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 قانون رقم )16( ل�صنة 2016
 بالت�صديق على تعديل الفقرة الثالثة 

من المادة الأولى من التفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

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

وعلى القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1998 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب،

وعلى تعديل ن�س الفقرة الثالثة من املادة الأولى من التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب الوارد يف 
تعريف )اجلرمية الإرهابية(، الذي وافق عليه جمل�س وزراء العدل العرب مبوجب قراره رقم 648-

د2006/11/29-22.
قنا عليه واأ�شدرناه: اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدَّ

املادة الأولى
ودق على تعديل ن�س الفقرة الثالثة من املادة الأولى من التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب  �شُ
الوارد يف تعريف )اجلرمية الإرهابية(، الذي وافق عليه جمل�س وزراء العدل العرب مبوجب قراره رقم 

648-د2006/11/29-22.

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

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع
بتــاريخ: 9 �شوال 1437هـ
املوافق: 14 يوليو 2016م
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ن�س تعديل الفقرة الثالثة من املادة الأولى
من التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب

الذي وافق عليه جمل�س وزراء العدل العرب
مبوجب قراره رقم 648- د22- 2006/11/29

الباب الأول: تعاريف واأحكام عامة
املادة الأولى: الفقرة الثالثة

اجلرمية الإرهابية
هي اأي جرمية اأو �شروع فيها ُترتَكب تنفيذًا لغر�س اإرهابي يف اأي دولة متعاقدة اأو على ممتلكاتها 
التحري�س على  وكذلك  الداخلي،  قانونها  عليها  يعاِقب  اأو ممتلكاتهم  رعاياها  على  اأو  اأو م�شاحلها 
رات اأو مطبوعات اأو ت�شجيالت اأيًا كان  اجلرائم الإرهابية اأو الإ�شادة بها ون�شر اأو طبع اأو اإعداد محرَّ

نوعها للتوزيع اأو لإطالع الغري عليها بهدف ت�شجيع ارتكاب تلك اجلرائم.
اأيًا كان نوعها لتمويل اجلرائم الإرهابية مع العلم  اأو جْمع الأموال  ويعد جرمية اإرهابية تقدمي 

بذلك.
كما يعد من اجلرائم الإرهابية اجلرائم املن�شو�س عليها يف التفاقيات التالية، عدا ما ا�شتثنته 

منها ت�شريعات الدول املتعاقدة اأو مل ت�شادق عليها:
بتاريخ  عة  واملوقَّ الطائرات  َمنت  على  ُترتَكب  التي  والأفعال  باجلرائم  اخلا�شة  طوكيو  اتفاقية  اأ- 

.1963/9/14
عة بتاريخ 1970/12/16. ب-اتفاقية لهاي ب�شاأن مكافحة ال�شتيالء غري امل�شروع على الطائرات واملوقَّ
عة  هة �شد �شالمة الطريان املدين واملوقَّ ج- اتفاقية مونرتيال اخلا�شة بقمع الأعمال غري امل�شروعة املوجَّ

ع يف مونرتيال بتاريخ 1984/5/10. يف 1971/9/23، والربوتوكول امللحق بها واملوقَّ
باحلماية  امل�شمولني  الأ�شخا�س  �شد  املرَتَكبة  اجلرائم  ومعاقبة  مبْنع  اخلا�شة  نيويورك  اتفاقية  د- 

عة يف 1973/12/14. الدولية مبن فيهم املمثلون الدبلوما�شيون واملوقَّ
عة يف 1979/12/17. هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن واملوقَّ

و- اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ل�شنة 1983 ما تعلق منها بالقر�شنة البحرية.
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وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف
 قرار رقم )44( ل�صنة 2016

 باإ�صافة ع�صو من ذوي الخبرة اإلى ت�صكيل
مجل�س اأمناء معهد الدرا�صات الق�صائية والقانونية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2005 باإن�شاء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية،   

وعلى الأخ�س املادة )3( البند )6( منه،
وعلى املر�شوم رقم )20( ل�شنة 2016 بتعيني رئي�س جلامعة البحرين،  

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2006 بت�شكيل جمل�س اأمناء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية،   
وتعديالته، 

وعلى لئحة تنظيم العمل مبعهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية ال�شادرة بالقرار  رقم )52(   
ل�شنة 2007، 

ت�شكيل جمل�س  اإلى  باإ�شافة ع�شوين من ذوي اخلربة  ل�شنة 2015  رقم )53(  القرار  وعلى   
اأمناء معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،  
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،  

قرر الآتي:
املادة الأولى

يعنيَّ الدكتور ريا�س يو�شف حمزة رئي�س جامعة البحرين ع�شوًا يف ت�شكيل جمل�س اأمناء معهد 
الدرا�شات الق�شائية والقانونية. 

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية. 

                                                      وزيــر الـعـدل
                                                            وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف

                                                    خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شـــوال 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 17 يــولـيـو 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )70( ل�صنة 2016

ب�صاأن تعديل النظام الأ�صا�صي لجمعية الن�صاء الهنديات

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

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 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،
وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية الن�شاء الهنديات،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الن�شاء الهنديات،
مار�س   6 بتاريخ  املنعقدة  الهنديات  الن�شاء  العادية جلمعية  العمومية غري  قرار اجلمعية  وعلى 

،2016

قرر الآتي:
مادة -1-

ُيقيَّد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري العادية 
جلمعية الن�شاء الهنديات ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  6 مار�س 2016، وهو كالتايل:

"يتكون جمل�س الإدارة من  ل ن�س املادة رقم )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح  ُيعدَّ
ال�شري  بالقرتاع  انتخابهن  ويتم  للتجديد  قابلة  �شنة  ملدة  العمومية  تنتخبهم اجلمعية  ت�شع ع�شوات 

املبا�شر".

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

وزير العمل و التنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ:12 �شـــوال 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 17 يــوليـو 2016م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم  )141( ل�صنة 2016

 ب�صاأن تغيير ت�صنيف عقار بعد التق�صيم 
في منطقة العكر الغربي– مجمع )624(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

بعد   )624( جممع  الغربي   العكر  مبنطقة  الكائن   )06009680( رقم  العقار  ت�شنيف  ُيغريَّ  
التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  وفقًا  التق�شيم 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 19 �شـــــوال 1437هـ 
الـمـــــوافـــــق: 24 يــولـيـــو  2016م
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قرارات ا�صتمالك

قرار ا�صتمالك رقم )21( ل�صنة 2016
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، قد قررت ا�شتمالك 
جزء من ملك ال�شيدتني/ مدينة وليلى بنتي عبداحل�شني �شلمان خمي�س، الكائن يف العكر ال�شرقي. 

