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 اأمر ملكي رقم )31( ل�سنة 2016
 بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى

القيام بمهام الحكم

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

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

املادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 9 �شـوال 1437هـ
املوافق: 14 يوليو 2016م
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وزارة الرتبية والتعليم
 قرار وزاري رقم )916/م ع ن/2016(

ار�سين في الخارج باإلغاء ترخي�ص مكتب خدمات تعليمية للدَّ

وزير الرتبية والتعليم:
التعليمية  اخلدمات  مكاتب  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ار�شني يف اخلارج، للدَّ
ار�شني  وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1997 ب�شاأن الرتخي�س ملكاتب اخلدمات التعليمية للدَّ

يف اخلارج،
وعلى القرار الوزاري رقم )1688( ل�شنة 2006 ب�شاأن قيمة الكفالة البنكية، ور�شوم الرتخي�س 

ار�شني يف اخلارج، وجتديده ملكاتب اخلدمات التعليمية للدَّ
املوؤرخ يف 19 يوليو 1998 ب�شاأن  وعلى خطاب وكيل وزارة الرتبية والتعليم رقم )98/7/855( 
اخلارج حتت  ار�شني يف  للدَّ التعليمية  للخدمات  مكتب  بفتح  ديري  �شعبان  فخرية  لل�شيدة  الرتخي�س 
رقم  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  وخطاب  اجلامعية(،  للخدمات  العاملية  )الوكالة  موؤ�ش�شة  ا�شم 
)99/3/181( املوؤرخ يف 3 مار�س 1999 ب�شاأن ت�شجيل املوؤ�ش�شة با�شم ال�شيد عبداحلميد �شعبان ديري، 
العاملية  )الوكالة  ملوؤ�ش�شة  املن�شوبة  املخالفات  ب�شاأن  وامللحقيات  البعثات  اإدارة  مذكرة  وعلى 

للخدمات التعليمية(، 
وعلى عر�س مدير اإدارة البعثات وامللحقيات،

ُقّررالآتي:
املادة األولى

)الوكالة  موؤ�ش�شة  ا�شم  حتت  اخلارج   يف  ار�شني  للدَّ التعليمية  اخلدمات  مكتب  ترخي�س  ُيلغى 
العاملية للخدمات اجلامعية(.

املادة الثانية
على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم
الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 30 رم�شان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 5 يـــــــوليــــــو 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )140( ل�سنة 2016 
 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )81( ل�سنة 2015

 ب�ساأن اإعادة ت�سكيل لجنة تثمين العقارات
الم�ستملكة للمنفعة العامة ونظام عملها

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، 
للمنفعة  امل�شتملكة  العقارات  تثمني  جلنة  ت�شكيل  باإعادة   2015 ل�شنة   )81( رقم  القرار  وعلى 

العامة ونظام عملها، وتعديالته،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س البند )12( من املادة رقم )1( من القرار رقم )81( ل�شنة 2015 الن�س الآتي:
رئي�س ق�شم ال�شتمالك املهند�س يو�شف محمد الق�شاب

بوزارة الأ�شغال و�شئون 
ع�شو واأمني �شر

البلديات والتخطيط العمراين

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 15 �شـوال 1437هــ
املــــــوافــــــــق: 20 يــوليــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )62( ل�سنة 2016 

 ب�ساأن اإعادة ت�سكيل الجهة الإدارية المخت�سة 
بالَبتِّ في تَظلُّم الم�ستفيد من التعوي�ص اأو الإعانة 

 
وزير العمل والتنمية الجتماعية:

وعلى  ل،  التََّعطُّ �شد  التاأمني  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )78( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
الأخ�س املادة )26( منه،

تَظلُّم  يف  بالَبتِّ  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  حتديد  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )33( رقم  القرار  وعلى 
امل�شتفيد من التعوي�س اأو الإعانة واإجراءات تقدمي التََّظلُّم والَبتِّ فيه،

 
قرر الآتي:
مادة -1-

ُيعاد ت�شكيل اجلهة الإدارية املخت�شة بالَبتِّ يف تَظلُّم امل�شتفيد من التعوي�س اأو الإعانة، برئا�شة 
ال�شادة  من  كل  وع�شوية  العمالية،  والنقابات  التفتي�س  اإدارة  مدير   - احلايكي  اأحمد جعفر  ال�شيد/ 

التالية اأ�شماوؤهم:
نائبًا للرئي�س 1. نعيمة عبداهلل جا�شم                       

ع�شوًا 2. عارف من�شور بوح�شني                  
ع�شوًا 3. رابعة خليل اأديب                         
ع�شوًا 4. ليلى عبدالباري �شهاب                    

 
 مادة -2-

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                    

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان 

�شدر بتاريخ: 21 رم�شان 1437هـ
املـــــــوافـــــق: 26 يـــــونـيــــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )63( ل�سنة 2016 

ل موؤ�س�سة ال�سندوق الخيري لمنطقة النعيم  ب�ساأن تَحوُّ
اإلى جمعية النعيم الخيرية 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

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

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 1993 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي ملنطقة 

النعيم،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
اإلى  وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 2010 بتحديد �شروط واإجراءات حتويل املوؤ�ش�شات اخلا�شة 

جمعيات، 
والأندية  للجمعيات  املال  بجْمع  الرتخي�س  نظام  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )65( رقم  القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية النعيم اخلريية،

قرر التي:
مادة )1(

ل يف �شجل قيد  ل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي ملنطقة النعيم اإلى جمعية النعيم اخلريية، وت�شجَّ حَتوَّ
اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم )13/ج/ خ(.

مادة )2(
اجلريدة  يف  اخلريية  النعيم  جلمعية  املرافق  الأ�شا�شي  النظام  وملخ�س  القرار  هذا  ين�شر 

الر�شمية، ويعمل بهما من تاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان 

�شدر بتاريخ: 21 رم�شان 1437هـ
املـــــــوافـــــق: 26 يـــــونـيـــــو 2016م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية النعيم اخلريية

1- فا�شل اأحمد الن�شيط.
2- جواد اأحمد يو�شف مرهون .

3- م�شطفى �شيد ح�شني �شيد اإبراهيم .
4- اأحمد جمعة اأحمد احلواج .

5- عي�شى علي ر�شي املحرو�س .
6- ح�شن حميد دروي�س محمد .

7- جواد جعفر متام التمام .
8-  عي�شى خليفة عي�شى حماد .

9- اأحمد عبداهلل الزاير .
10- عبدالر�شول جعفر محمد التمام.

11- اأحمد اإبراهيم نوح.
12-  عبدالر�شا ح�شن جا�شم رجب .

13- عبدالنبي ح�شن محمد العلي .
14- �شعيد اأحمد اأبو حبيبة.

15-  �شعيد اأحمد يو�شف مرهون .
16-  ح�شني �شلمان ح�شني املو�شوي .

17-  زكريا علي علي ح�شن رحمة.
18-  محمد اإبراهيم اأحمد خليل ال�شالطنة.

19- جمدي جا�شم اأحمد الن�شيط .
20-  محمد عي�شى علي املحرو�س .

21-  نبيل علي حبيب علي ال�شرتاوي .

22- عبداحل�شني اأحمد محمد حماد.

23-  مريزا عبدالر�شول محمد العلي.
24-  ال�شيد حيدر علوي اأحمد ها�شم الغريفي.

25-  با�شم علي ح�شن عبداهلل مرهون .
26- ال�شيد ر�شا علي اإبراهيم مح�شن.
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27-  �شادق جعفر علي ح�شن الكليتي.
28- عبداجلليل علي اإ�شماعيل يو�شف.
29-  عبا�س جا�شم عبداهلل ال�شالطنة.

30-  علي من�شور علي النا�شر.
31-  عبدالواحد اإبراهيم يو�شف الإ�شكايف.

32-  �شادق اأحمد رحمة.
33- اإبراهيم حبيب خمي�س.

34-  �شعيد علي عي�شى ال�شقاء.
35-  عبداهلل �شلطان من�شور ال�شالطنة.

36- عبداهلل علي حبيب.
37- عبداهلل ح�شن رحمة.

38- حميد يو�شف يحيى رحمة.
39- عادل علي حبيب ال�شرتاوي.

40-  علي جابر علي جابر.
41-  ح�شن يحيى ح�شن يو�شف رحمة.

42- اأحمد عبدالكرمي مكي الكويف.
43-  م�شطفى خليل اإبراهيم مرهون.

44-  اأحمد مهدي �شلمان ال�شكري.
45-  نادر جا�شم اأحمد الن�شيط.

46-  منري عبدالر�شول املعتوق.
47-  ح�شن علي محمد متام.

48-  خليل اإبراهيم عبداهلل امل�شلي.
49-  خليفة عي�شى خليفة حماد.

50-  �شعيد اإبراهيم عبداهلل القالف.
51- علي �شيد �شلمان ح�شن املو�شوي. 
52- علي اإبراهيم علي كاظم الن�شابة.

53-  ح�شن حميد دروي�س محمد .
54-  �شعيد خليل عبداهلل نوح .

55 - �شيد �شعيد �شيد عبداهلل محمد ح�شن.
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56-  كاظم جميل دروي�س.
57-  ر�شي �شعيد احلواج.

58-  ح�شني ح�شن محمد العلي.
59-  ح�شن جواد عبداهلل جواد .

60- محمد �شالح عبداهلل �شعبان.
61-  جمال �شالح دهنيم.

62-  اأحمد �شالح مال اأحمد النعيمي.
63- محمد اأحمد ح�شن املوؤمن.

64- علي �شعيد علي جا�شم.
67-  خليل جا�شم اأحمد .

68- حميد عبداحل�شن اأحمد اإبراهيم. 
69- ح�شن عبداهلل اأحمد جا�شم.

70-  ح�شني �شعيد علي.
71-  عبدعلي ح�شن �شبت.

72-  اإبراهيم اأحمد خليل ال�شالطنة.
73-  حبيب علي نوح اآل نوح.

74- جميد علي عليوي.
75- مريزا عبدعلي مهدي مهدي.

76- علي جميد علي ال�شكري.
78-  جعفر عبداهلل عي�شى حماد.

79- اأحمد عي�شى دروي�س.
80- ال�شيد محمد هادي اأحمد علوي الغريفي.

81-  محمد عي�شى محمد العلي.
82- �شامي اأحمد نوح.

83-  مح�شن اإبراهيم التيتون.
84- �شعيد حميد عبدعلي اآل نوح.

