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/03530/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: �شركة 
الحليم للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 70395. مبنى 137 طريق 342 مجمع 308 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 9131.794 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/6 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 4/03880/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه ال�شراج 
المنير للزخرفة والديكور. الرقم ال�شخ�شي: 27939-2. مبنى 770 طريق 2131 مجمع 411 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   16973.631 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الم�شلى. 

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

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 1/21259/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى المال. المدعى عليها: ال�شركة 
 315 مجمع   383 طريق   150 مبنى   .1-7100 ال�شخ�شي:  الرقم  العقارات.  لإدارة  المتحدة 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10921.44 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/6/1لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 8/03875/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: �شركة 
المنامة.   321 مجمع   2163 طريق   4338 مبنى   .1-31026 ال�شخ�شي:  الرقم  الزبارة.  فندق 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   18505.953 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة
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رقم الدعوى: 9/03431/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
عليها: موؤ�ش�شة يو�شف مرزوق المرزوق. الرقم ال�شخ�شي: 6588. مبنى 490 طريق 215 مجمع 
202 المحرق ل�شاحبه يو�شف مرزوق �شالم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 21293.851 دينارًا مع 

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

2016/6/6 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/20574/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى

مريزا ح�صن عبداهلل خمدن
ال�شخ�شي  الرقم  خمدن.  عبداهلل  ح�شن  ميرزا  المتوفى  تركة  فتح  عن  المحكمة  تعلن 
350005206. 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 للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/19م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 7/4275/2015/03
رقم اال�صتئناف: 4/7514/2015/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: �شركة ميناتيليكوم. الم�شتاأنف �شده: نو�شاد ادكات كانديلي. مبنى 1669 طريق 229 
مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية 

الثالثة في الدعوى رقم 4/7514/2015/02.     
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/7م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 8/1119/2016/03
رقم اال�صتئناف: 8/783/2013/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شدها: مي عبدالمنعم ال�شيد احمد عبدالرحمن 
مبنى 680 طريق 2018 مجمع 320. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية ال�شابعة في الدعوى رقم 8/783/2013/02.
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بالح�شور  اعاله  المذكورة  �شدها  للم�شتاأنف  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شه او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/2/7م موعد نظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 2/17316/2015/02

تبليغ باحل�صور
العنوان مو�شوع  نيكول جبن كمبر. مجهول  المدعى عليها:  العقارية.  ناردين  �شركة  المدعية: 

الدعوى: الحكم بف�شخ عقد البيع البتدائي الموؤرخ 2008/6/15.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/19م.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 9/1104/2016/03
رقم اال�صتئناف: 4/13247/2015/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: �شركة مينا تيليكوم. الم�شتاأنف �شده: روني رحيم عبدالرحيم. مبنى 2233 طريق 
المدنية  ال�شغرى  المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .907 733 مجمع 

الثالثة في الدعوى رقم 4/13247/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/7م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 7/2445/2015/03
رقم اال�صتئناف: 5/19741/2014/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنف: البنك الهلي المتحد. الم�شتاأنف �شده: راداكري�شنا كاماث راماناند. مبنى 1253 
المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   303 مجمع   325 طريق 

ال�شغرى المدنية العا�شرة في الدعوى رقم 5/19741/2014/02
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/19م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 2/4013/2016/02
تبليغ باحل�صور

محمد  محمود  عليه:  المدعى  واخرين.  الزويد  ح�شن  را�شد  عبدالرحمن  احمد  المدعي: 
عبدالعزيز. منزل 130 طريق 911 المحرق 208. مو�شوع الدعوى: اإلزام المدعى عليهم بمبلغ 

57 األف دينارًا والفوائد والر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.



174
العدد: 3262 - الخميس 19 مايو 2016

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/6م.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 9/1747/2015/02

تبليغ باحل�صور
 RACHAEL عليها  المدعى  رئي�س.  نزار عقيل  وكيلها  يوروتكنولوجي ذ.م.م.  �شركة  المدعية: 
LOUISE ROBB. الرقم ال�شخ�شي: 740817434.مبنى 578 طريق 3316 مجمع 533 المرخ. 