املقدمة رقم 14158/ 2003، 8539/ 2005 عقار رقم 06007130.
التخطيط  والقرى،  املدن  تخطيط  اإدارة  طلب  ح�شب  املنطقة،  تخطيط  اإعادة  اأجل  من  وذلك 

العمراين.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة 
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على الهاتف رقم 

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

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

قرار ا�صتمالك رقم )22( ل�صنة 2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت ا�شتمالك جزء 
من ملك ال�شيد/ عبداهلل ح�شن عبداهلل اأحمد، الكائن يف العكر ال�شرقي. املقدمة رقم 2014/156، 

8539/ 2005 عقار رقم 04026258.
التخطيط  والقرى،  املدن  تخطيط  اإدارة  طلب  ح�شب  املنطقة،  تخطيط  اإعادة  اأجل  من  وذلك 

العمراين.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة 
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على الهاتف رقم 

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

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام عبداهلل خلف
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قرارات ال�صتغناء
  

قرار رقم )62( ل�صنة 2015 بال�صتغناء عن العقار امل�صتملك
بالقرار )222( ل�صنة 2013 وامل�صجل باملقدمة رقم 2011/8368

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 )222( ل�شنة 2013 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ 
بثينة حبيب علي �شلمان عواجي، الكائن يف املخارقة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2011/8368، 

والذي كان من اأجل اإن�شاء مواقف لل�شيارات، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.
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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )68( ل�صنة 2015 بال�صتغناء عن العقار امل�صتملك
بالقرار )277( ل�صنة 2013 وامل�صجل باملقدمة رقم 2013/3308

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 )277( ل�شنة 2013 ال�شادر على ملك ال�شيد/ وليد 
محمد يعقوب كمال، الكائن يف الب�شيتني من املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2013/3308، والذي كان 
من اأجل اإن�شاء حديقة ومواقف لل�شيارات، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.
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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )70( ل�صنة 2015 بال�صتغناء عن العقار امل�صتملك
بالقرار )149( ل�صنة 2014 وامل�صجل باملقدمة رقم 2014/410

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 2014  ال�شتمالك رقم )149(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
غازي ذياب خمي�س الرميحي، الكائن يف احلد من املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2014/410، والذي 
كان من اأجل م�شروع التنمية احل�شرية، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(.
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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )74( ل�صنة 2015 بال�صتغناء عن العقار امل�صتملك
بالقرار )10( ل�صنة 2004 وامل�صجل باملقدمة رقم 1993/3489

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( 
ملك  على جزء من  ال�شادر  ل�شنة 2004  رقم )10(  ال�شتمالك  قرار  ال�شتغناء عن  قررت  قد  منه 
ال�شيد/ غازي �شعيد الزيرة، الكائن يف جدحف�س من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1993/3489، 
والذي كان من اأجل املحافظة على �شارع عام البديع، وذلك تنفيذًا حلكم محكمة ال�شتئناف العليا 

املدنية الأولى ال�شادر بتاريخ 6 اأبريل 2008.
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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )76( ل�صنة 2015 بال�صتغناء عن العقار امل�صتملك
بالقرار )456( ل�صنة 2012 وامل�صجل باملقدمة رقم 1997/5200

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 2012  ال�شتمالك رقم )456(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
�شيخان اأحمد الفار�شي، الكائن يف �شرتة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1997/5200، والذي كان 

من اأجل م�شروع حدائق العني الإ�شكاين مبنطقة �شرتة، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.
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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )77( ل�صنة 2015 بال�صتغناء عن العقار امل�صتملك
بالقرار )429( ل�صنة 2012 وامل�صجل باملقدمة رقم 1982/613

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 2012  ال�شتمالك رقم )429(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 

�شيخان اأحمد الفار�شي، الكائن يف �شرتة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1982/613، والذي كان 
من اأجل م�شروع حدائق العني الإ�شكاين مبنطقة �شرتة، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

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�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
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 اإعالنات اإدارة الم�صتثمرين

اإعالن رقم )449( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرعني من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
اأحمد  يو�شف اأحمد من�شور محمد نا�شر املجيبل، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )يو�شف 
من�شور املجيبل(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 42869، طالبًا حتويل الفرعني التاليني من املوؤ�ش�شة، 

وهما:
1. الفرع رقم )26( امل�شمى )كابيتا لتح�شيل الديون( والذي يزاول فيه ن�شاط اأن�شطة وكالت حت�شيل 

املدفوعات ومكاتب الئتمان،
2. الفرع رقم )28( امل�شمى )ر�شمي للتنظيف العام للمباين( والذي يزاول فيه ن�شاط التنظيف العام 

للمباين،
دينارًا   )150( وخم�شون  مائة  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  وذلك 

بحرينيًا، واإدخال ال�شيدة كابيتا لما �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 )450( ل�صنة 2016  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

 �صركة )برون اأفيتم ميدل اإي�صت هولدجن ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
)برون  ا�شم  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  نيابة عن  للمحاماة،  والرويح  اآر  اأ.  �س.  اأ. 
اأفيتم ميدل اإي�شت هولدجن ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 68253، طالَبني اإ�شهار انتهاء اأعمال 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وحتويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم مالكها، وذلك 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 )451( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ محمد مريزا جمعه فردان مفتاح، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأبراج ترايكون 
املباين  ت�شييد  اأن�شطة  خاللها  من  يزاول  والتي   ،961422 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للم�شاريع(، 
والأن�شطة املتخ�ش�شة الأخرى، واأعمال الهدم وحت�شري املواقع، طالبًا حتويل الفرع رقم 9 اإلى �شركة 
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ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ 
�شعيد مريزا جمعه فردان مفتاح �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 )452( ل�صنة  2016  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )�صتون العاملية للفنادق القاب�صة �س.�س.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
)كي بوينت خلدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )جمموعة 
�شتون العاملية للفنادق القاب�شة �س.�س.و(، ملالكتها �شركة كي بوينت لالإدارة ذ.م.م، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 66867، طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شار اإليها ت�شفية 