85- ح�شني عبداحل�شن اأحمد اإبراهيم.
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
جلمعية النعيم اخلريية

 
البحرين موؤ�ش�شة ال�شندوق  تاأ�ش�شت مبملكة  اأنه  الأ�شا�شي على  النظام  الأولى من  املادة  تن�س 
اخلريي ملنطقة النعيم موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجل قيد املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت رقم )21/م/خ/�س( 
بتاريخ 9 اأكتوبر 1993 وذلك طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 
اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 1989. 
النعيم   الثانية من النظام الأ�شا�شي على حَتوُّل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي ملنطقة  تن�س املادة 
اإلى جمعية النعيم اخلريية طبقًا للقانون رقم )42( ل�شنة 2009 بتعديل بع�س اأحكام قانون اجلمعيات 
واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية 
اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، والقرار رقم )19( ل�شنة 2010 بتحديد 
ل يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية  �شروط واإجراءات حتويل املوؤ�ش�شات اخلا�شة اإلى جمعيات، وت�شجَّ

الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم )13/ج/خ( ل�شنة 2016.
ل اجلمعية بوزارة التنمية الجتماعية، وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ ن�شر  ُت�شجَّ
ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن تنظيم �شجل قيد 

اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو  )229(  �شقة )41( �شارع اللوؤلوؤ جممع )303( مملكة البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن تنت�شب 
اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اإذن م�شبق 

من الوزارة املعنية بالتنمية الجتماعية بذلك.
وتقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف 

التالية:
احلكومية   اجلهات  مع  بالتن�شيق  لالأ�شر  والقت�شادي  الجتماعي  الو�شع  حت�شني  يف  امل�شاركة   -1

املخت�شة.
2- ت�شجيع روح التكافل و التوا�شل بني اأفراد املجتمع، مع مراعاة النطاق املكاين لعمل اجلمعية وفقًا 

للمادة )3( من هذا النظام.
3- امل�شاركة يف مختلف اأعمال اخلري �شريطة موافقة الوزارة املعنية.
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4-  �شد الحتياجات املادية احلياتية لالأ�شر الفقرية املحتاجة.
5-  تقدمي امل�شاعدات املالية والعينية لالأ�شر املحتاجة.

اإذا مل  اأو خارجها  6- م�شاعدة املر�شى املحتاجني للعالج يف امل�شت�شفيات اخلا�شة مبملكة البحرين 
يتوافر العالج داخل اململكة وذلك بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة .

7 - تقدمي امل�شاعدات الطارئة يف حالة النكبات والكوارث .
بالتن�شيق مع  البالد وخارجها  املحتاجني ملوا�شلة درا�شتهم داخل  للطلبة  املالية  امل�شاعدة  8- تقدمي 

اجلهات احلكومية املخت�شة .
9- م�شاعدة الأ�شر املحتاجة لبناء املنازل وترميمها ح�شب الإمكانيات املتاحة، بالتن�شيق مع اجلهات 

احلكومية املخت�شة .
10- امل�شاركة يف ترميم امل�شاجد واإ�شالح املقابر، وفقًا لالأنظمة القانونية املعمول بها يف هذا ال�شاأن.
وت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين بالو�شائل التالية:

1. دعم امل�شروعات القت�شادية والجتماعية التي توافق عليها اجلهات املعنية لتح�شني احلياة الأ�شرية 
بالتن�شيق مع الوزارة املخت�شة.

اجلهات  موافقة  بعد  اجلمعية  بن�شاط  العالقة  ذات  العمل  وور�س  والندوات  املوؤمترات  تنظيم   .2
احلكومية املخت�شة.

3. اإجراء الدرا�شات والبحوث امليدانية ذات العالقة بن�شاط اجلمعية بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية 
املخت�شة .

4. مد اجلهات احلكومية بالبيانات الالزمة عن جوانب العمل اخلريي بنطاق عمل اجلمعية .
وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1 – خريية 
وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:

1( اإن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
2( اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.

3( اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك وان ل يكون قد ُحِكم عليه يف جرمية مخلة بال�شرف اأو الأمانة اإل 
اإذا رد اإليه اعتباره. 

م النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى: وق�شَّ
 1- الع�شوية العاملة.           2- الع�شوية املنت�شبة.               3- الع�شوية الفخرية.

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

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

قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي كذلك اأن جمل�س الإدارة يتكون من اثني ع�شر ع�شوًا تنتخبهم اجلمعية 
اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع  اأو مددًا  اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة  العمومية من بني 

ال�شري املبا�شر.
واعترب النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة 
 َ التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة للجمعية. وَبنيَّ
واأن  اللجان املختلفة،  الع�شوية فيه وحقه يف ت�شكيل  الأ�شا�شي اخت�شا�شات املجل�س و�شروط  النظام 

َد النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل املجل�س. اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر، كما َحدَّ
َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:  وحول مالية اجلمعية َبنيَّ

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

3( الهبات والتربعات والو�شايا النقدية والعينية التي حت�شل عليها اجلمعية والتي ت�شرح بقبولها من  
الوزارة املعنية بالتنمية الجتماعية.

4( اإيرادات الأن�شطة اخلريية، واملعار�س والأ�شواق اخلريية التي تقيمها اأو ت�شرتك فيها اجلمعية بعد 
اأْخذ موافقة  اجلهات املخت�شة. 

5( عائدات اإيجار العقارات اململوكة من قبل اجلمعية .
6( اأية موارد اأخرى يقبلها جمل�س الإدارة وت�شرح بقبولها من  الوزارة املعنية بالتنمية الجتماعية.

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري اأعمالها 
يف  وتنتهي  يناير  اأول  من  للجمعية  املالية  ال�شنة  تبداأ  اأن  على  اإيداعها  وطرق  الأموال  �شرف  واأوجه 
تاريخ  من  تبداأ  بحيث  املالية،  ال�شنة  لبدء  بالن�شبة  الأولى  ال�شنة  وُت�شتثَنى  عام،  كل  من  دي�شمرب   31
ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأن يكون ال�شرف طبقًا لالئحة 
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املالية للجمعية وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي على اجلمعية العمومية 
لإقراره.

د النظام الأ�شا�شي طرق املراقبة املالية وتدقيق احل�شابات اخلتامية لإيرادات وم�شروفات  كما حدَّ
اجلمعية.

حلها  وقواعد  تق�شيمها،  اأو  اجلمعية  اإدماج  وكيفية  تعديله  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  واأخريًا 
اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

الباقية على اجلمعيات التي تعمل يف  اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال  وبعد 
ميدان عمل اجلمعية.  

الهيئات  الجتماعية  بالتنمية  املعنية  الوزارة  حتدد  ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 
الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )64( ل�سنة 2016

 ب�ساأن اإعادة ت�سكيل لجنة تن�سيقية م�ستركة
ل لمتابعة تنفيذ اأحكام قانون التاأمين �سد التَّعطُّ

 
 وزير العمل والتنمية الجتماعية:

ل  املعدَّ ل،  التَّعطُّ �شد  التاأمني  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )78( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
بالقانون رقم )43( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )3( منه،

وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2005 بتنظيم وزارة العمل وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2011 باإعادة ت�شمية وتنظيم وزارة التنمية الجتماعية وتعديالته،
تنفيذ  ملتابعة  م�شرتكة  تن�شيقية  جلنة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

ل، اأحكام قانون التاأمني �شد التَّعطُّ
وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

 
قرر الآتي:
مادة )1(

ُيعاد ت�شكيل جلنة التن�شيق املن�شو�س عليها يف املادة )3( من املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 
  - العمل  وزارة  وكيل   - الدو�شري   �شامل  �شباح  ال�شيد/  برئا�شة  ل  التَّعطُّ �شد  التاأمني  ب�شاأن   2006

وع�شوية كل من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
اأوًل: وزارة العمل والتنمية الجتماعية:

الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون العمل         نائبًا للرئي�س        1. د. محمد علي الأن�شاري                   
ل  مدير اإدارة التاأمني �شد التَّعطُّ 2.فوزية �شالح �شهاب                          

مدير اإدارة ُنُظم املعلومات 3.را�شد محمد نور املدين                      
4.د.عبدالبا�شط محمد عبداملح�شن          امل�شت�شار القانوين 

رئي�س ق�شم ت�شجيل وتقييم طلبات التاأمني 5.جنوى عبدال�شهيد بوح�شان                   

ثانياً : الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي:
املدير التنفيذي للم�شتحقات التاأمينية 1. عبداهلل محمد املحمود                     
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املدير التنفيذي خلدمات امل�شرتكني 2. ناهد اأحمد ال�شبيعي                        
مدير الأنظمة باإدارة تقنية املعلومات 3. �شلمى عبدالرحمن ال�شيد                   

 
مادة )2(

تخت�س اللجنة مبتابعة تنفيذ اأحكام املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد 
ل، وعلى الأخ�س: التَّعطُّ

ب�شاأن  ل�شنة 2006  بقانون رقم )78(  املر�شوم  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  الوزارية  القرارات  اقرتاح   -1
ل واقرتاح تعديل القائم منها. التاأمني �شد التَّعطُّ

ل. 2- اقرتاح احللول التي ت�شاهم يف تطوير نظام التاأمني �شد التَّعطُّ
للتاأمني  العامة  والهيئة  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  بها  تكلفها  اأخرى  مهام  اأية  اإجناز   -3

الجتماعي.
 

مادة )3(
نائبه، ويجوز دعوتها لجتماع  اأو  اأ�شهر بدعوة من رئي�شها  اللجنة مرة واحدة كل ثالثة  جتتمع 
غري عادي كلما دعت احلاجة لذلك، ول تكون اجتماعاتها �شحيحة اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على 
َت�شاوي  وعند  الأع�شاء احلا�شرين،  باأغلبية  قراراتها  وت�شدر  نائبه،  اأو  الرئي�س  بينهم  يكون من  اأن 

ح اجلانب الذي منه الرئي�س. الأ�شوات ُيرجَّ
 

مادة )4(
تعد اللجنة تقريرًا بنتائج اأعمالها، ويعر�س على وزير العمل والتنمية الجتماعية ليقرر ما يراه 

منا�شبًا بهذا ال�شاأن.
 

مادة )5(
يجوز للجنة اأن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من غري اأع�شائها من ذوي اخلربة والخت�شا�س حل�شور 

اجتماعاتها دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف مداولتها.
 

 مادة )6(
رًا، على اأن يتولى القيام باأعمال ال�شكرتارية مبا يف ذلك  تختار اللجنة يف اأول اجتماع لها مقرِّ
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التح�شري لجتماعاتها وحترير محا�شرها، وغري ذلك من الأعمال الالزمة يف هذا اخل�شو�س التي 
ت�شند اإليه من قبل اللجنة.

 
مادة )7( 

ُيلغى القرار رقم )3( ل�شنة 2011 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة تن�شيقية م�شرتكة ملتابعة تنفيذ اأحكام 
ل. قانون التاأمني �شد التَّعطُّ

 
مادة )8(

اجلريدة  يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العمل  وزارة  وكيل  على 
الر�شمية.