مو�شوع الدعوى: دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 5 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية 5

رقم اال�صتئناف: 9/1028/2016/03
رقم الدعوى: 9/13163/2015/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. الم�شتاأنف �شده: اأحمد �شلمان اأحمد عبداهلل. 
مبنى 1136 �شقة 2 طريق 1136 مجمع 411 جد علي. مو�شوع الدعوى ا�شتئناف الحكم ال�شادر 

من المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة في الدعوى رقم 9/13163/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/7م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 6/15708/2015/02
تبليغ باحل�صور

العنوان.  مجهول  المديفع.  علي  محمد  تقي  عليه:  المدعى  والكويت.  البحرين  بنك  المدعي: 
والر�شوم  دينارًا   50212/043 مبلغ  للمدعين  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  الدعوى:  مو�شوع 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/6م.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
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رقم الدعوى: 4/6682/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

معتوق ابراهيم علي
تعلن المحكمة عن فتح دعوى تركة المتوفى معتوق ابراهيم علي. الرقم ال�شخ�شي 510049877. 
فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة 
خالل خم�شة واأربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2016/6/22م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 2/6053/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى
حمزة خور�صيد جم�صري

تعلن المحكمة عن فتح تركة المتوفى حمزة خور�شيد جم�شير. الرقم ال�شخ�شي 500801410. 
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 للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2016/6/22م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/7173/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى
ح�صن علي �صلمان �صالح

تعلن المحكمة عن فتح تركة المتوفى ح�شن علي �شلمان �شالح. الرقم ال�شخ�شي 670030457. 
فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة 
خالل خم�شة واأربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2016/6/22م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 7/1078/2016/03
رقم اال�صتئناف: 3/12995/2015/02

تبليغ باحل�صور
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. الم�شتاأنف �شده: عبدالعزيز ابراهيم �شلطان 
مال اهلل جوهر. مبنى 998 طريق 1424 مجمع 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف 
الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة في الدعوى رقم 3/12995/2015/02.     
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 
او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/19م موعد نظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
رقم اال�صتئناف: 9/759/2016/03

رقم اال�صتئناف: 5/9089/2015/02
تبليغ باحل�صور

المجيبيل  محمد  من�شور  اأحمد  ح�شين  �شده:  الم�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنف: 
الفغاني مجمع 210 مو�شوع  الدين  �شارع جمال   2 المجيبيل. مبنى 51 طريق  �شاحب مطعم 
رقم  الدعوى  في  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى: 

.5/9089/2015/02
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/19م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم اال�صتئناف: 5/2446/2015/03
رقم اال�صتئناف: 8/2895/2014/02

تبليغ باحل�صور
مبنى   ARNOLD CASTRO NONGUI �شده:  الم�شتاأنف  المتحد.  الهلي  البنك  الم�شتاأنف: 
1349 طريق 3729 مجمع 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية الثامنة في الدعوى رقم 8/2895/2014/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/21م موعد نظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 5/1781/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى
اأحمد محمد جمعة اأبل

تعلن المحكمة عن فتح تركة المتوفى اأحمد محمد جمعة اأبل. الرقم ال�شخ�شي 311100023. 
فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة 
خالل خم�شة واأربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2016/6/20م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة
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رقم الدعوى: 2/16378/2014/02
تبليغ باحل�صور

موؤ�ش�شة  العمل.  �شوق  تنظيم  هيئة  عليهم:  المدعى  ال�شائغ.  ال�شاحب عبداهلل  عبد  المدعي: 
الفوزان. موؤ�ش�شة تعمير لتاأجير معدات البناء. �شعاد محمد علي عبداهلل. موؤ�ش�شة دلمون لتاأجير 
معدات البناء. جعفر عبداهلل علي �شند. موؤ�ش�شة ابو فرا�س لتاأجير المعدات. هند محمد مجرن. 
عفراء را�شد احمد. عبا�س ال�شيخ ال مبارك. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س 

المدعي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بورود التقرير 

في الدعوى وبالح�شور باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/6/6م.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 2/03296/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  رقم: 1-68247  تجاري  �شجل   .JAFFAR ALI YUSUF ALSAWAD

مبلغ 1379.225 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 

2016/6/20لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 2/03315/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي عبداهلل علي عبداهلل الخردوي. الرقم ال�شخ�شي: 691103755. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1331.584 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 

2016/6/20لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/03320/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 757.379 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  رقم:76501.  تجاري  �شجل  للمقاولت.  �شرت  �شركة 