اختيارية 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 )453( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
لالأطفال(،  كاراميلو  )بوتيك  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  جواد،  اأكرب  يو�شف  يعقوب 
امل�شجلة مبوجب القيد 97567، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
واإدخال  بحرينيًا،  دينارًا   )1،350( وخم�شون  وثالثمائة  األف  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

ال�شيدة/ األي�شا اإيزابيال بالزا قودي )اإ�شبانية اجلن�شية( �شريكه 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 )454( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة 
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
للخدمات  )مالعب  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  عن  نيابة  عبدالعال،  ثورنتون  جرانت  مكتب 
الإلكرتونية(، ملالكها ال�شيد/ يا�شر عبدالعزيز محمد ر�شيد محمد هادي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،96991
اأحمد  ال�شيد/  من  كل  واإدخال  بحريني،  دينار   )35،000( األف  وثالثون  خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال 
ه�شام �شريف عبداللطيف الراوي و�شركة )ذا بحرين بزن�س اإجنل�س القاب�شة تنمو �س.م.ب/ مقفلة( 



18
العدد: 3272 - الخميس 28 يوليو 2016

�شريكني يف ال�شركة اجلديدة. 
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 )455( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شالم  )وادي  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  اأحمد،  مكي  ح�شن  ال�شيد  جنيبة  ال�شيدة/ 
ال�شابون  بيع  جتارة/  ن�شاط  متار�س  والتي   ،71759 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الغذائية(،  للمواد 
فات وجتارة/ بيع الأغذية وامل�شروبات، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  واملنظِّ
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره واحد وع�شرون األف )21،000( دينار، واإدخال 
كل من ال�شيد/ جالل اأمني ح�شن محمد املو�شوي وال�شيد/ عبا�س ح�شن علي عبداهلل �شلمان، �شريكني 

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 )456( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
اجلديد  )الرفاع  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  العب�شي،  �شامل  را�شد  اإبراهيم  امناور 
بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  القيد 70860، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  للكمبيوتر(، 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال 

ال�شيد/ اأحمد رائد اأحمد را�شد �شامل العب�شي �شريكا 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 )457( ل�صنة 2016 
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 

�صركة )جمموعة اأرا�صي القاب�صة �س.�س.و(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
)جمموعة  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  الأعمال،  خلدمات  بوينت  كي  �شركة 
اأرا�شي القاب�شة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 68343، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
�شركة ال�شخ�س الواحد ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 

التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001. 
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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 )458( ل�صنة 2016  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )بالك ورلد ملواد البناء �س.و.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )بالك ورلد ملواد البناء �س.و.و(، ملالكتها فاطمة عبداهلل اآل �شيف، 
اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ،86158 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
وحتويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم املالكة، 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 )459( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيد/ دليب كومار لكمان موجلي بات جاودا، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شواتي 
كافيترييا(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 89132، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقدار ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واإدخال 
 PRAVINABEN SUDESH SUDESH JAMNADAS KAKOO بن�شبة 24.5% وال�شيد/  ال�شيد/ 

JAMNADAS �شريكًا فيها بن�شبة %24.5.
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 )460( ل�صنة  2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )�صدمي لال�صتثمار العقاري �س.�س.و( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شركة 
ا�شم )�شدمي لال�شتثمار  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  نيابة عن �شركة  الأعمال،  كي بوينت خلدمات 
العقاري �س.�س.و، ملالكتها �شركة كي بوينت لالإدارة ذ.م.م، امل�شجلة مبوجب القيد رقم87786 ، طالبة 

باعتبارها م�شفية ل�شركة ال�شخ�س الواحد ت�شفيتها ت�شفية اختيارية.
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س املادة رقم )335( 
من قانون ال�شركات يدعو امل�شفي كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا 
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هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعرتا�س  رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات 
الإعالن.

اإعالن رقم )461( ل�صنة 2016 
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 

�صركة )جمموعة قطاف البحرين �س.�س.و(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
كي  �شركة  ملالكتها  �س.�س.و(،  البحرين  ا�شم )جمموعة قطاف  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
اأعمال ت�شفيتها  اإ�شهار انتهاء  بوينت لالإدارة ذ.م.م، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 61902-1، طالبة 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبها  اختيارية  ت�شفية 

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 )462( ل�صنة 2016 
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 
�صركة )تباين لال�صتثمار �س.�س.و(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
كي بوينت خلدمات الأعمال، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )تباين لال�شتثمار 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66683، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة ال�شخ�س 
الواحد امل�شار اإليها ت�شفية اختيارية 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 )463( ل�صنة 2016 
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية �صركة

 )جمموعة �صتون العاملية للعقارات ال�صكنية القاب�صة �س.�س.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
�س.�س.و(،  القاب�شة  ال�شكنية  للعقارات  العاملية  �شتون  )جمموعة  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
اإ�شهار  طالبة   ،1-67034 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  لالإدارة  بوينت  )كي  �شركة  ملالكتها 
انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها 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
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اإعالن رقم )464( ل�صنة 2016
ب�صاأن تغيري ال�صكل القانوين ل�صركة 
)بوكمال العقارية �س.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، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مليون )1000،000( دينار بحريني، 

وبا�شم )�شركة بوكمال العقارية ذ.م.م(.
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 )465( ل�صنة 2016 
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 
�صركة )اإ�س كيه بي فنت�صر ذ.م.م(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
كي بوينت خلدمات الأعمال، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اإ�س كيه بي 
فنت�شر ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 85541، طالبة اإ�شهار انتهاء اعمال ت�شفية ال�شركة ذات 
التجاري، وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  اإليها ت�شفية اختيارية و�شطبها من  امل�شار  امل�شئولية املحدودة 

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 )466( ل�صنة 2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 

�صركة )�صتون الدولية القاب�صة �س.�س.و( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
القاب�شة  الدولية  )�شتون  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  اأ�شرف،  �شجاد  محمد 
ال�شخ�س  ل�شركة  القانوين  امل�شفي  باعتباره  طالبًا   ،65951 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(، 
ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ات�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  اإليها  امل�شار  الواحد 
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 )467( ل�صنة 2016
ب�صاأن ا�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )الطاقة البديلة املبتكرة ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه ال�شيد/ 
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جا�شم ح�شن عبدالعال، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الطاقة البديلة 
املبتكرة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 83770، طالبا باعتباره امل�شفي القانوين لل�شركة امل�شار 
ا�شتنادًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  اإليها 
الى املواد من رقم )320( لغاية رقم )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 )468( ل�صنة 2016
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 
اإلى �صركة ال�صخ�س الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
نبيلة عبداهلل اأحمد �شيف، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ماي ديكور(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 28711، والتي يزاَول من خاللها ن�شاط اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور، طالبة 
مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري 