 
 

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان 

                                                                      

�شدر بتاريخ: 25 رم�شان 1437هـ 
املـــــــوافـــــــق: 30 يــــونـيـــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )65( ل�سنة 2016

ب�ساأن تعيين مدير موؤقت لجمعية �سترة لل�سيادين

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2009 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية �شرتة لل�شيادين،

وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2014 ب�شاأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية �شرتة لل�شيادين،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية �شرتة لل�شيادين،

وا�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2016/4/11 والثابت فيها مخالفات 
وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية �شرتة لل�شيادين،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيعنيَّ ال�شيد محمد ر�شا من�شور اإبراهيم ا�شرابوه مديرًا موؤقتًا جلمعية �شرتة لل�شيادين، وتكون 
له الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )2(
تكون مدة املدير املوؤقت ثمانية اأ�شهر تبداأ من تاريخ ن�شر القرار يف اجلريدة الر�شمية.

مادة )3(
م لوزارة العمل و التنمية الجتماعية ب�شاأن اأو�شاع  على املدير املوؤقت للجمعية اإعداد تقرير يقدَّ
وتنظيم  وتطوير  لإ�شالحها،  ومقرتحاته  املا�شيني  العامني  خالل  املالية  اأمورها  مت�شمنًا  اجلمعية، 
اأ�شهر من تاريخ  اأربعة  اإليهما وذلك خالل  القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار  العمل بها وفقًا لأحكام 

العمل بهذا القرار.
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مادة )4(
على املدير املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة باملادة 
اًل عن  رقم )2( من هذا القرار  ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأن يعر�س عليها تقريرًا مف�شَّ
حالة اجلمعية مت�شمنًا اأمورها املالية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة 
اأع�شاء جمل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات  ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح 

والأندية الجتماعية والثقافية امل�شار اإليه، وماقرره النظام الأ�شا�شي يف هذا ال�شاأن.

مادة )5(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

   
   وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان 

                                                                      

�شدر بتاريخ: 25 رم�شان 1437هـ 
املـــــــوافـــــــق: 30 يــــونـيـــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )69( ل�سنة 2016
ب�ساأن مركز حماية الطفل

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

)43( منه،
وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2007 ب�شاأن تاأ�شي�س مركز البحرين حلماية الطفل،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�س اإدارة مركز حماية الطفل،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية،

قرر الآتي:
مادة )1(

ين�شاأ  )مركز حماية الطفل( املن�شو�س عليه يف املادة )43( من قانون الطفل ال�شادر بالقانون 
رقم  )37( ل�شنة ليحل محل )مركز البحرين حلماية الطفل(.

مادة )2(
 يتبع مركز حماية الطفل اإدارة الرعاية الجتماعية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية، ويبا�شر 

كافة املهام وال�شالحيات الالزمة حلماية الطفل من �شوء املعاملة، مبا يف ذلك:
1- اتخاذ كافة التدابري املبا�شرة والعاجلة الالزمة حلماية الطفل من �شوء املعاملة.

�س ِمَن الأطفال ل�شوء املعاملة ِمَن النواحي ال�شحية والنف�شية والجتماعية  2- درا�شة حالت َمْن تعرَّ
والقت�شادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات املنا�شبة لها.

�س ِمَن الأطفال ل�شوء املعاملة ب�شفة دورية، يف حالة ت�شليمه اإلى الوالدين  3- متابعة حالت َمْن تعرَّ
اأو املتويلِّ رعايته.

ِمَن الأطفال ل�شوء املعاملة،  �س  ِلـَمْن تعرَّ العائلة ب�شورة عاجلة وموؤقتة  4- توفري رعاية بديلة خارج 
اأو  الوالدين  من  عليه  جن�شي  اعتداٌء  وقع  اإذا  اأو  باخلطر،  دة  مهدَّ الطفل  حياة  كانت  اإذا  وذلك 

املتويلِّ رعايته.
�س ل�شوء املعاملة وعائلته، مبا يكفل عودته اإلى اأ�شرته  5- اتخاذ كافة اإجراءات تاأهيل الطفل الذي تعرَّ
بحالة طبيعية ، مبا يف ذلك العالج والتاأهيل النف�شي والدورات التثقيفية والتعليمية وتنمية املهارات 
الجتماعية ومهارات حماية الذات لدى الطفل ومعاجلة الإدمان لدى الوالدين اأو املتويلِّ رعايته.

ي احلالت اأو ال�شكاوى املتعلقة ب�شوء املعاملة. 6- توفري خط �شاخن لتَلقِّ
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مادة )3(
يلغى القرار رقم )10( ل�شنة 2007 ب�شاأن تاأ�شي�س مركز البحرين حلماية الطفل.

مادة )4(
 على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره. 

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان 

�شدر بتاريخ: 8 �شــوال 1437هــ
املــــــــوافــــــق:13 يــوليـو 2016م
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وزارة املوا�سالت والت�سالت
 قرار رقم )12( ل�سنة 2016

لة بالب�سائع ب�ساأن الإف�ساح عن الوزن الإجمالي للحاوية المحمَّ

وزير املوا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على القانون البحري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982 وتعديالته،

اإلى  البحرين  دولة  ان�شمام  على  املوافقة  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
اتفاقيات دولية يف �شاأن املالحة البحرية،

ل  وعلى قانون املوؤ�ش�شة العامة للموانئ  البحرية ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 2006، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، 

لعام  احلاويات  ل�شالمة  الدولية  التفاقية  اإلى  بالن�شمام  ل�شنة 2015   )8( رقم  القانون  وعلى 
1972 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2015 باملوافقة على الن�شمام اإلى بروتوكول عام 1988 املتعلق 
بالتفاقية الدولية ل�شالمة الأرواح يف البحار )�شول�س( لعام 1974،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،

قرر الآتي:
مادة )1(  

نة لها يف  د باحلاوية وبالوزن الإجمايل وباملن�شات املعاين املبيِّ يف تطبيق اأحكام هذا القرار، ُيق�شَ
د بال�شاحن وب�شند ال�شحن املعاين املبينة لهما  التفاقية الدولية ل�شالمة احلاويات لعام 1972، وُيق�شَ

يف القانون البحري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982.

مادة )2(
لة بالب�شائع، وذلك بتدوين الوزن  يجب على ال�شاحن الإف�شاح عن الوزن الإجمايل للحاوية محمَّ

الإجمايل يف �شند ال�شحن، والطريقة التي قْي�َس بها الوزن.

مادة )3(
يجب قيا�س الوزن الإجمايل للحاوية باإحدى الطريقتني الآتيتني:

لة بالب�شائع بوا�شطة اأجهزة ومعدات ذات موا�شفات قيا�شية ومعتمدة من قبل  اأ- وزن احلاوية محمَّ
اجلهات املخت�شة.

ب- وزن الب�شائع ومعدات ال�شحن مبا فيها املن�شات وغريها من املواد امل�شتخدمة لتعبئة الب�شائع يف 
احلاوية ب�شكل اآمن، مع اإ�شافة وزن احلاوية وهي فارغة من الب�شائع اإلى جمموع الأوزان الأخرى، 

وذلك با�شتخدام طرق معتمدة وم�شرح بها من قبل الوزارة.
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مادة )4(
يجب على ال�شاحن تزويد ميناء الت�شدير بكافة الوثائق وامل�شتندات التي تبني الوزن الإجمايل 

للحاوية محملة بالب�شائع، والطريقة التي قْي�َس بها.

مادة )5(
ل يجوز حتميل اأية حاوية على ال�شفينة اإذا مل يتم الإف�شاح عن وزنها الإجمايل، اأو مل يتم تزويد 

امليناء بالوثائق وامل�شتندات اخلا�شة بها.

مادة )6(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به اعتبارًا من تاريخ الأول من �شهر يوليو عام 

.2016

وزير املوا�سالت والت�سالت
كمال بن اأحمد محمد

�شدر بتاريخ: 12 �شوال 1437هـ                       
املــــــوافـــــــق:  17 يـوليـو 2016م                     
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 قرار رقم )3( ل�سنة 2016
 ب�ساأن اإ�سناد مهمة اإدارة �سركة تطوير للبترول اإلى مجل�ص الإدارة

الذي يتولى اإدارة ال�سركة القاب�سة للنفط والغاز

وزير النفط، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز:
بعد الطالع على القانون رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن حتديد مهام واخت�شا�شات الهيئة الوطنية 

للنفط والغاز املن�شاأة باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005،
الإنتاج  يف  وامل�شاركة  التنمية  اتفاقية  على  باملوافقة   2009 ل�شنة   )24( رقم  القانون  وعلى 
اأوك�شيدنتال  �شركة  من  وكل  البحرين  مملكة  حكومة  بني  البحرين  حقل  بتطوير  املتعلقة   )DPSA(

الأمريكية و�شركة مبادلة الإماراتية وال�شركة القاب�شة لنفط والغاز،
وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2005 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وحتديد 

اأغرا�شها واخت�شا�شاتها، وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )77( ل�شنة 2007 بتاأ�شي�س ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز )�شركة م�شاهمة 

بحرينية مقفلة(،
وعلى املر�شوم رقم )19( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )45( ل�شنة 2016 بتعديل وزاري،
وعلى قرار جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز رقم )2-2016/101( باملوافقة على قيام 
ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز بتَملُّك ح�شة كل من �شركتي اأوك�شيدنتال الأمريكية و�شركة مبادلة من 

دولة الإمارات العربية املتحدة يف م�شروع تطوير حقل البحرين،
وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنية،

قرر الآتي:
املادة رقم )1(

ُت�شند مهمة اإدارة �شركة تطوير للبرتول اإلى جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ويبا�شر 
املجل�س اخت�شا�شات جمل�س اإدارة تلك ال�شركة، وذلك ملدة ل تزيد على �شنة قابلة للتجديد.