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 
2016/6/20لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 4/03457/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين احمد ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 750514310. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 305.197 

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 

2016/6/20لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/03494/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. المدعى عليه: ح�شين 
محمد مح�شن زهير مكي. الرقم ال�شخ�شي:940508419. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88.871 

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 

2016/6/20لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/03322/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة محمد علي عبداهلل محمد ل�شاحبها محمد علي عبداهلل. �شجل تجاري رقم: 55574-2. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 649.034 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 
2016/6/20لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 1/03341/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: عي�شى 
غلوم ر�شا عبداهلل ديري. الرقم ال�شخ�شي: 611101572. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 99.126 

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 
2016/6/20لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 6/03053/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: محمد ر�شا 
 77.988 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:671202375.  الرقم  �شم�شي.  ح�شين  غلوم 

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 

2016/6/20لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 4/03054/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: جعفر احمد 
مطر ن�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 690053541. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77.917 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 

2016/6/20لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 6/03036/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: يو�شف دحان 
على م�شلح الفاردي. الرقم ال�شخ�شي: 890313750. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 413.962 

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 

2016/6/20لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/02439/2016/02
تبليغ باحل�صور

 SYLVIA عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
URSULA GRESS. الرقم ال�شخ�شي: 751247421. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.921 

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 
2016/6/20لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 1/03033/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: احمد خ�شر 
 453.54 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .940808439 ال�شخ�شي:  الرقم  الثامر.  عبيد  جا�شم 

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 

2016/6/20لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/04650/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: ح�شن علي 
عبدالح�شين علي عيد. الرقم ال�شخ�شي:750602449. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 218.16 

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 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/04227/2016/02
تبليغ باحل�صور

�شركة  عليها:  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 .76665-1: رقم  تجاري  �شجل  علي.  فريد  علي  ل�شاحبها/  والخدمات  للتجارة  الين  تران�س 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 394.341 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 
2016/6/21 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 2/03556/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: عالء محمد يو�شف عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 790716259. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

448.143 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 
2016/6/21 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 6/03635/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840860943 ال�شخ�شي:  الرقم  اجباره.  محمد  اجباره  فادي 

200.192 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 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/03647/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مع  دينارًا  مبلغ 344.765  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 801511690. مو�شوع  الرقم   .IMRAN

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

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/03563/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 .770261906 ال�شخ�شي:  الرقم   .WASANTHA KUMARA AKURUGODA GAMAGE
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 223.175 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 
2016/6/21 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 1/19379/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ذ.م.م.  تيلكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع   .901218197 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHAMMAD AMIN MUHAMMAD YASIN

الدعوى: طلب مبلغ 82.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/26 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 6
رقم الدعوى: 4/15595/2015/02

تبليغ باحل�صور
عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
NATHAN PAUL KLINGMAN. الرقم ال�شخ�شي: 810255693. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

160.003 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 6

رقم الدعوى: 9/04919/2016/02
تبليغ باحل�صور

 alashball المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
مع  دينارًا   220.571 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .56443-1: رقم  تجاري  �شجل   .internet

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

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 6

رقم الدعوى: 1/04828/2016/02
تبليغ باحل�صور

 ROMERO المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
SOLLANO PAULO. الرقم ال�شخ�شي: 710534647. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 229.108 

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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 6

رقم الدعوى: 9/18721/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: جعفر احمد جعفر علي. وكيلها عادل عبداهلل المتروك. المدعى عليه: قا�شم عبدالأمير 
جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 880206985. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2500 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/26 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 6
رقم الدعوى: 4/16567/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
منال محمد من�شور ح�شين نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 900112824. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

879.295 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 6

رقم الدعوى: 5/17709/2015/02
تبليغ باحل�صور

الرقم   EHA WIDYA BT AHRI المدعى عليه:  اإبراهيم.  المدعي: عبدالحميد احمد �شلمان 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 1200  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 820285617. مو�شوع 

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

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 6

رقم الدعوى: 9/02179/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: جرانت ثورنتون – عبدالعال. وكيله محمد عي�شى علي كاظم التاجر. المدعى عليه: 
جلف فينجر جروب كوربوي�شن. �شجل تجاري رقم: 1-62761. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 900 