خم�شون )50( دينارًا بحرينيًا، وتكون مملوكة للمالكة نف�شها.
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 )469( ل�صنة  2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية
�صركة )ودايا القاب�صة �س.�س.و(

اإليه مكتب  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
القاب�شة  )ودايا  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة   ، الأعمال  خلدمات  بوينت  كي 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم63817 ، طالبًا باعتباره م�شفيًا لل�شركة امل�شار اإليها ت�شفيتها 

ت�شفية اختيارية.
قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  اأن  امل�شفي  يعلن  بهذا 
 )335( املادة  بن�س  وعماًل   ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات 
اإلى املركز املذكور  التقدم باعرتا�شهم  اإلى  ال�شركة  ال�شركات يدعو امل�شفي جميع دائني  من قانون 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر  دة واملربِّ م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

هذا الإعالن.
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ملخ�س عقد �صركة
ال�صحراء الفل�صطينية اخل�صراء للمقاولت ت�صامن 

وملالكها وليد عبداهلل الراجح و�صريكه
�صركة ت�صامن

ا�صم ال�صركة: ال�شحراء الفل�شطينية اخل�شراء للمقاولت ت�شامن وملا لكها وليد عبداهلل الراجح 
و�شريكه 

رقم القيد:101164                                       
تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  

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

اأغرا�س ال�صركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- عبدالفتاح بن عبداهلل بن عي�صى املطهر 

)%60( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- وليد بن عبداهلل بن ابراهيم الراجح 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1- عبدالفتاح بن عبداهلل بن عي�صى املطهر
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- وليد بن عبداهلل بن ابراهيم الراجح

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

الع�شو املنتدب)�شعودي اجلن�شية(1- عبدالفتاح بن عبداهلل بن عي�صى املطهر
الع�شو املنتدب)�شعودي اجلن�شية(2- وليد بن عبداهلل بن ابراهيم الراجح
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ملخ�س عقد �صركة
الباديه ال�صورية اخل�صراء للمقاولت �س �س و 

وملالكها وليد بن عبداهلل بن اإبراهيم الراجح
�صركة ال�صخ�س الواحد

ا�صم ال�صركة: الباديه ال�شورية اخل�شراء للمقاولت �س �س و وملالكها وليد بن عبداهلل بن اإبراهيم 
الراجح 

رقم القيد:101166                                       
تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  

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

اأغرا�س ال�صركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( وليد بن عبداهلل بن اإبراهيم الراجح 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(وليد بن عبداهلل بن اإبراهيم الراجح

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(وليد بن عبداهلل بن اإبراهيم الراجح
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة جمرة الإبداع للمقاولت 

لأ�صحابها علي عبداملح�صن ح�صن و�صركاوؤه �صركة ت�صامن
�صركة ت�صامن

ا�صم ال�صركة: �شركة جمرة الإبداع للمقاولت لأ�شحابها علي عبداملح�شن ح�شن و�شركاوؤه �شركة 
ت�شامن 

رقم القيد:101170                                       
تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  

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

اأغرا�س ال�صركة: ت�شييد املن�شاآت العائمة
ت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية
ت�شييد امل�شاريع اخلا�شة باملنافع.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- را�صد عايد اإبراهيم الهيلم 

)%40( الن�شبة   )400( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )8( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- عبدالنبي مهدي علي مهدي 

)%30( الن�شبة   )300( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )6( احل�ش�س  عدد 
3- علي عبداملح�شن ح�شن عبدالر�شول  بن رجب            )بحريني اجلن�شية(

)%30( الن�شبة   )300( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )6( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(



26
العدد: 3272 - الخميس 28 يوليو 2016

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- را�صد عايد اإبراهيم الهيلم
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- عبدالنبي مهدي علي مهدي

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(3- علي عبداملح�شن ح�شن عبدالر�شول  بن رجب

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

مدير)بحريني اجلن�شية(1- را�صد عايد اإبراهيم الهيلم
نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- عبدالنبي مهدي علي مهدي

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(3- علي عبداملح�شن ح�شن عبدالر�شول  بن رجب
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة فايل ليف للمقاولت ت�صامن 

لأ�صحابها علي عبداملح�صن ح�صن و�صريكه
�صركة ت�صامن

ا�صم ال�صركة: �شركة فايل ليف للمقاولت ت�شامن لأ�شحابها علي عبداملح�شن ح�شن و�شريكه 
رقم القيد:101171                                       

تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�صركة: ت�شييد املن�شاآت العائمة

ت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية
ت�شييد امل�شاريع اخلا�شة باملنافع.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- عبدالنبي مهدي علي مهدي 

)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- علي عبداملح�صن ح�صن عبدالر�صول  بن رجب 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- عبدالنبي مهدي علي مهدي
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- علي عبداملح�صن ح�صن عبدالر�صول  بن رجب

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

مدير)بحريني اجلن�شية(1- عبدالنبي مهدي علي مهدي
رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- علي عبداملح�صن ح�صن عبدالر�صول  بن رجب
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ملخ�س عقد �صركة
النور ال�صاطع لت�صغيل واإدارة املكاتب �س.�س.و 

ملالكتها ب�صمة علي اأحمد محمود
�صركة ال�صخ�س الواحد

ا�صم ال�صركة: النور ال�شاطع لت�شغيل واإدارة املكاتب �س.�س.و ملالكتها ب�شمة علي اأحمد محمود 
رقم القيد:101173                                       

تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  
مدة ال�صركة: غري محددة

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

اأ - النقدي: - 25000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)م�شرية اجلن�شية( ب�شمة علي اأحمد محمود �شالمة من�شور 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()م�شرية اجلن�شية(ب�صمة علي اأحمد محمود �صالمة من�صور

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)م�شرية اجلن�شية(ب�صمة علي اأحمد محمود �صالمة من�صور
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة بهادر للمقاولت ذ.م.م
�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: �شركة بهادر للمقاولت ذ.م.م 
رقم القيد:101174                                       

تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  
مدة ال�صركة: غري محددة

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

اأ - النقدي: - 10000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- محمد ا�صلم راجا �صيف علي خان فجو خان بهادر خان 