املادة رقم )2(
على املعنيني يف كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، و�شركة تطوير للبرتول تنفيذ هذا القرار .
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املادة رقم )3(
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره ، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                   
         وزير النفط

                                                    رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز
                                                   محمد بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ:6 �شـــــــوال 1437هـ
الــمــــوافـــــق: 11 يـــوليــو 2016م
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قرارات ال�ستغناء

قرار رقم )39( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )588( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 2004/4730

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )588( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(
ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة  اإبراهيم قدير، الكائن يف الرفاع  اأحمد ح�شن  ال�شيد/ م�شعل 
رقم 2004/4730، والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد 

الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )40( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )571( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1972/583

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )571(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
محمد جمعة اأحمد، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1972/583، والذي 
كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف



29
العدد: 7271 - الخميس 21 يوليو 2016

قرار رقم )41( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )624( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1958/127

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )624(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
عبداهلل بن محمد دان�س، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1958/127، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )42( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )580( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1991/7072

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )580(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
حمد را�شد عبداهلل ر�شيد، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1991/7072، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )43( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )586( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1987/2191

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )586(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
عبداهلل �شامل علي، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1987/2191، والذي 
كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )44( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )619( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1988/655

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )619(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
اأحمد كل رحمه �شاه، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1988/655، والذي 
كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )45( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )534( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1994/265

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )534(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
عي�شى خليفة غيث خلف، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1994/265، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )47( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )544( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1981/2559

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )544(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
باملقدمة رقم 1981/2559،  املنامة وامل�شجل  ال�شرقي من  الرفاع  الكائن يف  جا�شم محمد عبداهلل، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف



32
العدد: 7271 - الخميس 21 يوليو 2016

قرار رقم )48( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )535( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1997/7224

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )535( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(
اإبراهيم قدير، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة  ال�شيدة/ مرمي اأحمد ح�شن 
رقم 1997/7224، والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد 

الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )49( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )557( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 2002/13170

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )557(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
محمد حراث املحجوب، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2002/13170، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )50( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )552( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1984/1141

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )552( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدتني/ 
رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  ال�شرقي  الرفاع  يف  الكائن  مبارك،  عبداهلل  بنتي  وفاطمة  �شماء 
اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  قلعة  �شرقي  جنوب  الإ�شكاين  امل�شروع  اأجل  من  كان  والذي   ،1984/1141

الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )51( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )558( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1999/3425

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )558( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/ اأحمد 
يو�شف محمد عبدالهادي، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1999/3425، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )52( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )583( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1995/4450

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )583( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ 
فاطمة خليفة غيث خلف، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1995/4450، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )53( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )662( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1994/8250

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )662(  ال�شتغناء عن قرار  منه قد قررت 
�شامل محمد علي بن زيد، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1994/8250، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )54( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )590( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1993/3070

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )590( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/ حمد 
عيد بن عيد �شعيد، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1993/3070، والذي 
كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )55( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )540( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1957/1270

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )540( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(
ال�شادة/ قا�شم بن محمد بن قا�شم و�شركاه، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة 
رقم 1957/1270، والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد 

الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )25( ل�سنة 2016

 ب�ساأن منح ترخي�ص لمركز الموؤيد 
لعمليات العد والفرز �ص.م.ب.)م(

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

)64( ل�شنة 2006، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

مُينح مركز املوؤيد لعمليات العد والفرز �س.م.ب )م( ترخي�س "توفري  خدمات الدعم للقطاع 
املايل- اأخرى"

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

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 12 �شوال 1437هـ
املـــــــوافــــق: 17 يـــوليـــو 2016م
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 هيئة تنظيم الت�سالت

 ملخ�ص الح�سابات المدققة لهيئة تنظيم الت�سالت
عن ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015

بيان املركز املايل يف 31 دي�سمرب 2015
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هيئة تنظيم الت�سالت
 اإعالن �سادر عن هيئة تنظيم الت�سالت

باإلغاء الرتاخي�ص املمنوحة اإلى ليت �سبيد لالت�سالت ذ.م.م

اإلى الإعالن ال�شادر عن هيئة تنظيم الت�شالت )الهيئة(املن�شور بتاريخ 11 فرباير  بالإ�شارة 
2016 يف اجلريدة الر�شمية العدد )3248( واملوقع الإلكرتوين للهيئة، والذي مبوجبه اأخطرت الهيئة 
الأطراف ذوي امل�شلحة عن عزمها على اإلغاء الرتاخي�س املمنوحة اإلى ليت �شبيد لالت�شالت ذ.م.م 
من قبل هيئة تنظيم الت�شالت مبوجب قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2002، ودعت الأطراف ذوي امل�شلحة اإلى تقدمي مالحظاتهم بهذا اخل�شو�س. 
الرتاخي�س كالآتي:

1( الرتخي�س العادي خلدمات الإنرتنت املمنوح اإلى ليت �شبيد لالت�شالت ذ.م.م ال�شادر بتاريخ 
22 �شبتمرب 2004.

2( الرتخي�س املمتاز خلدمات الت�شالت الدولية اإلى ليت �شبيد لالت�شالت ذ.م.م ال�شادر بتاريخ 
26 اأبريل 2005.

ال�شادر  اإلى ليت �شبيد لالت�شالت ذ.م.م  املمنوح  الثابتة  الوطنية  املمتاز للخدمات  3( الرتخي�س 
بتاريخ 26 اأبريل 2005.

ذ.م.م  لالت�شالت  �شبيد  ليت  اإلى  املمنوح  امل�شافة  القيمة  خدمات  لتقدمي  العادي  الرتخي�س   )4
ال�شادر بتاريخ 26 اأبريل 2005.

الرتاخي�س  ُتعترَب  فعليه  امل�شلحة،  ذوي  الأطراف  من  اأية مالحظات  تت�شلم  الهيئة مل  اأن  ومبا 
املذكورة اأعاله املمنوحة اإلى  ليت �شبيد لالت�شالت ذ.م.م ملغية اعتبارًا من تاريخ الن�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

هيئة تنظيم الت�سالت
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اإعالنات اإدارة الم�ستثمرين

اإعالن رقم )430( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ت�سامن 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
اإبراهيم جمعة، �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )املرج للمقاولت �س.�س.و(،  علي 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96194، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ت�شامن وبنف�س رقم ال�شجل، واإدخال ال�شيد/ ماجد بن اأحمد بن عبداهلل هزازي، ال�شعودي اجلن�شية، 
اإلى  بحريني  دينار   )100،000( األف  مائة  من  ال�شركة  راأ�شمال  وتخفي�س  ال�شركة،  يف  معه  �شريكًا 

)10،000( ع�شرة اآلف دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )431( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )محمد ح�سن احمد �سرور/ ت�سامن(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
القيد رقم82567،  امل�شجلة مبوجب  �شرور(،  اأحمد  ا�شم )محمد ح�شن  التي حتمل  الت�شامن  �شركة 
طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا 

لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )432( ل�سنة 2016
ب�ساأن انتهاء اعمال ت�سفية �سركة 

 )اإي �سي هاري�ص اإنرتنا�سونال ليمتد(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة )اإي �شي هاري�س اإنرتنا�شونال ليمتد(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86768-1، طالبة ت�شفيتها 

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

اإعالن رقم )433( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فروع من �سركة م�ساهمة بحرينية/ مقفلة

اإلى �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�ش�شو 
واأولده  العوجان  خالد  عبداللطيف  )جمموعة  ا�شم  حتمل  التي  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة 
�س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1242، طالبني حتويل الفروع التالية )2، 3، 16، 18، 
19، 20، 21، 22، 23، 24، 25(، امل�شجلة حتت ا�شم )حذاء لطيف(، وذلك ملمار�شة ن�شاط جتارة بيع 
امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره مائتان 

وخم�شون األف )250،000( دينار، وذلك فيما بني كل من:
1. عبداللطيف خالد عبداللطيف العوجان 

2. خالد عبداللطيف خالد عبداللطيف العوجان 
3. خليفه عبداللطيف خالد عبداللطيف العوجان 
4. محمد عبداللطيف خالد عبداللطيف العوجان 

5. عبدالعزيز عبداللطيف خالد عبداللطيف العوجان 
6. عبداهلل عبداللطيف خالد عبداللطيف العوجان 

7. �شذى عبداللطيف خالد عبداللطيف العوجان
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )434( ل�سنة  2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

فرع �سركة اأجنبية
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه فرع 
ال�شركة الأجنبية التي حتمل ا�شم )علي املجدوعي بي اإ�س �شي( للنقل الثقيل املحدودة، امل�شجل مبوجب 
ت�شفية  البحرين  ال�شركة يف مملكة  فرع  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ، رقم1-55884  القيد 
باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبه  اختيارية 

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

اإعالن )435( رقم ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
)�شندوق  ا�شم  حتمل  التي  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  عن  نيابة  عبدالعال،  ح�شن  جا�شم 
جلوبال مينا ماكرو �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 68969، طالبًا باعتباره امل�شفي 
القانوين لل�شركة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، 
ل�شنة   )21( رقم  التجارية  ال�شركات  قانون  من   )344( لغاية   )320( من  املواد  اإلى  ا�شتنادا  وذلك 

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

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

اإعالن رقم )436( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة ذات م�سئولية محدودة 
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
جواد يو�شف عبدالوهاب احلواج، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )مركز 
البحرين العاملي لتطوير جتارة التجزئة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 45872، طالبًا باعتباره 
امل�شفي القانوين لل�شركة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 
التجاري، ا�شتنادًا اإلى املواد من )320( لغاية )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 

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

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

اإعالن رقم )437( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة ذات م�سئولية محدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شركة 
الت�شامن املهنية )مور �شتيفنز(، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )النهار 
ل�شركة  القانوين  امل�شفى  باعتبارها  طالبة   ،75954 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  للعقارات 
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)النهار للعقارات ذ.م.م(، اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 
التجاري، ا�شتنادًا اإلى املواد من )320( لغاية )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 

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

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

اإعالن )438( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة والتي حتمل ا�شم )بنك ال�شرق الأو�شط CBSH - نومنيز/ ذ.م.م(، 
اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،40604 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( 

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

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

اإعالن رقم )439( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ص راأ�سمال �سركة
)كلينتك للتنظيفات �ص.�ص.و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
نعمة،  عبداهلل  زهرة  ل�شاحبتها  �س.�س.و(  للتنظيفات  )كلينتك  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 98527-1، طالبًة تخفي�س راأ�س مال ال�شركة من ع�شرة اآلف )10،000( 

دينار بحريني اإلى خم�شني )50( دينارًا بحرينيًا.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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



48
العدد: 7271 - الخميس 21 يوليو 2016

اإعالن رقم )440( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى فرع من �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
علي من�شور علي النا�شر، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الفحام للمقاولت(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 66544، طالبًا حتويل الفرع رقم )3( من املوؤ�ش�شة وامل�شمى )غالتي للعبايات(، 
امل�شجل مبوجب القيد رقم66544-3  لي�شبح فرعًا من ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة )تاج اململكة 
لالأقم�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70419، وذلك لتنازل �شاحب املوؤ�ش�شة ال�شيد/ علي 

من�شور علي النا�شر عن الفرع لل�شركة املذكورة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )441( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
عبدالعال اخلليج للتدقيق، نيابة عن ال�شيد/ با�شل عبداملنعم رم�شان علي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
طالبًا  رقم 93034،  القيد  امل�شجلة مبوجب  التحكم(،  اأنظمة  لتجميع  �شوفت  )اأوتو  ا�شم  التي حتمل 
حتويل الفرع املذكور اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال مقداره )20،000( وذلك باإدخال كل 

من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم �شركاء يف ال�شركة معه:
1. ح�شني عبداهلل علي مكي البقايل، البحريني اجلن�شية.

2. محمود عبداهلل علي مكي البقايل، البحريني اجلن�شية.
3. عبداهلل عبداجلليل عبداهلل علي مكي البقايل، البحريني اجلن�شية.