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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 6

رقم الدعوى: 9/19738/2015/02
تبليغ باحل�صور

وطالل   580121470 جواد  محمد  جا�شم  ليلى  وكيالها  ذ.م.م.  تليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
عبدالعزيز �شعبان 860807711. مكتب 905 الطابق التا�شع - برج الدبلومات 315 طريق 1705 
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المنطقة الدبلوما�شية 317. المدعى عليه: محمد خ�شر جا�شم عبيد التامر. الرقم ال�شخ�شي: 
920703887. مبنى 1648 طريق 1028 مجمع 1210 مملكة البحرين. مو�شوع الدعوى: 80/800 

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

جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/19677/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين �س.ت 50603. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود 671000330. 
مكتب 904 الطابق التا�شع – برج الدبلومات/ المنطقة الدبلوما�شية  المدعى عليه: جمال الدين 
عبدالقادر ال�شلخدي. الرقم ال�شخ�شي: 760920265 الجن�شية: �شوري. �شقه 2029 مبنى 574 
طريق 31. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.014 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 5/23496/2014/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين �س.ت 50603. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود 671000330. 
مكتب 904 الطابق التا�شع – برج الدبلومات/ المنطقة الدبلوما�شية المدعى عليه: محمد جواد 
علي محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 801007003. مبنى 1190 طريق 4122 مجمع 341. مو�شوع 

الدعوى: مبلغ 287.777 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/6/1لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 1/21102/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين �س.ت 50603. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود 671000330. 
مكتب 904 الطابق التا�شع – برج الدبلومات/ المنطقة الدبلوما�شية المدعى عليه: جواد ال�شيد 
طريق   1076 مبنى  بحريني.  الجن�شية:    700106936 ال�شخ�شي:  الرقم  جواد.  علوي  جعفر 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   267.813 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .425 مجمع   2529
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 
رقم الدعوى: 7/20186/2015/02

تبليغ باحل�صور
التويجري 760442177  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
توكيل رقم 2010008162. بناية برج الدبلومات - الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 1705 مدينة 
المنامة 317. المدعى عليه: MOHAMMAD MAHABUB ALAM FOKIR. الرقم ال�شخ�شي: 
861139747. الجن�شية: بنغالي مبنى 2183 طريق 2010 مجمع 304. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 250.541 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 8/00958/2016/02
تبليغ باحل�صور

 705 مكتب   .880601370 مكي  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
برج الدبلومات الدور 7 مجمع 317/ المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليه: يو�شف يعقوب يو�شف 
 3628 �شارع   2215 مبنى  بحريني.  الجن�شية:   .931100852 ال�شخ�شي:  الرقم  �شيف.  احمد 
مجمع 736/ �شماهيج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 329.721 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 9/03140/2016/02
تبليغ باحل�صور

 730104095 الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتاها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
المنطقة  الثامن/  الطابق  الدبلومات  برج   801 مكتب   .701002514 الحايكي  عي�شى  زينب 
ال�شخ�شي:  الرقم   .ROBERT WILLIAM ROCHFORD عليه:  المدعى  الدبلوما�شية. 
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651037255. الجن�شية: رو�شي. مبنى 8479 �شارع 916 مجمع 309/ مدينة المنامة. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 79.700 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 7/20205/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتاها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي 730104095 زينب عي�شى 
الحايكي 701002514. مكتب 801 برج الدبلومات – الطابق الثامن/ المنطقة الدبلوما�شية. 
الجن�شية:   .780103572 ال�شخ�شي  الرقم  المرزوق.  احمد  عبدالجليل  ن�شال  عليه:  المدعى 
مع  دينارًا   89.333 الدعوى:  مو�شوع  دراز   /540 مجمع   4077 �شارع   2194 مبنى  بحريني. 

