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 قانون رقم )17( ل�شنة 2016
ل  بالت�شديق على البروتوكول المعدِّ

  لتفاقية مراك�ش لإن�شاء منظمة التجارة العالمية
باإ�شافة اتفاقية ت�شهيل التجارة  اإلى المرفق 1)اأ( من التفاقية

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

التجارة  منظمة  تاأ�شي�س  وثيقة  على  بالت�شديق   1994 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
الدولية،

ل لتفاقية مراك�س لإن�شاء منظمة التجارة العاملية باإ�شافة اتفاقية ت�شهيل  وعلى الربوتوكول املعدِّ
التجارة  اإلى املرفق 1)اأ( من التفاقية، واملعتَمد من املجل�س العام للمنظمة بتاريخ 27 نوفمرب2014،

قنا عليه واأ�شدرناه:  اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدَّ

املادة )1(
ل لتفاقية مراك�س لإن�شاء منظمة التجارة العاملية باإ�شافة اتفاقية  ودق على الربوتوكول املعدِّ �شُ
 27 بتاريخ  للمنظمة  العام  املجل�س  من  واملعتَمد  التفاقية،  من  1)اأ(  املرفق  اإلى  التجارة  ت�شهيل 

نوفمرب2014، واملرافق لهذا القانون. 

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

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 23 �شوال 1437هــ                              

املوافق: 28 يـولـيـو 2016م                         
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 قانون رقم )18( ل�شنة 2016
ب�شاأن �شراكات ال�شتثمار المحدودة

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

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وعلى قانون الإفال�س وال�شلح الواقي منه ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1987،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتعديالته،

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،
ل�شنة  رقم )64(  بالقانون  ال�شـادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015، 2006، املعدَّ
وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،
قنا عليه واأ�شدرناه: اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدَّ

مادة )1(
التعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كل منها، ما 
مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

ال�شراكة: اأيٌّ من �شراكات ال�شتثمار املحدودة املن�شاأة وفقًا لأحكام املادة )3( من هذا القانون.
اتفاق ال�شراكة: العقد امل�شار اإليه يف املادة )4( من هذا القانون، مبا يف ذلك اأية تعديالت تطراأ عليه.

امل�شرف: م�شرف البحرين املركزي.
رقم )64(  بالقانون  ال�شـادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  امل�شرف:  قانون 
ل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015، والقرارات والتعليمات والتوجيهات  ل�شنة 2006، املعدَّ

والإر�شادات ال�شادرة وفقًا لأحكامه.
ال�شريك املت�شامن: اأيٌّ من ال�شركاء امل�شار اإليهم يف البند )اأ( من الفقرة )3( من املادة )3( من هذا 

القانون.
ال�شريك املو�شي: اأيٌّ من ال�شركاء امل�شار اإليهم يف البند )ب( من الفقرة )3( من املادة )3( من هذا 
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القانون.
ال�شريك: ي�شمل ال�شريك املت�شامن وال�شريك املو�شي.

ال�شجل التجاري: ال�شجل املن�شاأ وفقًا لقانون ال�شجل التجاري.
قانون ال�شجل التجاري: املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري.

الإدارة املخت�شة: اجلهة الإدارية املخت�شة مب�شك ال�شجل التجاري وفقًا لقانون ال�شجل التجاري.
امل�شاَهَمة: احل�شة النقدية اأو العينية التي ي�شاهم بها ال�شريك اأو يوافق على امل�شاَهَمة بها يف راأ�شمال 

ال�شراكة.
التوزيع: مدفوعات نقدية اأو عينية ت�شددها ال�شراكة لل�شركاء ب�شفتهم، ومتثِّل ن�شيبًا من الأرباح اأو 

ًا لراأ�شمال ال�شراكة اأو جزءًا منهما.   ردَّ
حقوق ال�شراكة: ن�شيب ال�شريك من الأرباح واخل�شائر يف ال�شراكة، مبا يف ذلك احلق يف احل�شول 

على التوزيع واملنافع الأخرى التي مُتنح لل�شريك وفقًا لتفاق ال�شراكة.  
العجز املايل: عجز ال�شراكة عن ال�شداد من اأ�شولها اخلا�شة دون اللجوء لأ�شول ال�شركاء املت�شامنني 
بها التي لي�شت من بني م�شاهمتهم لل�شراكة، عند ال�شتحقاق لديونها والتزاماتها التي ن�شاأت يف 

�شياق عملها املعتاد فيما عدا ديونها والتزاماتها جتاه ال�شركاء عن حقوق ال�شراكة. 