4. محمود عبدالإله رم�شان نا�شر علي، البحريني اجلن�شية. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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



49
العدد: 7271 - الخميس 21 يوليو 2016

اإعالن رقم )442( ل�سنة 2016 
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

 اإلى �سركة ال�سخ�ص الواحد
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات  نوح محمد عبداهلل عبدالهادي مرهون، مالك  ال�شيد/ 
ا�شم )لفت لني للدعاية والإعالن ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94965، طالبًا تغيري ال�شكل 
ال�شيدة/ فاطمة علي حمدان،  با�شم  الواحد،  ال�شخ�س  اإلى �شركة  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوين 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل ال�شيد/ نوح محمد عبداهلل 

عبدالهادي مرهون عن كامل ح�ش�شه اإليها. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )443( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املحامي عبداجلليل جمعه كاظم مرزوق اخلنيزي، نيابة عن ال�شيد/ اأحمد عبداهلل اأحمد اجلرياين، 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  العامة(،  للتجارة  )ال�شتقالل  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك 
41902، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها بجميع فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره مائة األف )100،000( دينار بحريني واإدخال كل من 
زهرة بنت علي بن اإبراهيم ال�شافعي، وفاطمة بنت اأحمد بن عبداهلل اجلرياين وزينب بنت اأحمد بن 

عبداهلل اجلرياين، ال�شعوديتي اجلن�شية �شركاء معه يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )444( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
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ال�شيد/ عبدالرقيب عبداهلل �شالح ح�شني، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كي فالي ديزاين 
وحتويلها  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،89774 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للمقاولت(، 
بجميع فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف 
)5000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ح�شام من�شور، الربازيلي اجلن�شية، �شريكًا معه يف ال�شركة.

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

اإعالن رقم )445( ل�سنة 2016
ب�ساأن تغيري ال�سكل القانوين ل�سركة 
)بوكمال العقارية �ص.م.ب/ مقفلة(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
جواد حبيب و�شركاه، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )بوكمال العقارية 
�س.م.ب مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76309-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، با�شم )�شركة بوكمال العقارية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

مائة األف )100،000( دينار بحريني. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اعالن رقم )446( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
علي محمد علي تقي مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأبها لالأقم�شة الدولية(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 3130، طالبًا حتويل الفرع رقم )8( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، واأْن 
ي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة اأبها لالأقم�شة الدولية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقدره األف )1،000( دينار 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )447( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)كلوزر ال�سرق الأو�سط للخدمات �ص.�ص.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة الت�شامن )الإبداع لال�شت�شارات(، نيابة عن ال�شيد/ �شلطان اأحمد �شامل دروي�س، مالك �شركة 
ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )كلوزر ال�شرق الأو�شط للخدمات �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 87285، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )448( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
نبيل ال�شاعي، نيابة عن ال�شيد/ محمد عبدالرحمن محمد علي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي 
حتمل ا�شم )العامل احلديث للتنظيفات �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76522، طالبًا تغيري 
اأن�شطة  ملمار�شة  وذلك  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل 
واإدخال  واخلا�شة،  العامة  املرافق  تنظيفات  ومقاولت  الأخرى  ال�شناعي  والتنظيف  املباين  تنظيف 

ال�شيد/ فيكتور دي كونها �شريكًا فيها.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�ص عقد �سركة
الب�ستاين للمقاولت �ص.�ص.و 

ملالكها محمد اأحمد علي محمد الب�ستاين 
�سركة ال�سخ�ص الواحد

ا�سم ال�سركة: الب�شتاين للمقاولت �س.�س.و ملالكها محمد اأحمد علي محمد الب�شتاين 
رقم القيد:101122                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/29  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 100 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( محمد اأحمد علي محمد الب�ستاين 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(محمد اأحمد علي محمد الب�ستاين

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(محمد اأحمد علي محمد الب�ستاين
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ملخ�ص عقد �سركة
ريا�ص الأمل للمقاولت - ت�سامن 

ملالكها عيد مبارك الدو�سري و�سركائه 
�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة: ريا�س الأمل للمقاولت - ت�شامن ملالكها عيد مبارك الدو�شري و�شركائه 
رقم القيد:101123                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/29  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- علي بن جرمان بن �شعد العمري 

)٪40( الن�شبة   )4000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري 

)٪60( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1- علي بن جرمان بن �شعد العمري
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(1- علي بن جرمان بن �شعد العمري
رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2- عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري
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ملخ�ص عقد �سركة
�سركة زد.ات�ص.هوم املحدودة ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة زد.ات�س.هوم املحدودة ذ.م.م 
رقم القيد:101124                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/29  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 100 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- زهرة ح�سن اإبراهيم �سلمان 

)٪50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- عفيفة ح�سن اإبراهيم �سلمان 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1- زهرة ح�سن اإبراهيم �سلمان
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- جنيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(1- زهرة ح�سن اإبراهيم �سلمان
مدير)بحريني اجلن�شية(2- جنيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان
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ملخ�ص عقد �سركة
�سركة ك.ك املحدودة ذ.م.م 
�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ك.ك املحدودة ذ.م.م 
رقم القيد:101125                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/29  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: ت�شييد امل�شاريع اخلا�شة باملنافع.

اأ - النقدي: - 100 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- زهرة ح�سن اإبراهيم �سلمان 

)٪50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- علياء عبداهلل علي اإبراهيم �سلمان 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1- علياء عبداهلل علي اإبراهيم �سلمان
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- جنيب عبداهلل علي اإبراهيم �شلمان

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(علياء عبداهلل علي اإبراهيم �سلمان
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ملخ�ص عقد �سركة
�سركة ابن الأ�سفر لت�سييد املباين �ص.�ص.و 

ملالكها اأكرم علي اأحمد الدرازي
�سركة ال�سخ�ص الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة ابن الأ�شفر لت�شييد املباين �س.�س.و ملالكها اأكرم علي اأحمد الدرازي 
رقم القيد:101128                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/29  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( اأكرم علي اأحمد �شالح اأحمد الدرازي 

عدد احل�ش�س )100( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(اأكرم علي اأحمد �شالح اأحمد الدرازي

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(اأكرم علي اأحمد �شالح اأحمد الدرازي
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ملخ�ص عقد �سركة
�سركة �ستينغ لت�سييد املباين - ت�سامن

لأ�سحابها ها�سمية �سيد ح�سن مرزوق و�سريكها 
�سركة ت�سامن

مرزوق  �شيد ح�شن  ها�شمية  لأ�شحابها  ت�شامن   - املباين  لت�شييد  �شتينغ  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 
و�شريكها 

رقم القيد:101130                                       
تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/29  

مدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- ح�سني عي�سى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق 

)٪50( الن�شبة   )5000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )50( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- ها�سمية ال�سيد ح�سن مرزوق مرزوق 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(1- ح�شني عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق
م�شتوى التوقيع )جمتمعة()بحرينية اجلن�شية(2- ها�سمية ال�سيد ح�سن مرزوق مرزوق

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- ح�شني عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق
نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2- ها�سمية ال�سيد ح�سن مرزوق مرزوق
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ملخ�ص عقد �سركة
جنوم كوكب زحل للمقاولت - ت�سامن 

وملالكها عبدالرحمن بن اأحمد بن محمد حكمي و�سركاءه 
�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة: جنوم كوكب زحل للمقاولت - ت�شامن وملالكها عبدالرحمن بن اأحمد بن محمد 
حكمي و�شركاءه 

رقم القيد:101134                                       
تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/29  

مدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة: التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- عبدالرحمن بن اأحمد بن محمد حكمي 

)٪60( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- عبدالرحمن بن عمر بن اأحمد املدين 

)٪40( الن�شبة   )4000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1- عبدالرحمن بن اأحمد بن محمد حكمي
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- عبدالرحمن بن عمر بن اأحمد املدين

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(1- عبدالرحمن بن اأحمد بن محمد حكمي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2- عبدالرحمن بن عمر بن اأحمد املدين
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ملخ�ص عقد �سركة
لورد جون للتجارة ذ.م.م. 

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: لورد جون للتجارة ذ.م.م. 
رقم القيد:101136                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/29  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة:  جتارة/بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية.

اأ - النقدي: - 20000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة:
�شقة 138         مبنى 322          طريق 1910           املنامة

الهاتف: 33244112

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)لبناين اجلن�شية( 1- عاطف بطر�ص �سمعان 

)٪49( الن�شبة   )9800( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )98( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- في�سل �سعيد علي جواد 

)٪51( الن�شبة   )10200( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )102( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )جمتمع()لبناين اجلن�شية(1- عاطف بطر�ص �سمعان
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- في�سل �سعيد علي جواد

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

الع�شو املنتدب)لبناين اجلن�شية(1- عاطف بطر�ص �سمعان
رئي�س جمل�س املديرين)بحريني اجلن�شية(2- في�سل �سعيد علي جواد
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ملخ�ص عقد �سركة
انهار جدة للخدمات - ت�سامن 

ملالكها عبدالعزيز بو�سهيل و عبدالعزيز بوقري�سى 
�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة: انهار جدة للخدمات - ت�شامن ملالكها عبدالعزيز بو�شهيل و عبدالعزيز بوقري�شى 
رقم القيد:101137                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/29  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: اإ�شالح املعدات الأخرى

جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة، جتارة/بيع الأدوات الريا�شية
جتارة/بيع الآلت واملعدات الخرى، جتارة/بيع اأنظمة الأمن وال�شالمة )الإقفال واخلزائن (،

جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة
جتارة/بيع معدات املعلومات والت�شالت بالتجزئة

جتارة/بيع اأنظمة الأمن وال�شالمة )الإقفال واخلزائن(
جتارة/بيع معدات النقل ماعدا ال�شيارات والدراجات النارية والكهربائة

اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية
جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة

اأن�شطة اأخرى تتعلق بالإعالنات التجارية وبحوث ال�شوق
اأن�شطة وكالت حت�شيل املدفوعات ومكاتب الئتمان

جتارة غري املتخ�ش�شة )ما عدا الآليات الثقيلة وال�شيارات والأ�شلحة(.

اأ - النقدي: - 50000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة:
مبنى 1346          طريق 1224           الهملة

الهاتف: 33335924
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ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- عبدالعزيز بن خالد بن ح�سني بو�سهيل 

)٪60( الن�شبة   )30000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )300( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بوقري�سى 

)٪40( الن�شبة   )20000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )200( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )جمتمع()�شعودي اجلن�شية(1- عبدالعزيز بن خالد بن ح�سني بو�سهيل
م�شتوى التوقيع )جمتمع()�شعودي اجلن�شية(2- عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بوقري�سى

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(1- عبدالعزيز بن خالد بن ح�سني بو�سهيل
رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2- عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بوقري�سى
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ملخ�ص عقد �سركة
�سركة جليمات للمقاولت - ت�سامن 

لأ�سحابها كل من عادل املدوب و�سديقة ح�سن 
�سركة ت�سامن

و�شديقة  املدوب  عادل  من  كل  لأ�شحابها  ت�شامن   - للمقاولت  �شركة جليمات  ال�سركة:  ا�سم 
ح�شن 

رقم القيد:101140                                       
تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/29  

مدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- �سديقة ح�سن جا�سم ح�سن 

)٪50( الن�شبة   )5000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )100( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- عادل �سلمان علي �سلمان املدوب 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(عادل �سلمان علي �سلمان املدوب

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- �سديقة ح�سن جا�سم ح�سن
رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- عادل �سلمان علي �سلمان املدوب
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ملخ�ص عقد �سركة
�سركة ماز ميديكال �ص.�ص.و 

ملالكتها ن�سرين محمد ذيب العمري 
�سركة ال�سخ�ص الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة ماز ميديكال �س.�س.و ملالكتها ن�شرين محمد ذيب العمري 
رقم القيد:101141                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/30  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: جتارة/بيع الآلت واملعدات الخرى.