)%60( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
)باك�شتاين اجلن�شية(   -2

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- محمد اأ�صلم راجا �صيف علي خان فجو خان بهادر خان
م�شتوى التوقيع )منفرد()باك�شتاين اجلن�شية(2-  

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- محمد اأ�صلم راجا �صيف علي خان فجو خان بهادر خان
نائب رئي�س جمل�س الإدارة)باك�شتاين اجلن�شية(2-  
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة هاو�س لين  للمقاولت 

لأ�صحابها ا�صامة قمرب محمد و�صريكه �صركة ت�صامن
�صركة ذات م�صئولية محدودة

�شركة  و�شريكه  محمد  قمرب  ا�شامة  لأ�شحابها  للمقاولت  لين   هاو�س  �شركة  ال�صركة:  ا�صم 
ت�شامن 

رقم القيد:101175                                       
تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  

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

اأغرا�س ال�صركة: ت�شييد املن�شاآت العائمة
ت�شييد امل�شاريع اخلا�شة باملنافع.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- اأ�صامة قمرب محمد اأحمد كويتان 

)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- مختار عبا�س عبداهلل العلي 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- اأ�صامة قمرب محمد اأحمد كويتان
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- مختار عبا�س عبداهلل العلي

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

مدير)بحريني اجلن�شية(1- اأ�صامة قمرب محمد اأحمد كويتان
رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2- مختار عبا�س عبداهلل العلي
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة ميالنو للتو�صيل ذ.م.م
�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: �شركة ميالنو للتو�شيل ذ.م.م 
رقم القيد:101176                                       

تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�صركة: �شركات تو�شيل الطعام.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- اأ�صامة قمرب محمد اأحمد كويتان 

)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- وايل ك�صار جزاع العنزي 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- اأ�صامة قمرب محمد اأحمد كويتان
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- وايل ك�صار جزاع العنزي

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

مدير)بحريني اجلن�شية(1- اأ�صامة قمرب محمد اأحمد كويتان
رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2- وايل ك�صار جزاع العنزي
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ملخ�س عقد �صركة
 قرية ال�صور العظيم للمقاولت �س.�س.و 

ملالكها �صيد م�صطفى علوي
�صركة ال�صخ�س الواحد

ا�صم ال�صركة:  قرية ال�شور العظيم للمقاولت �س.�س.و ملالكها �شيد م�شطفى علوي 
رقم القيد:101177                                       

تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  
مدة ال�صركة: غري محددة

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

اأ - النقدي: - 10000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( ال�شيد م�شطفى ح�شني علوي  �شالح 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(ال�شيد م�شطفى ح�شني علوي  �شالح

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(ال�شيد م�شطفى ح�شني علوي  �شالح
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة يو�صف خليل العقارية �س.�س.و

ملالكها يو�صف خليل اإبراهيم
�صركة ال�صخ�س الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة يو�شف خليل العقارية �س.�س.و ملالكها يو�شف خليل اإبراهيم 
رقم القيد:101179                                       

تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  
مدة ال�صركة: غري محددة

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

اأن�شطة اأخرى تتعلق بالإعالنات التجارية وبحوث ال�شوق
اأن�شطة ت�شميم الأزياء وامللبو�شات والأحذية واملجوهرات

اأن�شطة الت�شميم املتخ�ش�شة الأخرى
اأن�شطة التغليف والتعبئة
التنظيف العام للمباين

اأن�شطة التقييم والتثمني
البيع نظري ر�شم اأو على اأ�شا�س عقد

ت�شغيل مواقف ال�شيارات
ت�شغيل مواقف للقوارب واليخوت ال�شغرية

مناولة الب�شائع.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( يو�شف خليل اإبراهيم اأحمد يو�شف 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(يو�شف خليل اإبراهيم اأحمد يو�شف

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(يو�شف خليل اإبراهيم اأحمد يو�شف
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة اجتاهات البحرين احلديثه للمقاولت �س.�س.و ل

مالكتها �صمرية علي �صالح اأحمد محمد
�صركة ال�صخ�س الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة اجتاهات البحرين احلديثه للمقاولت �س.�س.و ملالكتها �شمرية علي �شالح 
اأحمد محمد 

رقم القيد:101180                                       
تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  

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

اأغرا�س ال�صركة: ت�شييد املباين.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( �شمرية علي �شالح اأحمد محمد 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحريني اجلن�شية(�شمرية علي �شالح اأحمد محمد

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(�شمرية علي �شالح اأحمد محمد
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة �صورت لين للمقاولت �س.�س.و 

ملالكها مهدي ح�صن حبيب �صركة ال�صخ�س الواحد
�صركة ال�صخ�س الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة �شورت لين للمقاولت �س.�س.و ملالكها مهدي ح�شن حبيب �شركة ال�شخ�س 
الواحد 

رقم القيد:101181                                       
تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  

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

اأغرا�س ال�صركة: ت�شييد املن�شاآت العائمة
ت�شييد املباين.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( مهدي بن ح�شن بن حبيب البقيعي 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(مهدي بن ح�شن بن حبيب البقيعي

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(مهدي بن ح�شن بن حبيب البقيعي
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة رابيد �صور�س كونرتاكتنج ذ.م.م

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: �شركة رابيد �شور�س كونرتاكتنج ذ.م.م 
رقم القيد:101182                                       

تاريخ التاأ�صي�س:2016/6/30  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�صركة: اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- زهرة خور�صيد جم�صري جم�صري 

)%30( الن�شبة   )3000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )30( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- �صكينة خليل اإبراهيم علي محمد اخلال�س 

)%70( الن�شبة   )7000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )70( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(�صكينة خليل اإبراهيم علي محمد اخلال�س

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

ع�شو جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(1- زهرة خور�صيد جم�صري جم�صري
ع�شو جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2- �صكينة خليل اإبراهيم علي محمد اخلال�س
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة امواج امينه العقارية �س.�س.و

ملالكها اأمينة عبدالأمري عبدالكرمي مو�صى
�صركة ال�صخ�س الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة امواج اأمينة العقارية �س.�س.و ملالكها امينه عبدالأمري عبدالكرمي مو�شى 
رقم القيد:101187                                       

تاريخ التاأ�صي�س:2016/7/1  
مدة ال�صركة: غري محددة

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

اأن�شطة اأخرى تتعلق بالإعالنات التجارية وبحوث ال�شوق
اأن�شطة ت�شميم الأزياء وامللبو�شات والأحذية واملجوهرات