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

جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 5/20450/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري 760442177 توكيل رقم 
2011002890. بناية برج الدبلومات - الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 1705 مدينة المنامة 
اإبراهيم  خليل  ل�شاحبها محمد  للمقاولت  ابراهيم  خليل  �شركة محمد  عليها:  المدعى   .317
 330.638 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .705 مجمع   3 طريق   144 مبنى   1 �شقة   .56711-1

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

جل�شة 2016/6/1لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 5/20819/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري 760442177 توكيل رقم 
2011002890. بناية برج الدبلومات - الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 1705 مدينة المنامة 
اإبراهيم  خليل  ل�شاحبها محمد  للمقاولت  ابراهيم  خليل  �شركة محمد  عليها:  المدعى   .317
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 306.949 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .705 مجمع   3 طريق   144 مبنى   1 �شقة   .1-56711
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 
رقم الدعوى: 7/12590/2015/02

تبليغ باحل�صور
اإبراهيم محمد هالل علي المالكي 470023708 الجن�شية: بحريني. �شقة 11 مبنى  المدعي: 
الرقم   .BAIDIDO AMIL عليه:  المدعى  المنامة.  مدينة   /  318 مجمع   1805 طريق  435ج 
ال�شخ�شي: EB5881646. بوا�شطة ال�شفارة الفلبينية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 615 دينارًا 

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

جل�شة 2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 9/00019/2016/02
تبليغ باحل�صور

التويجري 760442177  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
توكيل رقم 2010008162. بناية برج الدبلومات - الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 1705 مدينة 
المنامة 317. المدعى عليه: عبدالغني غ�شان الدب�س الرقم ال�شخ�شي: 841228833/ �شوري. 
�شقه 13 مبنى 1736 طريق 633 مجمع 603. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 197.577 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 2/19163/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري 760442177 توكيل رقم 
2011002890. المدعى عليه: محمد عبداهلل علي اإبراهيم، الرقم ال�شخ�شي: 870301578. 
الجن�شية: بحريني. �شقه 11 مبنى 815 طريق 1513 مجمع 423. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

101.477 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



188
العدد: 3262 - الخميس 19 مايو 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 
رقم الدعوى: 2/00172/2016/02

تبليغ باحل�صور
التويجري 760442177  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 1705 طريق   903 مكتب  التا�شع  الطابق   - الدبلومات  برج  بناية   .2010008162 رقم  توكيل 
مدينة المنامة 317. المدعى عليه: RAMJAN MIAH HOSSAIN MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 
8000585620. الجن�شية: بنغالي. مبنى 1656 طريق 3861 مجمع 738. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 246.195 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 1/20550/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تليكوم ذ.م.م. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه 850605890. 
المنطقة   317 مجمع   1704 طريق   .283 مبنى  الر�شي�س  برج  ال�شابع  الطابق   71 مكتب 
الرقم  بحريني.  الجن�شية  الم�شرف.  احمد  محمد  مح�شن  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية. 
ال�شخ�شي: 680206205. مبنى 1600 طريق 89 مجمع 906 مو�شوع الدعوى: 69.797 دينارًا 

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

جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة 

رقم الدعوى: 2/16943/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تليكوم ذ.م.م. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه 850605890. 
مكتب 71 برج الر�شي�س الطابق ال�شابع مبنى 283 طريق 1704 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. 
المدعى عليها: موزه عبداهلل را�شد �شباح الجالهمه، الرقم ال�شخ�شي: 620127201. الجن�شية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   241.563 الدعوى:  مو�شوع   .248 مجمع   12 طريق   279 مبنى  بحرينية. 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 7/00015/2016/02

تبليغ باحل�صور
التويجري 760442177  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 1705 طريق   903 مكتب  التا�شع  الطابق   - الدبلومات  برج  بناية   .2010008162 رقم  توكيل 
مدينة المنامة 317. المدعى عليه: SUMESH MATTAMMEL SUBRAHMANIAN. الرقم 
مو�شوع   .351 مجمع   5124 طريق   1221 مبنى  هندي.  الجن�شية:   .831055375 ال�شخ�شي: 

الدعوى: طلب مبلغ 198.228 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/6/2لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 6/15398/2015/02
تبليغ باحل�صور

ا�شماعيل  المدعى عليه: محمد  العلي.  وكيلها طالل  ال�شيارات.  لتاأجير  افنيو  �شركة  المدعية: 
في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت   .860409074 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  اهلل  ن�شر 
�شهادة  القانونية منها  الإثبات  وبكافة طرق  المدعي  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع 
ال�شهود والقرائن طبيعة التفاق المبرم بينه وبين المدعى عليه والمبالغ المترتبة بذمة المدعى 
عليه ل�شالح المدعى، وقد �شرحت المحكمة للمدعي عليه بالنفي بذات الطرق، وحددت جل�شة 
التداعي  بدوؤه؛ وعلى طرفي  تاريخ  ينتهي خالل �شهر من  اأن  التحقيق على  لبدء   2016/5/24
اإعالن �شهودهما لح�شور تلك الجل�شة واأبقت الف�شل في الم�شروفات لحين الف�شل في مو�شوع 