اأ - النقدي: - 2500 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( ن�شرين محمد ذيب ال�شعد العمري 

)٪100( الن�شبة   )2500( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )25( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(ن�شرين محمد ذيب ال�شعد العمري

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(ن�شرين محمد ذيب ال�شعد العمري
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ملخ�ص عقد �سركة
القرية الكويتية لتجارة ال�سلع �ص.�ص.و 

ملالكها �سلمان محمد اأمني عبدالرحمن اأمني 
�سركة ال�سخ�ص الواحد

ا�سم ال�سركة: القرية الكويتية لتجارة ال�سلع �ص.�ص.و ملالكها �سلمان محمد اأمني 
عبدالرحمن اأمني 

رقم القيد:101142                                       
تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/30  

مدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة: جتارة/بيع الأغذية وامل�شروبات
جتارة/بيع املن�شوجات

جتارة/بيع الأجهزة املنزلية )الراديو،التلفزيون،الثالجات،..الخ(
واأدوات  القرطا�شية  وجتارة/بيع  املتنوعة،  اليدوية  وامل�شغولت  املنزلية  الأدوات  جتارة/بيع  

واأجهزة الفنون واحلرف اليدوية والأدوات
 جتارة/بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية

جتارة/بيع مواد و�شلع اأخرى
 جتارة/بيع العطور وم�شتح�شرات التجميل و�شابون الزينة

 جتارة/بيع لل�شاعات باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات
جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة.

اأ - النقدي: - 300 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة:
مبنى 2654          طريق 5720           جزر اأمواج

الهاتف: 33390212

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( �سلمان محمد اأمني عبدالرحمن محمد اأمني 

)٪100( الن�شبة   )300( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )3( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(�سلمان محمد اأمني عبدالرحمن محمد اأمني
اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

مدير)بحريني اجلن�شية(�سلمان محمد اأمني عبدالرحمن محمد اأمني
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ملخ�ص عقد �سركة
فوك�ص براندز لإدارة املطاعم �ص.�ص.و 
ملالكها يا�سر محمد �سحاته اإ�سماعيل 

�سركة ال�سخ�ص الواحد

ا�سم ال�سركة: فوك�س براندز لإدارة املطاعم �س.�س.و. ملالكها يا�شر محمد �شحاته اإ�شماعيل 
رقم القيد:101146                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/30  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -     

عنوان ال�سركة:
�شقة 1142       مبنى 1074          طريق 3622           ال�شيف

الهاتف: 39608060 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)م�شري اجلن�شية( يا�شر محمد �شحاته اإ�شماعيل 

)٪100( الن�شبة   )10000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )20( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شري اجلن�شية(يا�شر محمد �شحاته اإ�شماعيل

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

الع�شو املنتدب)م�شري اجلن�شية(يا�شر محمد �شحاته اإ�شماعيل
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ملخ�ص عقد �سركة
�سايننغ هوريزون هيلث ماجنمت ذ.م.م 

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شايننغ هوريزون هيلث ماجنمت ذ.م.م 
رقم القيد:101147                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/30  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة:
�شقة 43          مبنى 435          طريق 2012           املنامة

الهاتف: 17311060 و 36653210                   فاك�س: 17310991

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)اأردنية اجلن�شية( 1- روان محمد خلف  اأبو غزال 

)٪50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
)اأردين اجلن�شية( 2- لوؤي ق�سيم محمد قوا�سمة 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()اأردنية اجلن�شية(1- روان محمد خلف  اأبو غزال
م�شتوى التوقيع )منفرد()اأردين اجلن�شية(2- لوؤي ق�سيم محمد قوا�سمة

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

مدير)اأردنية اجلن�شية(1- روان محمد خلف  اأبو غزال
مدير)اأردين اجلن�شية(2- لوؤي ق�سيم محمد قوا�سمة
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ملخ�ص عقد �سركة
بانغلف لتاأجري ال�سيارات )البحرين( ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: بانغلف لتاأجري ال�شيارات )البحرين( ذ.م.م 
رقم القيد:101153                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/30  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: تاأجري املركبات ذات املحّركات.

اأ - النقدي: - 500000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)قطري اجلن�شية( 1- ال�سيخ عبدالرحمن بن محمد جرب محمد األ ثاين  

عدد احل�ش�س )2500( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )٪50(
)قطري اجلن�شية( 2- ال�سيخ فهد بن محمد جرب محمد األ ثاين   

عدد احل�ش�س )2500( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )٪50(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()قطري اجلن�شية(1- ال�سيخ عبدالرحمن بن محمد جرب محمد األ ثاين
ثاين  ل  اأ محمد  جرب  محمد  بن  فهد  ال�سيخ  م�شتوى التوقيع )منفرد()قطري اجلن�شية(2- 

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)قطري اجلن�شية(1- ال�سيخ عبدالرحمن بن محمد جرب محمد األ ثاين
ثاين  ل  اأ محمد  جرب  محمد  بن  فهد  ال�سيخ  نائب رئي�س جمل�س الإدارة)قطري اجلن�شية(2- 
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ملخ�ص عقد �سركة
�سركة الليل  البغدادي للمقاولت �ص.�ص.و 
وملالكها علي بن جرمان بن �سعد العمري 

�سركة ال�سخ�ص الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة الليل  البغدادي للمقاولت �س �س و وملالكها علي بن جرمان بن �شعد العمري 
رقم القيد:101154                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/30  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( علي بن جرمان بن �سعد العمري 

عدد احل�ش�س )100( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(علي بن جرمان بن �سعد العمري

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(علي بن جرمان بن �سعد العمري
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ملخ�ص عقد �سركة
الوزه لت�سغيل واإدارة املكاتب �ص.�ص.و 

ملالكتها �سمرية بدير اأمني الطري 
�سركة ال�سخ�ص الواحد

ا�سم ال�سركة: الوزه لت�شغيل واإدارة املكاتب �س.�س.و ملالكتها �شمرية بدير اأمني الطري 
رقم القيد:101156                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/30  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 25000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)م�شرية اجلن�شية( �شمرية بدير اأمني الطري 

)٪100( الن�شبة   )25000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )500( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()م�شرية اجلن�شية(�شمرية بدير اأمني الطري

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)م�شرية اجلن�شية(�شمرية بدير اأمني الطري
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ملخ�ص عقد �سركة
�سركة م�سويات م�ساوي تامي �ص.�ص.و 

ملالكها اأحمد خليفة اأحمد اأبو الفتح علي اأبو الفتح 
�سركة ال�سخ�ص الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة م�شويات م�شاوي تامي �س.�س.و ملالكها اأحمد خليفة اأحمد اأبو الفتح علي اأبو 
الفتح 

رقم القيد:101157                                       
تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/30  

مدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

اأغرا�ص ال�سركة:  اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( اأحمد خليفة اأحمد اأبو الفتح علي اأبو الفتح  

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(اأحمد خليفة اأحمد اأبو الفتح علي اأبو الفتح 

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(اأحمد خليفة اأحمد اأبو الفتح علي اأبو الفتح 
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ملخ�ص عقد �سركة
قلم احلبار للمقاولت ت�سامن 

وملالكها محمد بن جا�سم بن محمد الوبرة و�سريكه 
�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة: قلم احلبار للمقاولت ت�شامن وملالكها محمد بن جا�شم بن محمد الوبرة و�شريكه 
رقم القيد:101158                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/30  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: اأعمال الهدم وحت�شري املواقع.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- اإبراهيم بن تركي بن �سليمان احلمود 

)٪40( الن�شبة   )4000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- محمد بن جا�سم بن محمد الوبرة 

)٪60( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1- اإبراهيم بن تركي بن �سليمان احلمود
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- محمد بن جا�سم بن محمد الوبرة

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(1- اإبراهيم بن تركي بن �سليمان احلمود
رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2- محمد بن جا�سم بن محمد الوبرة
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ملخ�ص عقد �سركة
اأول حدود جبال مكه للمقاولت ت�سامن 

وملالكها وليد عبداهلل الراجح و�سريكه 
�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة: اأول حدود جبال مكه للمقاولت ت�شامن وملالكها وليد عبداهلل الراجح و�شريكه 
رقم القيد:101159                                       

تاريخ التاأ�سي�ص:2016/6/30  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ص ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- عبدالرحمن بن عمر بن اأحمد املدين 

)٪40( الن�شبة   )4000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- وليد بن عبداهلل بن اإبراهيم الراجح 

)٪60( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1- عبدالرحمن بن عمر بن اأحمد املدين
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- وليد بن عبداهلل بن اإبراهيم الراجح

اأع�ساء جمل�ص الإدارة:

الع�شو املنتدب)�شعودي اجلن�شية(1- عبدالرحمن بن عمر بن اأحمد املدين
الع�شو املنتدب)�شعودي اجلن�شية(2- وليد بن عبداهلل بن اإبراهيم الراجح
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 2/07514/2014/04 
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليها مع�شومة 
غلوم كريمي الموجودة في مبنى رقم 1322 طريق 6926 مجمع 369 الخمي�س وذلك في يوم 

 .2016/7/25
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691( 
بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  ال�شالمية  وال�شئون  العدل  بوزارة  باإدارة  التنفيذ  اأو مكتب 

ملف التنفيذ رقم 2/07514/2014/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 2/11675/2014/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بالمحكوم عليه احمد ابوبكر 
محمد جناحي والم�شجل بموجب مقدمة رقم 1561/1996 والوثيقة رقم 52890 والكائن في 
ب�شعر  المزاد  يبداأ  ان  على  يوم 2016/8/16م  في  وذلك  الحجيات.  ال�شرقي/  الرفاع  منطقة 

ا�شا�شي وقدره -/190 األف دينار.
 )39401450( هاتف  العلوي  �شوقي  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.2/11675/2014/04
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 2/01770/2016/04
بيع باملزاد العلني

�شركة  بالمحكوم عليه  الخا�شة  الأغرا�س  العلني  المزاد  التنفيذ عن و�شعها في  تعلن محكمة 
هون�شت البحرين الكويتية للتجارة والتكنولوجيا وعنوانها �شقة رقم 143 مبنى 3770 طريق 371 
مجمع 1203 مدينة حمد وذلك في يوم 2016/8/1. والأغرا�س هي: عدد7 ثالجات 2 عدد 4 