اأن�شطة الت�شميم املتخ�ش�شة الأخرى
اأن�شطة التغليف والتعبئة
التنظيف العام للمباين

الأن�شطة الإدارية واأن�شطة الدعم للمكاتب
اأن�شطة مراكز الت�شال

اأن�شطة خدمات الدعم الأخرى لالأعمال
اأن�شطة التقييم والتثمني

البيع نظري ر�شم اأو على اأ�شا�س عقد
مناولة الب�شائع.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( اأمينة عبدالأمري عبدالكرمي مو�شى 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(اأمينة عبدالأمري عبدالكرمي مو�شى

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(اأمينة عبدالأمري عبدالكرمي مو�شى
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة خالد العنزي العقارية �س.�س.و

 ملالكها خالد فرحان كميان العنزي
�صركة ال�صخ�س الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة خالد العنزي العقارية �س.�س.و ملالكها خالد فرحان كميان العنزي 
رقم القيد:101188                                       

تاريخ التاأ�صي�س:2016/7/1  
مدة ال�صركة: غري محددة

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

اأن�شطة اأخرى تتعلق بالإعالنات التجارية وبحوث ال�شوق
اأن�شطة الت�شميم املتخ�ش�شة الأخرى

 ت�شغيل و�شائل النقل املائية املعدة للتنزه
اأن�شطة التغليف والتعبئة

تاأجري وت�شغيل الآلت واملعدات املكتبية
التنظيف العام للمباين

اأن�شطة التقييم والتثمني
البيع نظري ر�شم اأو على اأ�شا�س عقد

ت�شغيل مواقف ال�شيارات
ت�شغيل مواقف للقوارب واليخوت ال�شغرية

مناولة الب�شائع.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( خالد فرحان كميان خالد العنزي 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(خالد فرحان كميان خالد العنزي

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(خالد فرحان كميان خالد العنزي
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة فوي�س بلد للمقاولت �س.�س.و 

ملالكها عبدالنبي مهدي علي مهدي �صركة ال�صخ�س الواحد
�صركة ال�صخ�س الواحد

ا�صم ال�صركة: �شركة فوي�س بلد للمقاولت �س.�س.و ملالكها عبدالنبي مهدي علي مهدي �شركة 
ال�شخ�س الواحد 

رقم القيد:101191                                       
تاريخ التاأ�صي�س:2016/7/1  

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

اأغرا�س ال�صركة: ت�شييد املباين
ت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية
ت�شييد امل�شاريع اخلا�شة باملنافع.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( عبدالنبي مهدي علي  مهدي 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(عبدالنبي مهدي علي  مهدي

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(عبدالنبي مهدي علي  مهدي
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ملخ�س عقد �صركة
جميل ابت�صام منديل لتنظيف املباين �س.�س.و 

ملالكها جميل ح�صني اأحمد اإبراهيم منديل
�صركة ت�صامن

ا�صم ال�صركة: جميل ابت�شام منديل لتنظيف املباين �س.�س. و ملالكها جميل ح�شني اأحمد اإبراهيم 
منديل 

رقم القيد:101193                                       
تاريخ التاأ�صي�س:2016/7/2  

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

اأغرا�س ال�صركة: التنظيف العام للمباين.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- ابت�صام خليل اإبراهيم محمد 

)%50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- جميل ح�صني اأحمد اإبراهيم منديل 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(جميل ح�صني اأحمد اإبراهيم منديل

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

مدير)بحرينية اجلن�شية(1- ابت�صام خليل اإبراهيم محمد
رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- جميل ح�صني اأحمد اإبراهيم منديل
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ملخ�س عقد �صركة
نيل ال�صودان الأزرق للمقاولت ت�صامن 

وملالكها عبداهلل بن محمد بن اإبراهيم بو�صليبي و �صريكه
�صركة ت�صامن

اإبراهيم  نيل ال�شودان الأزرق للمقاولت ت�شامن وملالكها عبداهلل بن محمد بن  ا�صم ال�صركة: 
بو�شليبي و �شريكه 

رقم القيد:101194                                       
تاريخ التاأ�صي�س:2016/7/2  

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

اأغرا�س ال�صركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- عبداهلل بن محمد بن اإبراهيم بو�صليبي 

)%70( الن�شبة   )7000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )70( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- وليد بن خالد بن محمد امل�صبح 

)%30( الن�شبة   )3000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )30( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1- عبداهلل بن محمد بن اإبراهيم بو�صليبي
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- وليد بن خالد بن محمد امل�صبح

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(1- عبداهلل بن محمد بن اإبراهيم بو�صليبي
مدير)�شعودي اجلن�شية(2- وليد بن خالد بن محمد امل�صبح
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ملخ�س عقد �صركة
�صركة �صرق منحدر الق�صيمي ت�صامن 

ملالكها عبداهلل بو�صليبي و�صركاءه
�صركة ت�صامن

ا�صم ال�صركة: �شركة �شرق منحدر الق�شيمي ت�شامن ملالكها عبداهلل بو�شليبي و�شركاءه
رقم القيد:101195                                       

تاريخ التاأ�صي�س:2016/7/2  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�صركة: التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- عبداهلل بن محمد بن اإبراهيم بو�صليبي 

)%60( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- وليد بن خالد بن محمد امل�صبح 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1- عبداهلل بن محمد بن اإبراهيم بو�صليبي
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- وليد بن خالد بن محمد امل�شبح

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(1- عبداهلل بن محمد بن اإبراهيم بو�صليبي
مدير)�شعودي اجلن�شية(2- وليد بن خالد بن محمد امل�شبح
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ملخ�س عقد �صركة
فري�صت ديفن�س ذ.م.م

�صركة ذات م�صئولية محدودة

ا�صم ال�صركة: فري�شت ديفن�س ذ.م.م 
رقم القيد:101196                                       

تاريخ التاأ�صي�س:2016/7/2  
مدة ال�صركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�صنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�صركة: اأن�شطة الربجمة احلا�شوبية

اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية احلا�شوبية واإدارة املرافق احلا�شوبية
جتارة/بيع معدات املعلومات والت�شالت بالتجزئة.