الدعوى، ليعلم. 
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 7/00421/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: موؤ�ش�شة محمود �شم�شي لل�شباغة. وكيلها ح�شين محمد الحداد. المدعى عليهما )1( 
نرج�س على ميرزا علي )2( محمود �شعبان. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة 
الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي - وبكافة طرق الإثبات القانونية منها �شهادة ال�شهود والقرائن 
طبيعة التفاق المبرم بينه وبين المدعى عليهم والمبالغ المترتبة بذمة المدعى عليهم ل�شالح 
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المدعى ، وقد �شرحت المحكمة للمدعي عليهم بالنفي بذات الطرق ، وحددت جل�شة 2016/6/1 
لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدوؤه، وعلى طرفي التداعي اإعالن �شهودهما 
لح�شور تلك الجل�شة واأبقت الف�شل في الم�شروفات لحين الف�شل في مو�شوع الدعوى، ليعلم.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 8/00684/2016/02
تبليغ باحل�صور

عليه:  المدعى  الوطني.  علي  محمد  وكيلها  الإدارية.  للخدمات  الدبلومات  �شركة  المدعية: 
كالتونز ال ال بي. الرقم ال�شخ�شي: 7062-1. مبنى 3 طريق 365 مجمع 316 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 74 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/6/1للمرافعة.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 5/04020/2016/02
تبليغ باحل�صور

 MADELAINE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
MALIGALIG GONZALES. الرقم ال�شخ�شي: 880724749 مبنى 31 طريق 333 مجمع 321 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244.183 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/26 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 5/02512/2016/02

تبليغ باحل�صور
 KALPESH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه 
ال�شخ�شي: 731117328. مبنى 1033 �شقة 32 طريق 425  الرقم   .VELJIBHAI PARMAR

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   287.635 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 7/02475/2016/02
تبليغ باحل�صور

ح�شين  عليه  المدعى  �شليبيخ.  ح�شين  نا�شر  �شهام  وكيلتها  للخر�شانة.  اوال  �شركة  المدعية: 
عي�شى يو�شف احمد �شاحب موؤ�ش�شة العرادي لمواد البناء. مبنى 75 طريق 29 مجمع 242 عراد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1757 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/13986/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: قمر بني 
ها�شم للمقاولت والدللة. الرقم ال�شخ�شي: 2-027187. مبنى 1 �شقة 11 طريق 318 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 170.625 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321

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

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/00178/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبنى   .690346875 ال�شخ�شي  الرقم   .JAYAPRAKAS VAILASSERI KUNNAKKAVIL

1997 طريق 134 مجمع 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 222.419 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 6/02503/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
EID KHAMIS OLAYYAN. الرقم ال�شخ�شي: 550161864. مبنى 126 �شقة 49 طريق 2905 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   336.316 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المرخ.   529 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 8/04931/2016/02
تبليغ باحل�صور

اأحمد  �شعد  هدى  وكيلتها  �س.�س.و.  )مهامكو(  لالإلكترونيات  العالمية  مهام  �شركة  المدعية: 
يو�شف. المدعى عليه: محمد ف�شل اهلل ح�شن ف�شل اهلل كلداري. الرقم ال�شخ�شي 720503744. 
مع  دينارًا   1095 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الب�شيتين.   227 مجمع   2727 طريق   920 مبنى 

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

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 4

رقم الدعوى: 9/12389/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى  قاهري.  عبدالح�شين  علي  ال�شيد  جالل  وكيلها  للمقاولت.  الأهلية  �شركه  المدعية: 
طريق   13 �شقة   318 مبنى   .201511306 ال�شخ�شي:  الرقم  ك�شن.  كون�شتر  مارفيدا  عليها: 
1808 الحوره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 8/19868/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعى عليها: �شركة  النها�س.  لل�شفريات ذ.م.م. وكيلها ح�شين جعفر  المدعية: �شركة دناتا 
مجموعة اآر دي هيرتيج. الرقم ال�شخ�شي: 201517167. مبنى 1565 �شقة 222 طريق 1722 
مجمع 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 949 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/00036/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: زي�شان وارث علي 
المنامة.   301 115 مجمع  802 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 880710071.  الرقم  رم�شان.  وارث 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/00033/2016/02
تبليغ باحل�صور

ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: من�شور محمد  تليكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة ميتا 
علي محمد ال�شبع. الرقم ال�شخ�شي: 741006766. مبنى 3346 طريق 456 مجمع 604 القرية. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/19814/2015/02
تبليغ باحل�صور

 Daniel john المدعى عليه:  ليلى جا�شم محمد جواد.  تيليكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة مينا 
مو�شوع  مقابة.  مبنى 1873 طريق 2857 مجمع 509  ال�شخ�شي: 201517065.  الرقم   .Kirk

الدعوى: طلب مبلغ 80 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/03803/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  جنو�شان.   502 مجمع   80 طريق   24 �شقة   176 مبنى   .IMAD JAWED ASHRAF

الدعوى: طلب مبلغ 348.383 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 3/20997/2015/02

تبليغ باحل�صور
امل  عليها:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
خليل ابراهيم عبداهلل ال�شائغ. الرقم ال�شخ�شي: 830604669. مبنى 326 طريق 2118 مجمع 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 717.446 دينارًا مع  721 جدعلي. مو�شوع 

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

2016/6/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/02570/2016/02
تبليغ باحل�صور

عليها  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
المنامة.   330 مجمع   3020 طريق   1146 مبنى   .SHASHIDHARA SHETTY KENJOOR
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.189 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/16 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 4
رقم الدعوى: 9/02022/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   302 مجمع   234 طريق   1977 مبنى   .SAZZAD HOSSAIN BABU LOKMAN

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170.12 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/16 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/21309/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شن م�شبح 
مو�شى الر�شيدي. الرقم ال�شخ�شي: 8812168283. مبنى 5269 طريق 337 مجمع 203 المحرق. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1262.61 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/27 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/01261/2016/02

تبليغ باحل�صور
 ANUL عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MOHAMED. الرقم ال�شخ�شي: 830424512. مبنى 620 �شقة 11 طريق 3815 مجمع 338 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 119.232 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/27 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/21027/2015/02

تبليغ باحل�صور
 VINOD عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبنى 1732 طريق 130 مجمع 211  ال�شخ�شي: 840161557.  الرقم   .ELUMBANTAVIDA

المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 789.039 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/27 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 7/21399/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: �شادق �شلمان احمد �شلمان. وكيله جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. المدعى عليه: 
احمد �شلمان احمد �شلمان ورقمه ال�شخ�شي 590041703. عبا�س �شلمان احمد �شلمان ورقمه 
ال�شخ�شي 620108940. مبنى 1886 طريق 1607 مجمع 1216 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: 

منازعات عقارية.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 9/04426/2016/02
تبليغ باحل�صور

اروى  عليها  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلتها عبدالكريم  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
حمد عيد المنيزل. الرقم ال�شخ�شي: 690409923. مبنى 351 طريق 2120 مجمع 928 الرفاع 
الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.786 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 4

رقم الدعوى: 1/04327/2016/02
تبليغ باحل�صور

زهره  عليها  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عبداهلل را�شد احمد را�شد. مبنى 400 طريق 4012 مجمع 740 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 247.745 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 4

رقم الدعوى: 9/04595/2016/02
تبليغ باحل�صور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SHAUKKATHALI KUZHIKKADAN. مبنى 365 �شقة 12 طريق 221 مجمع 202 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 51.753 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 4

رقم الدعوى: 2/19289/2015/02
تبليغ باحل�صور

 RYAN عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 811043657. مبنى 101 �شقة 1 طريق 2101  الرقم   .GONZALES SOLIVEN
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   347.341 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/27 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 4
رقم الدعوى: 8/19028/2015/02

تبليغ باحل�صور
 AZAD LATE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
 341 مجمع   1170 طريق   1340 مبنى   .730700836 ال�شخ�شي:  الرقم   .REHAN UDDIN

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 289.689 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/27 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/03557/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
HAMZA VALIYA PARAMBIL. مبنى 21 طريق 24 مجمع 224 المحرق. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 546.262 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة 