ميزان الكتروني عدد 1 اآلة لفرم اللحم. عدد 1 اآلة لقطع اللحم عدد3خزانة حديد.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل �شالح يو�شف العو�شي هاتف )34027797( 
)36303606( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 
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رقم 2/01770/2016/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 4/7427/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه/ فينا يجا مورثي  ال�شناعية �س ت:45325.  الموارد  العالمية  ال�شركة  المدعية: 
كاثرقيل رقم الجواز:G7014195. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

باأنها قد حددت اجتماع في  اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله   لذا تعلن 
2016/7/19م لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
رقم الدعوى: 4/6181/2016/02

تبليغ باحل�سور
اإ�شيت �س ت:45325. المدعى عليها/naleem latheef. الرقم  المدعي: ريغ �شير ف�شز ميدل 

ال�شخ�شي :8209551714. �شفة الدعوى. مطالب عمالية.
 لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/7/19م لنظر الدعوى ليعلم
قا�سي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 5/9508/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليها/  المدعى   .821149040 �شخ�شي:  رقم   .ANNA DROTA TOMCZYK المدعية: 
الموؤ�ش�شة العالمية للفنادق – ريتز- كارتون البحرين. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

باأنها قد حددت اجتماع في  اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله   لذا تعلن 
2016/8/15م لنظر الدعوى. ليعلم

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
رقم الدعوى: 9/9500/2016/02

تبليغ باحل�سور
رو�شة  عليها  المدعى   .780905628 �شخ�شي:  رقم  حاجي  محمد  اهلل  ما�شاء  رقية  المدعية: 

وح�شانة الحنان ل�شاحبنها نجيبة �شرف. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
 لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/8/15م لنظر الدعوى ليعلم
قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
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رقم الدعوى: 8/7473/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعــي: محمد اعجاز محمد بخ�ص. المدعى عليها/ موؤ�س�سة ال�سيد �سياء عبا�ص. �سفة 
الدعوى: مطالب عمالية.

 لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/8/3م لنظر الدعوى. ليعلم.

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
رقم ال�ستئناف: 9/1245/2011/03

رقم الدعـــوى: 9/0880/2010/02
تبليغ باحل�سور

 -  9 مكتب  بور�شيد،  و�شالحة  بور�شيد  عي�شى  وكياله   )F6915743( �شنج  مختار  الم�شتاأنف/ 
10 بنايه 453 طريق 1518 المنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ البحرين. الم�شتاأنف �شده/ اأدمز كونتر 
اأبالمز. �شقة 217 مبنى 63 �شارع 20 مدينة المنامة 332. طلبات ال�شتئناف: 1. نفيدكم علما 
باإحالة ال�شتئناف الى هذه المحكمة. 2. قبول ال�شتئناف �شكال. 3. الغاء الحكم الم�شتاأنف. 
4. ت�شمين الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي 

والفائدة القانونية بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 

بالح�شور لجل�شة اليوم 2016/09/26 موعد نظر ال�شتئناف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف: 5/03662/2015/03
رقم الدعـــوى: 3/5591/2005/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف/ جعفر ح�شن احمد العطي�س وكيلته فاطمة عبداهلل جا�شم عبداهلل بحر. مكتب 54 
ازل  اأ�شلم  �شده/  الم�شتاأنف  الدبلوما�شية.  المنطقة   317 1705 مجمع  419 طريق  رقم  بناية 
621103209. منزل 1290 طريق 224 مجمع 302 المنامة. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف 
ل�شقوطها  الدعوى  �شماع  بعدم  مجددًا  والق�شاء  الم�شتاأنف  حكم  الغاء  المو�شوع  في  �شكال. 
بالتقادم مع اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي 
باإلزام الم�شتاأنف  باإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا برف�س الدعوى  التقا�شي. الحكم 

�شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.  
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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بالح�شور لجل�شة 2016/09/26.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الدائرة الثانية 

رقم ال�ستئناف: 9/762/2016/03
رقم الدعـــوى: 3/9773/2015/02

تبليغ باحل�سور

برج  بناية   .760442177 التويجري  الكريم  عبد  وكيلها  البحرين،  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
الدبلومات الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 1705 المنامة 317. الم�شتاأنف �شده/ بالل �شبحي 
عزام. مبنى 149 طريق 911 مجمع 209. طلبات ال�شتئناف اأول - قبول ال�شتئناف �شكال ثانيا 
– قبوله مو�شوعا و الغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا بالزام المدعى عليه باأن يوؤدي مبلغا 
وقدره 294/960 دينار مع الفائدة 9٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد.  ثالثا – اإلزام 

الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/9/25.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف: 1/2967/2011/03
رقم الدعـــوى: 6/11749/2010/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف/ احمد عيد احمد ابراهيم يا�شين وكيله المحامي جا�شم محمد علي �شرحان بناية 
�شده  الم�شتاأنف  الدبلوما�شية.  المنطقة   66 مكتب  ال�شاد�س  الدور  لل�شياحة  البحرين  �شركة 
الول/ عبداهلل جا�شم عبداهلل وكيله المحامي محمود عامر. �شارع الحكومة 302 بناية اوال 
الدور الول المنامة. الم�شتاأنف �شده الثاني/ نا�شر �شفر ال�شيراوي. �شقة 1 طريق 702 المحرق 
207. طلبات ال�شتئناف: 1- الغاء الحكم الم�شتاأنف في مواجهة الم�شتاأنف. 2- رف�س الدعوى 
ال�شيارة  الم�شئول عن  كونه  الثاني  الم�شتاأنف �شده  بالزام  والحكم مجددا  للم�شتاأنف  بالن�شبة 

وتحميل الم�شتاأنف �شدهما الم�شروفات ومقابل اتعاب المحاماة.  
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليهما اأو من ينوب عنهما 

بالح�شور لجل�شة 2016/9/27.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية
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رقم ال�ستئناف: 4/1690/2016/03
رقم الدعـــوى: 4/2961/2015/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة/ �شركة نزل م�شاكن للتطوير وكيله المحامي ايمن توفيق الموؤيد. بناية بنك البحرين 
الوطني الدور 7 �شارع الحكومة. الم�شتاأنف �شده/ ال�شيد حبيب عبا�س ابراهيم ها�شم. مبنى 
4668 طريق 2468 مجمع 324. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكال. 2. تعديل الحكم 
الفائدة  الم�شتاأنفة  الى  يوؤدي  ان  عليه  الم�شتاأنف  اإلزام  رف�س طلب  فيما ق�شى من  الم�شتاأنف 
الم�شتاأنف عليه بان  اإلزام  الى  التام  ال�شداد  القانونية بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
يوؤدي الى الم�شتاأنفة الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام. 3. اإلزام الم�شتاأنف عليه الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن 

درجتي التقا�شي 
عنها  ينوب  اأو من  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/9/27.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 1/3650/2015/03
رقم الدعـــوى: 9/1537/2015/02

تبليغ باحل�سور
المحاكم.  خلف/  ريم  وكيلتها   ،)8130-01 )�س.ت:  الدولية  الخليج  اأ�شواق  الم�شتاأنفة/ 
 743 مجمع   45 طريق   95 مبنى  بحرينية.  ت�شامن  للمقاولت  ماز  �شركة  �شدها/  الم�شتاأنف 
�شند. طلبات ال�شتئناف: نفيدكم علما تم ورود التقرير. قبول ال�شتئناف �شكال الغاء الحكم 
الم�شتاأنف والق�شاء باإلزام الم�شتاأنف �شدها باأن توؤدي للم�شتاأنفة مبلغ 1705/400 دنانير )األف 
و�شبعمائة وخم�شة دينار واربعمائة فل�س( زائد الفائدة التفاقية بواقع 12٪ �شنويا من بعد 90 
الم�شتاأنف  اإلزام  التام مع  ال�شداد  العقد وحتى  الفاتورة كما هو متفق عليه في  تاريخ  يوم من 

�شدها الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك عن درجتي التقا�شي. 
اأو من ينوب عنها   لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها 

بالح�شور لجل�شة 2016/9/28.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية
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رقم ال�ستئناف: 9/323/2015/03 
رقم ال�ستئناف: 2/3395/2015/03

رقم ال�ستئناف: 7/383/2016/03
رقم الدعـــوى: 7/5774/2010/02

تبليغ باحل�سور
الم�ستاأنفة: �سركة المنيوم البحرين )األبا(. بوا�سطة وكيلها خليل اأديب. �سارع الوؤلوؤ بناية 
�ساكر عبد اهلل مح�سن  ال�سيد  الم�ستاأنف �سده  ال�سابع مكتب73. �سد  الطابق  را�سد  ال�سيخ 

740906259. منزل 277 طريق 2807 مجمع 1028 اعادة ال�ستئناف للمرافعة الختامية. 
     لذلك تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه او من ينوب 

عنه بالح�شور لجل�شة 2016/09/25م. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الدائرة الثانية  

رقم ال�ستئناف: 7/4488/2014/03
رقم الدعـــوى: 6/999/2014/02

تبليغ باحل�سور
�سد  الخ�سرم.  را�سد  عبدالرحمن  د.  وكيلها  بوا�سطة  للعقارات.  ناردين  �سركة  الم�ستاأنفة: 

الم�ستاأنف �سدها: اإيريكا جور �سكيت با�ص. �سقه رقم 5 الدور 11 زاوية 3 اأمواج المحرق. 
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها المذكور اأعاله 
باأنه قد تم ندب الخبير في ملف ال�شتئناف المذكور اأعاله. لذا فاإنه اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل 

ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/10/6 فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�ستئناف: 9/994/2016/03
رقـم الدعــوى: 7/13565/2014/02

تبليغ باحل�سور
الم�ستاأنفة: �سركة يو�سف خليل الموؤيد واولده. وكيلها المحامي ايمن توفيق عبدالرحمن 
الموؤيد. �سد الم�ستاأنف �سدهما: 1. موؤ�س�سة ايزي لتاأجير ال�سيارات وكيلتها المحامية ايمان 

جعفر العرادي.  2. ا�سكندر فاروق ا�سكندر.
 لذا تعلن المحكمة الم�شتاأنف �شده الثاني باأن يح�شر �شخ�شيًا اأو يح�شر من يمثله قانونًا 
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جل�شة 2016/11/8م واإل �شت�شير المحكمة في حقه ح�شوريًا، ليعلم. 
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة

رقم الدعـوى: 8/5047/2015/02
تبليغ باحل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها موؤ�ش�شة 
يو�شف مرزوق المرزوق. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه لجل�شة 2016/9/25، حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريا.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة                   
رقم الدعـوى: 4/3880/2015/02

تبليغ باحل�سـور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه ال�شراج 

المنير للزخرفة والديكور. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة 2016/9/25. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريا.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعـوى: 9/3530/2015/02
تبليغ باحل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها �شركة 
الحليم للمقاولت. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه لجل�شة 2016/9/25. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريا.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعـوى: 8/3875/2015/02

تبليغ باحل�سـور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها �شركة 

فندق الزبارة. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة 2016/9/25. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريا.
                  قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعـوى: 1/19981/2015/02
تبليغ باحل�سـور