اأ - النقدي: - 20000 راأ�صمال ال�صركة:  
ب - العيني: -      

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- جا�صم محمد عبداهلل خليفة 

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

)%49( الن�شبة   )9800( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )98( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�صبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(1-  

اأع�صاء جمل�س الإدارة:

مدير)هندي اجلن�شية(1-  
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الطعن:18/2015/00241/8
تبليغ طعن بالتمييز

بوا�شطة وكيلته  المحامية هدى �شعد.  للعقارات وادارة المالك. وكيله  الطـاعن: مركز طالل 
طلبات  العنوان.  مجهول   .philline napao nalasa �شـده:  المطعون  �شعد.  هدى  المحامية 
الطاعن. قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة 
الدعوى من جديد الى المحكمة العمالية الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء 
ما تقرره محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب 

المحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن: 18/2016/88/6
تبليغ طعن بالتمييز

الطـاعن: محمد ر�شيد ح�شين. وكيله المحامي عي�شى بور�شيد. بوا�شطة وكيله المحامي عي�شى 
فرج البور�شيد. المطعون �شـده: دار نادر للمالب�س الجاهزة. مجهول العنوان طلبات الطاعــن: 
الدعوى  واعادة  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  القانوني.  الميعاد  لتقديمه في  �شكاًل  الطعن  قبول 
من جديد الى المحكمة العمالية اخرى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء ما تقرره 
محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة 

عن درجات التقا�شي والفائدة القانونية 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز
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رقم الطعــن: 18/2015/343/9
تبليغ طعن بالتمييز

الطاعن: �شركة الدانة لل�شينما. وكيله المحامي �شفوت حنفي. بوا�شطة وكيله المطعون �شـده: 
هاني عبدالكريم �شباغ. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. وب�شفة 
م�شتعجلة وقبل الف�شل بوقف تنفيذ الحكم لحين الف�شل في الطعن نق�س الحكم المطعون فيه 
واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة اأخرى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء 
ما تقرره محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب 

المحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن:18/2015/408/9
تبليغ طعن بالتمييز

الطاعن: م�شت�شفى رويال البحرين. وكيله المحامي خليل ابراهيم اديب. بوا�شطة وكيله 
المطعون �شـده: �شمية فرهاد بهرام اأكبر تالهي. مجهول العنوان. طلبات الطاعن قبول الطعن 
�شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. وب�شفة م�شتعجلة وقبل الف�شل بوقف تنفيذ الحكم لحين 
التعوي�س عن الف�شل وبدل  الف�شل في الطعن. نق�س الحكم المطعون فيه فيما ق�شى به من 
الخطار وعن بدل الجازات ال�شنوية للمطعون �شدها واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة 
اأخرى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء ما تقرره محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين 

المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز
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رقم الطعــن :18/2014/191/3
تبليغ طعن بالتمييز

الطاعن: ال�شيخة نورة عي�شى اآل خليفة. وكيلها المحامي علي ثامر. بوا�شطة وكيله المحامي. 
المطعون �شـده: 1- �شكويندر �شينج 2- �شكويندر �شينج 3- كورنل �شينج 4- نزول ال�شالم كبير. 
وب�شفة  القانوني.  الميعاد  في  لتقديمه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن:  طلبات  العنوان.  مجهول 
م�شتعجلة وقبل الف�شل بوقف تنفيذ الحكم لحين الف�شل في الطعن. نق�س الحكم المطعون فيه 
واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة اأخرى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء 
اتعاب  والم�شاريف �شامال  الر�شوم  المطعون �شده  الموقرة ت�شمين  التمييز  ما تقرره محكمة 

المحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن :18/2016/170/9
تبليغ طعن بالتمييز

الطـاعن: مروان محمد حجازي. وكيله المحامي عو�س فودة. بوا�شطة وكيله المحامي. المطعون 
�شـده: 1- �شركة �شاكي �شيرفزز 2- ايمن عبي�شي. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه 
في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه وتعديل المبلغ المحكوم به لي�شبح 19800دينار 
بدل من 1350 دينار واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة اأخرى لتعاود النظر في الدعوى من 
جديد على �شوء ما تقرره محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف 

�شامال اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8( 1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز
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رقم الطعــن :18/2016/167/9
تبليغ طعن بالتمييز

الطـاعن: فندق دراغون. وكيله المحامي �شالح المدفع. بوا�شطة وكيله المحامي المطعون �شـده: 
ر�شدي فتحي الخولي. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. وب�شفة 
م�شتعجلة وقبل الف�شل بوقف تنفيذ الحكم لحين الف�شل في الطعن. نق�س الحكم المطعون فيه 
واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة التي ا�شدرته لتعاود النظر في الدعوى من جديد على 
�شامال  والم�شاريف  الر�شوم  المطعون �شده  الموقرة. ت�شمين  التمييز  تقرره محكمة  �شوء ما 

اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب 
في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. 

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الدعوى: 2/697/1997/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بورثة المحكوم عليه يو�شف 
محمد اأحمد العجالن والم�شجل بموجب المقدمة رقم )5008/1976( والت�شجيل رقم )7265( 

وذلك بتاريخ 2016/8/7، على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره 87763/860 األف دينار.
هاتف  قراطة  يو�شف  عبداهلل  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)33109691( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 2/00697/1997/04.
محكمة التنفيذ اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/7830/2012/04
بيع باملزاد العلني

ف�شاء(  )ار�س  بالجفير  الكائن  العقار  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
الم�شجل بموجب المقدمة رقم )15234/2006( والت�شجيل رقم )114836( الخا�س بالمحكوم 
عليه/ ماهر عبدالكريم علي عبدالعال على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره -/1105680 
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دينار. تاريخ المزايدة 2016/9/6. المكان: قاعة محكمة التنفيذ الرابعة. الوقت: ال�شاعة -/9 
�شباحا. 