رقم الدعوى: 2/18868/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: جا�شم ح�شن يو�شف عبدالعال. وكيلها فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليه: مركز 
البحرين البحري. الرقم ال�شخ�شي: 201516580. مبنى 381 طريق 2617 مجمع 326 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1350 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 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 9/04037/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
عليها: �شركة مها ميديا تي في اأند مجازين ليمتد. ال�شجل التجاري: 78225-1. مبنى 743 �شقة 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 191.6 دينارًا مع  �شناب�س. مو�شوع  508 طريق 831 مجمع 408 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/04691/2016/02
تبليغ باحل�صور

ال�شجل  علي  بهرام  ايمان محمد  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
التجاري: 91045. �شاحبة موؤ�ش�شة الطبر�س لتخلي�س العمالت - مكتب 11  مبنى 1901 طريق 
2153 مجمع 271. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 844.35 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/00715/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: احمد �شيف 
اهلل احمد عبدالرزاق الماطري. الرقم ال�شخ�شي: 760501785. مبنى 1729 �شقة 12 طريق 
4435 مجمع 244 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.312 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 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/00954/2016/02
تبليغ باحل�صور

 BALU عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ERAYIL. الرقم ال�شخ�شي: 871036185. مبنى 12 طريق 654 مجمع485 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 356.825 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/12 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 4/04429/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: �شركة 
مجموعة اكوا للمواد الب�شريه. ال�شجل التجاري: 54953-1. مبنى 937 طريق 3620 مجمع 436 
ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/00585/2016/02
تبليغ باحل�صور

اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيلها  ترافكو.  الأغذية/  و�شناعة  للتجارة  العامة  ال�شركة  المدعية: 
المدعى عليها: برادات جعفر النجار. ال�شجل التجاري: 1365-4. مبنى 340 طريق 251 مجمع 
301 المنامة ل�شاحبها جعفر �شادق النجار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1970.555 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/19245/2015/02
تبليغ باحل�صور

المدعي: خليفه عبداهلل خليفه عبداهلل الن�شمي. وكيلها عبداهلل احمد علي ال�شكران. المدعى 
 .580136167 ال�شخ�شي  الرقم  خلفان.  جا�شم  محمد  احمد  ال�شباح،  اأبراج  موؤ�ش�شة  عليها: 
مبنى 2648 �شقة 2044 طريق 5720 مجمع 257 جزر اأمواج مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2200 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 8/17490/2015/02
تبليغ باحل�صور

�شهيلة  عليها:  المدعى  حميد.  احمد  اأيوب  اأحمد  طيبه  وكيلتها  للكمبيوتر.  ال�شفير  المدعي: 
ال�شخ�شي: 820901741. مبنى 969 طريق 325 مجمع  الرقم  يو�شف �شعدون.  يعقوب  �شامي 
203 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 832 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/13507/2015/02
تبليغ باحل�صور

 SNOO_KY MARAVILLA المدعى عليه:  اإ�شماعيل.  ا�شماعيل علي  المدعي: عبدالح�شن 
TOLENTINO. الرقم ال�شخ�شي: 851058965. مبنى 2342 طريق 937 مجمع 1209 مدينة 
حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 850 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 
19-06-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى: 2/15419/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعية: نوره عيد محمد الظاعن. المدعى عليه: عي�شى عيد محمد الظاعن. مو�شوع الدعوى: 
الكائن في  العقار  ا�شهم من  اأربعة  البالغ �شهم واحد من عامة  المدعية  الحكم بفرز م�شتحق 

الحد من المحرق الم�شجل برقم الوثيقة 189519 والمقدمة رقم 12016/2014.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/18 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 6/16348/2013/02
تبليغ باحل�صور

بور�شلي. وكيلهما �شامي عي�شى  يو�شف را�شد  بور�شلي، فوزية  يو�شف را�شد  المدعيتين: غنيمه 
�شيادي. المدعى عليه الول: عادل يو�شف را�شد نا�شر بور�شلي. المدعى عليه الثاني/ علي مراد 
يو�شف بهبهاني. منطقة الجابرية - �شارع يو�شف را�شد بور�شلي رقم 110 القطعة 12 منزل 51 

دولة الكويت. مو�شوع الدعوى: فرز العقارات. 
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/7 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية االأولى