ملح  عليه  المدعى  اأحمد.  اأحمد محمد  وكيلها  الجتماعية.  للتاأمينات  العامة  الهيئة  المدعية: 
الخليج للمقاولت. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه لجل�شة 2016/9/27. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريا.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعـوى: 1/21259/2015/02
تبليغ باحل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها ال�شركة 
المتحدة لإدارة العقارات. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه لجل�شة 2016/9/26. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريا.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 8/5243/2015/02

تبليغ ح�سور
 Narayan murlidhar عليها:  المدعى  �شد  �س.�س.و.  لالت�شالت  الم�شتقبل  �شركة  المدعية: 

nathani. مجهول العنوان. هندية الجن�شية. مو�شوعها: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها اأعاله الح�شور بنف�شها اأو بوكيل 
عنها موعد الجل�شة القادمة في 2016/9/25. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريا.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 1/9774/2015/02
تبليغ ح�سور

المدعي: بنك بي ام اأي. وكيله عبدالكريم التويجري. �شد المدعى عليه: مبارك احمد مبارك 
جا�شم الذوادي. مجهول العنوان. مو�شوعها: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه اأعاله الح�شور بنف�شها اأو بوكيل 
عنها موعد الجل�شة القادمة في 2016/9/26. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريا.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 7/13139/2015/02
تبليغ ح�سور

مجموعة  عليها  المدعى  �شد  الحواج.  فاطمة  وكيلته  الغتم.  عبداهلل  اأحمد  عي�شى  المدعي: 
عبدالجبار الكوهجي. مجهول العنوان. مو�شوعها: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها اأعاله الح�شور بنف�شها اأو بوكيل 
عنها موعد الجل�شة القادمة في 2016/9/26. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريا.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 9/1560/2016/02

تبليغ ح�سور
الجنة  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  �شد  تلفت.  محمد  جا�شم  وكيلها  العا�شمة.  اأمانة  المدعية: 

ال�شابعة. مجهول العنوان. مو�شوعها: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها اأعاله الح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها موعد الجل�شة القادمة في 2016/10/3. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريا.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/17188/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

MOHAMMED HAMEED   NAIK

   MOHAMMED HAMEED المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .521008387 ال�شخ�شي:  الرقم   .NAIK

حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/11/6  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/20146/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

عبداهلل حمد را�سد علي الرميحي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي عبداهلل حمد را�شد علي الرميحي. 
الرقم ال�شخ�شي: 710406371. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
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ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 8/10507/2015/02
اإثبات ملكية العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي عي�شى علي مكي ني�شر وكيلة المحامي 
زياد روفان قيومجي. قد اقام هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالبًا فيها 
المدعى  با�شم   1996/6565 رقم  والمقدمة   90878 رقم  العقار  بت�شجيل  علية  المدعى  اإلزام 
وقيدها في �شجالت المدعى عليه الثاني، مع تحفظ المدعى الول بما �شببه من تعطيل في عدم 
تنفيذ التزامه نحو المدعي بت�شجيل العقار، واإلزام المدعى عليه الول بالر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اتعاب المحاماة.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/11/7 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 8/13156/2013/02
تبليـغ باحل�سـور

عليها:  المدعى  بور�شيد.  فرج  عي�شى  وكيله   .MOHAMMAD ABUL BASHAR المدعـــي: 
�شركة �شتاينكي للوقود ل�شاحبها/ من�شور ح�شين الكويليت. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: 

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

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/7.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 6/20505/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

عليها:  المدعى  الجار.  محمد  حمد  را�شد  المحامي:  وكيله  المنا�شب.  البيت  �شركة  المدعي: 
يدفع  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  طلب  الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  مجهول  لالإن�شاء.  غمي�س  �شركة 

للمدعية مبلغا وقدره 1096/500 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/7.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعـوى: 8/17585/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعى  الخ�شرم  يو�شف  را�شد  عبدالرحمن  وكيلها  ذ.م.م.  العقارية  ناردين  �شركة  المدعية: 
عليه: بدر بن ح�شن بن احمد الح�شيني. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى ف�شخ او بطالن عقد.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/8.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعـوى: 9/2778/2016/02

تبليـغ باحل�سـور
الثاني:  عليه  المدعى  غنيم.  محمد  عبدالرحمن  وكيلة  عبدالكريم.  اإ�شماعيل  خليل  المدعي: 
عليه  المدعى  المريخي  خليل  محمد  خالد  الثالث:  عليه  المدعى  نجاتي.  ح�شين  غلوم  يو�شف 
رائد  ال�شاد�س:  عليه  المدعى  الحمر.  ح�شين  الخام�س:  عليه  المدعى  لحدان.  �شعد  الرابع: 
يو�شف. المدعى عليه ال�شابع: فوزية جناحي. المدعى عليه التا�شع  حمدة الح�شوني. المدعى 
المدعى عليه  اإبراهيم �شلمان.  الحادي ع�شر  المدعى عليه  العا�شر: �شالم محمد �شالم.  عليه 
الثاني ع�شر: عبداهلل بوخلف. المدعى عليها الثالث ع�شر ال�شيخة زبيدة علي اأحمد اآل خليفة. 

مجهولة العنوان. �شفـة الدعــوى: اإ�شهار اإفال�س.
اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/28.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/10413/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

علي محمد اأحمد الدو�سري
الدو�شري.  اأحمد  المتوفي علي محمد  تركة  ال�شاد�شة عن فتح  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 510110789. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 02/2016/10040/2
فتـح دعوى تركـة املتويف

محمد عبداهلل عبدالرحيم محمد
عبدالرحيم  عبداهلل  محمد  المتوفي  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .320105202 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/10 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 6/09788/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة
ابت�سام عبيد برام النور

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفاة ابت�شام عبيد برام النور الرقم 
اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  ال�شخ�شي: 650325311. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة 
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/10033/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

عبداهلل محمد اأحمد خاطر
اأحمد خاطر.  المتوفي عبداهلل محمد  ال�شاد�شة عن فتح تركة  المدنية  الكبرى  تعلن المحكمة 
الرقم ال�شخ�شي: 560041900. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 

ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. 

وقد حددت المحكمة جل�سة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 1/10449/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

مبارك مطر مبارك نا�سر النعيمي
نا�شر  مبارك  مطر  مبارك  المتوفي  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  ال�شخ�شي: 860401618. فعلى كل وارث  الرقم  النعيمي. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/20 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/10914/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

ال�سيد حيدر مهدي محمد علوي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي ال�شيد حيدر مهدي محمد علوي. 
الرقم ال�شخ�شي: 540066532. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 7/7997/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفيان
ح�سن محمد علي يو�سف

بدرية عي�سى ح�سن �سلمان
رقمه  يو�شف  علي  المتوفى ح�شن محمد  تركة  فتح  الثانية عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي  رقمها  �شلمان  ح�شن  عي�شى  بدرية  المتوفاة  تركة  فتح   .430101848 ال�شخ�شي 
530011280. فعلى كل وارث للمتوفيان المذكوران اأعاله اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفيان اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/9797/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

علي حميد اإبراهيم ح�سن
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى علي حميد اإبراهيم ح�شن الرقم 
ال�شخ�شي: 380102579. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
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قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/10106/2016/02

فتـح دعوى تركـة املتويف
ها�سم خالد عبدالوهاب عبدالرزاق

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى ها�شم خالد عبدالوهاب عبدالرزاق. 
الرقم ال�شخ�شي: 350025096. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/8492/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

جميلة عبداهلل اأحمد �سيف
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفاة جميلة عبداهلل اأحمد �شيف الرقم 
ال�شخ�شي: 680305599. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة  اأو من يدعي باأية حقوق عليها اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. 
وقد حددت المحكمة جل�سة 2016/10/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 5/10402/2016/02

فتـح دعوى تركـة املتويف
يو�سف عبداهلل مطر فرج

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى يو�شف عبداهلل مطر فرج الرقم 
ال�شخ�شي: 640119387. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/9954/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

عبداهلل حمد ح�سن الرويعي
فتح تركة المتوفاة �شالحة ح�شن علي ح�شن الرويعي. تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن 
فتح تركة المتوفى عبداهلل حمد ح�شن الرويعي رقمه ال�شخ�شي 290101840. فتح تركة المتوفاة 
للمتوفيان  وارث  كل  فعلى   .480002770 ال�شخ�شي  رقمها  الرويعي  ح�شن  علي  ح�شن  �شالحة 
المذكورين اأعاله اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل 
خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفيان اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 
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المحكمة جل�شة 2016/11/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/10975/2016/02 
فتـح دعوى تركة املتويف
اأحمد يو�سف الثويني

رقم  الثويني  يو�شف  اأحمد  المتوفي  تركة  فتح  عن  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  �شخ�شي63007640، فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة في اأقرب فر�شة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/9/21 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 8/10132/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

ال�سيد ح�سني ر�سا خليل �سرب
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفي ال�شيد ح�شين ر�شا خليل �شبر رقم 
�شخ�شي830804900، فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة في اأقرب فر�شة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/9/20 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 8/7117/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

طارق محمود في�ص اهلل ح�سيب
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى طارق محمود في�س اهلل ح�شيب 
الرقم ال�شخ�شي: 630129800، فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته 
دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى                                                                            
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعـوى: 3/8926/2016/02
اإ�سدار بدل فاقد للعقار

  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى باأن المدعي عبدالعظيم ح�شن علي محمد وكيلته المحامية 
�شد  الدعوى  اأقام  قد  رقم 3/8926/2016/02  الدعوى  اأقام  قد  كاظم.  اأحمد ح�شن  فاطمة 
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ا�ستدراك

ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )10( ل�شنة 2010 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س 
ابني  واأنور  ال�شيدين/ عبداهلل  با�شم  امل�شجل  للعقار  ثمانية  اأ�شهم من عامة  با�شتمالك ثالثة 
يكور  بحيث   ،2007  /5379 رقم  املقدمة  ح�شب  املحرق  يف  الكائن  جم�شري،  محمد  اإبراهيم 
القرار با�شم ثلث اإبراهيم محمد جم�شري وامل�شجل مبوجب مبوجب املقدمة رقم   5379/ 2007، 

والعقار رقم )0202442(.

للوثيقة رقم  وثيقة بدل فاقد  اإ�شدار  العري�س وغيره طالبًا فيها  اأيمن جعفر عبدالنبي محمد 
58112 برقم مقدمة 1995/2756 وت�شليمها اإياه.

اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�سفوع  لذا فاإن كل من لديه اعترا�ص على طلب المدعي 
باأوجه اعترا�سه، وقد حددت المحكمة جل�سة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 6/8642/2016/02

تبليغ باحل�سور
مجهول  الوادي  متحف  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   – المحاكم  ادراه  جيب.  المدعي: 

العنوان. �شفة الدعوى: اإدارية.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/6، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الأولى