عبدالحفيظ  �شابر  �شعيد  بالدلل/  بالت�شال  المزايدة  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
الر�شمي  الدوام  اوقات  العدل خالل  بوزارة  التنفيذ  ادارة  او  رقم 39176004.  هاتف  من�شور 
التنفيذ  ملف  رقم  بموجب  وذلك  او  اعاله  المحددين  والوقت  والمكان  بالتاريخ  بالح�شور  او 

.4/07830/2012/04
محكمة التنفيذ الرابعة

رقم الدعوى: 4/6181/2016/02
تبليغ باحل�صور

المدعــية: ريغ �شير ف�شز ميدل اإ�شيت �س ت :45325. المدعى عليه/ naleem latheef. الرقم 
ال�شخ�شي:8209551714. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

باأنها قد حددت اجتماع في  اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله   لذا تعلن 
2016/7/26م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�صي اإدارة الدعوى العمالية
رقم الدعوى: 4/7427/2016/02

تبليغ باحل�صور
المدعــية: ال�شركة العالمية الموارد ال�شناعية. �س.ت:45325. المدعى عليه/ فينا يجا مورثي 

كاثرقيل. رقم الجواز: G7014195. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.
باأنها قد حددت اجتماع في  اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله   لذا تعلن 

2016/7/26م لنظر الدعوى ليعلم
قا�صي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعـوى: 9/18503/2015/02
تبليغ باحل�صـور

البندورة  موؤ�ش�شة  عليه:  المدعى  ثامر.  ح�شين  علي  وكيله  العباد.  علي  حمد  �شامي  المدعي: 
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 2016/10/13، حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريًا

                   قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة
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رقم الدعـوى: 9/5664/2016/02
تبليغ باحل�صـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه �شركة 
في بيلدنغيز. مجهول العنوان. �شفـة الدعوى: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه لجل�شة 2016/9/28. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريًا

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة                   
رقم الدعـوى: 9/18824/2015/02

تبليغ باحل�صـور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه �شركة 

�شيب ما�شتر مرين �شيرف�س. مجهول العنوان. �شفـة الدعوى: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة 2016/10/27. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريًاً
                   قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعـوى: 9/1560/2016/02
تبليغ باحل�صـور

الجنة  موؤ�ش�شة  عليه:  المدعى  تلفت.  جا�شم  محمد  جا�شم  وكيلها  العا�شمة.  اأمانة  المدعي: 
ال�شابعة. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه لجل�شة 2016/10/3. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريًا

                   قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة
رقم الدعـوى: 6/10864/2015/02

تبليغ باحل�صـور
عي�شى  �شالح  نجاة  عليها:  المدعى  ربيع.  محمود  وكيله  محمد.  جا�شم  علي  فا�شل  المدعي: 

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

عنه لجل�شة 2016/10/27. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريًا
                   قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة
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رقم الدعـوى: 6/8385/2015/02
تبليغ باحل�صـور

اآل  محمود  ح�شين  محمد  عليهما:  المدعى  �شليبيخ.  غادة  وكيلته  لالإن�شاء.  �شابري  المدعي: 
�شريف. نادية عي�شى عبدالنبي الزيره. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.

اأو  بنف�شيهما  بالح�شور  اأعاله  للمدعى عليهما  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بوكيل عنهما لجل�شة 2016/10/27. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريًا

قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى 8/5243/2015/02

تبليغ باحل�صور
المدعي: �شيتي بنك. وكيله: فريد ح�شاني. �شد المدعى عليه: يو�شف طناف مبروك ال�شعدي: 

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

موعد الجل�شة القادمة في 2016/10/27. حيث تم تاأجيل موعد الدعوى اإداريًا.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

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

ال�صيد ح�صني ر�صا خليل �صرب
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي ال�شيد ح�شين ر�شا خليل �شبر. 
الرقم ال�شخ�شي: 830804900. 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 2016/9/20 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صاد�صة
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اإعالنات اإدارة اأموال القا�صرين

اإعالن 20160182
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ال�شيد ر�شي �شرب يو�شف �شالح، من �شكنة جدحف�س 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته،  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 590104341،  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينة متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�شم اإجراءات الرتكات

 اإعالن 20160184
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل احمد مهدي محمد، من �شكنة اخلارجية 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته،  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 380016214،  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينة متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�شم اإجراءات الرتكات

اإعالن 20160183
اأن كل من له طلب على املتوفى جا�شم ح�شن جا�شم عبدالنبي، من �شكنة العكر،  نعلن للعموم 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته،  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 621001759،  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينة متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�شم اإجراءات الرتكات

اإعالن 20160186
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة رباب مريزا �شلمان احمد، من �شكنة �شلمباد، وحتمل 
رقم �شكاين 761103171، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل 
اأي  الإدارة  تقبل  لن  وبعدها �شوف  الر�شمية،  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر  تاريخ  يومًا من  خم�شة ع�شر 
اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينة متكينًا 

ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�شم اإجراءات الرتكات

اإعالن 20160175
�شكنة  من  محمد،  عبداجلليل  عبداهلل  محمد  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
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اأن يقدم طلبا  اأو دين يف تركته، عليه  اأو يدعي باإرث  النويدرات، ويحمل رقم �شكاين 590601920، 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور اإعالم 

الإدارة بدينة متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�شم اإجراءات الرتكات

اإعالن 20160187
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى طه اإبراهيم محمد ال�شبعان، من �شكنة احلد، ويحمل 
رقم �شكاين 650702450، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل 
اأي  الإدارة  تقبل  لن  وبعدها �شوف  الر�شمية،  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر  تاريخ  يومًا من  خم�شة ع�شر 
اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينة متكينًا 

ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س ق�شم اإجراءات الرتكات

اإعالن 20160188
تعلن اإدارة �شئون القا�شرين بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والوقاف عن و�شعها للبيع عدد 

من ال�شيارات املوجودة حتت ت�شرف الإدارة وهي كالآتي: 1 تويوتا كورول/ طراز 2009.
الرابع  الدور  بالوزارة  القا�شرين  �شئون  اإدارة  مراجعة  ال�شراء  يف  رغبة  لديه  من  كل  فاإن  لذا 
ق�شم اإجراءات الرتكات )مكتب رقم: 403( خالل اأ�شبوع من ن�شر الإعالن. لال�شتف�شار هاتف رقم 

.17513425
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ا�صتدراك

ُن�ِشر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3266( ال�شادر بتاريخ 16 يونيو 2016 قرار وزير العمل 
والتنمية الجتماعية رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز اإبداع هوب للتدريب 
)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(، كما ن�شر يف ذات العدد قرار وزير العمل والتنمية الجتماعية رقم 
)55( ل�شنة 2016 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز �شلة للتدريب )موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(، وقد 
جاء يف املادة الأولى منهما اإن�شاء مركز للتدريب )الإداري والتجاري(يف حني اإن ال�شحيح هو 

اإن�شاء مركز للتدريب )املهني والتقني(.
 لذا لزم التنويه. 