مادة )2(
ن�شاط ال�شراكة

يجوز لل�شراكة مزاولة اأي ن�شاط من الأن�شطة التالية دون �شواها:   )1
.)Private Investment Undertaking( اأ - �شناديق ال�شتثمار اخلا�س

.)Collective Investment Undertaking( شناديق ال�شتثمار اجلماعي� ب - 
.)Securitization( التوريق ج - 

.)Insurance Captives( التاأمني التابع د - 
اأي ن�شاط من الأن�شطة املالية الأخرى التي قد ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام  هـ - 

هذا القانون. 
2( يكون لكل ن�شاط من الأن�شطة امل�شار اإليها يف البنود من )اأ( اإلى )د( من الفقرة )1( من هذه املادة 

د له وفقًا لأحكام قانون امل�شرف. املعنى املحدَّ

مادة )3(
اإن�شاء ال�شراكة

1- ُتن�شاأ ال�شراكة مبجرد اإبرام اتفاق ال�شراكة، ويكون لها �شخ�شية اعتبارية اعتبارًا من تاريخ قيدها 
يف ال�شجل التجاري، وتخ�شع لإ�شراف ورقابة امل�شرف.
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2- تكون ال�شراكة التي ُتن�شاأ وفقًا لأحكام هذا القانون بحرينية اجلن�شية، ويجب اأن يكون موطنها يف 
مملكة البحرين.

3- تتكون ال�شراكة من:
اأ( �شريك مت�شامن اأو اأكرث، ي�شاهمون يف راأ�شمال ال�شراكة مب�شاهمة نقدية اأو عينية، ويكونون م�شئولني 

ومت�شامنني عن التزامات وديون ال�شراكة يف جميع اأموالهم اخلا�شة.
ب( �شريك مو�ٍس اأو اأكرث، ي�شاهمون يف راأ�شمال ال�شراكة مب�شاهمة نقدية اأو عينية، ول يكون اأيٌّ منهم 
م�شئوًل عن التزامات وديون ال�شراكة اإل مبقدار م�شاهمته يف راأ�شمال ال�شراكة، وذلك با�شتثناء 

الأحوال التي ين�س فيها هذا القانون على خالف ذلك. 
4- يجب اأن يكون اأحد ال�شركاء املت�شامنني على الأقل ذا �شخ�شية اعتبارية موطُنه مملكة البحرين 
اأو اأي بلد اأو اإقليم اآخر يوافق عليه امل�شرف، واأن يكون م�شتوفيًا لل�شروط التي ي�شدر بتحديدها 
ال�شركاء  باقي  يكون  اأن  يجوز  ذلك،  عدا  وفيما  القانون.  هذا  لأحكام  وفقًا  امل�شرف  من  قرار 
اأيٌّ  يكون  اأن  ُي�شرَتط  ول  اعتباريني،  اأو  اأ�شخا�شًا طبيعيني  املو�شني  ال�شركاء  وجميع  املت�شامنني 

منهم من مواطني مملكة البحرين، اأو اأن يكون موطُنه اأو مركزه الرئي�شي اأو بلد تاأ�شي�شه فيها.
5- يكت�شب كل �شريك مت�شامن �شفة التاجر، ويعترب قائمًا باأعمال التجارة حتت ا�شم ال�شراكة، ويوؤدي 

اإفال�س ال�شراكة اإلى اإفال�س جميع ال�شركاء املت�شامنني.

مادة )4(
اتفاق ال�شراكة 

بينهم،  ال�شراكة فيما  اإن�شاء  اأحكامه على  اأن تن�س  ال�شراكة، ويجب  اتفاَق  ال�شركاء كتابًة  ر  1- يحرِّ
وعلى ما يتعلق بتنظيم �شئون ال�شراكة وت�شيري اأعمالها وحقوق والتزامات ال�شركاء فيما بينهم.

2- يكون اتفاق ال�شراكة ملزمًا لل�شركاء بعد اإبرامه وتوثيقه، ويكون ملزمًا كذلك خلَلفهم ولأيِّ �شركاء 
جدد يتم ان�شمامهم لحقًا، كما لو كانوا �شركاء عند اإبرامه. 

3- ُيعّدل اتفاق ال�شراكة كتابة وفقًا ِلـما ين�س عليه من اأحكام، واإذا مل ين�س التفاق على اأحكام يف 
اأي تعديل يف  ال�شركاء، ويف احلالتني يكون  اإجماع  التعديل من خالل  اأن يكون  ال�شاأن يجب  هذا 

التفاق ملزمًا جلميع ال�شركاء.
4- على ال�شراكة اأن تودع لدى امل�شرف ن�شخة موثقة من اأي تعديل على اتفاق ال�شراكة خالل خم�شة 

اأيام من تاريخ اإبرامه.
5- يجب اأن يت�شمن اتفاق ال�شراكة اأحكامًا ب�شاأن ما يلي: 

اأ( البيانات امل�شار اإليها يف الفقرة )3( من املادة )6( من هذا القانون.
اأ�شماء وعناوين ال�شركاء املو�شني. ب( 

غريهم  من  اأو  ال�شركاء  من  ال�شراكة  عن  التوقيع  ويف  الإدارة  يف  املاأذونني  املديرين  اأ�شماء  ج( 
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واخت�شا�شاتهم ومدى �شلطاتهم.
د( اأية قيود على حق ال�شريك يف التنازل عن اأيٍّ مما يخ�شه من حقوق ال�شراكة اأو الت�شرف فيها باأية 

�شورة اأخرى، وماهية هذه القيود يف حالة الن�س عليها يف اتفاق ال�شراكة. 
هـ( اأية قيود ب�شاأن ن�شاط ال�شراكة وماهية هذه القيود، يف حالة الن�س عليها يف اتفاق ال�شراكة.  

و( كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر بني ال�شركاء. 
ز( حق ال�شريك املت�شامن يف مناف�شة ال�شراكة واحلالت التي يجوز له فيها ذلك، يف حالة الن�س على 

هذا احلق يف اتفاق ال�شراكة. 
ح( احلالت التي يجب اأن يتم فيها عقد اجتماع لل�شركاء، وبيان ميعاد وطريقة عقد الجتماع.

ط( احلالت التي يجوز فيها لأيٍّ من ال�شركاء الن�شحاب من ال�شراكة، واحلالت التي يجوز فيها عزل 
ال�شريك من ال�شراكة، وكيفية اإدخال �شريك جديد فيها.

ي( تاريخ بدء ال�شنة املالية لل�شراكة وتاريخ انتهائها.
دة املدة. ك( تاريخ انق�شاء ال�شراكة اإْن كانت محدَّ

ل( �شيا�شات ال�شراكة ملْنع َتعاُر�س امل�شالح، وبيان تفا�شيل هذه ال�شيا�شات، وذلك يف حالة الن�س يف 
اتفاق ال�شراكة على تلك ال�شيا�شات.

م( اأية اأمور اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )5(
ا�شم ال�شراكة

التجارية،  ال�شركات  ب�شاأن  املقررة  الأحكام  ب�شاأنه  ت�شري  ا�شم يخ�شها  لل�شراكة  اأن يكون  يجب 
اأن  ويجوز  )�س.ا.م(،  احلروف  اأو  محدودة(  ا�شتثمار  )�شراكة  عبارة  ال�شراكة  ا�شم  يتبع  اأن  ويجب 
ي�شتمل ا�شم ال�شراكة على ا�شم ال�شريك املت�شامن، اأو اأ�شماء ال�شركاء املت�شامنني اأو ا�شم واحد منهم، 

ول يجوز اأن ي�شتمل على ا�شم اأي �شريك مو�ٍس.

مادة )6(
قيد ال�شراكة

م طلب احل�شول على كتاب امل�شرف باملوافقة على اإن�شاء ال�شراكة على النموذج املعد لذلك  1- يقدَّ
ويرفق به ن�شخة موثقة من اتفاق ال�شراكة.

2- يخ�شع احل�شول على موافقة امل�شرف على اإن�شاء ال�شراكة لل�شروط التي ي�شدر بتحديدها قرار 
من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون، و�شداد الر�شم امل�شار اإليه يف الفقرة )2( من املادة )18( 

منه.
كتاب  من  لن�شخة  املخت�شة  الإدارة  لدى  الإيداع  خالل  من  التجاري  ال�شجل  يف  ال�شراكة  تقيَّد   -3
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ع عليه من ِقَبل جميع ال�شركاء  امل�شرف باملوافقة على اإن�شاء ال�شراكة م�شحوبًا ببيان موثَّق وموقَّ
املت�شامنني، يت�شمن ما يلي:  

اأ - ا�شم ال�شراكة وعنوان مركزها الرئي�شي.
ح مبزاولتها وفقًا لأحكام املادة )2(  الن�شاط الذي �شوف تزاوله ال�شراكة من بني الأن�شطة امل�شرَّ ب- 

من هذا القانون. 
مقدار وطبيعة م�شاهمة كل �شريك وطريقة �شدادها. ج - 

دة املدة وجب بيان ذلك. دة املدة، واإذا كانت ال�شراكة غري محدَّ مدة ال�شراكة اإذا كانت محدَّ د - 
اأ�شماء ال�شركاء املت�شامنني وعناوينهم وجن�شياتهم. هـ - 

و - بيانات هوية كل من ال�شركاء املت�شامنني.
طبيعيًا  �شخ�شًا  كان  اإذا  مت�شامن  �شريك  بكل  اخلا�س  ال�شفر  جواز  من  ن�شخة  بالبيان  ويرفق 
من  ن�شخة  بالإفادة  يرفق  اأن  وجب  اعتباريًا  �شخ�شًا  كان  واإذا  هويته،  لإثبات  اأخرى  ر�شمية  ووثيقة 

�شهادة تاأ�شي�شه اأو اأي وثيقة مماثلة وفقًا لقانون بلد تاأ�شي�شه. 
4- ُت�شِدر الإدارة املخت�شة �شهادة قيد ال�شراكة فور قيدها يف ال�شجل التجاري. 

5- ين�شر يف اجلريدة الر�شمية - على نفقة ال�شراكة – الإعالن عن اإن�شاء ال�شراكة والبيانات امل�شار 
اإليها يف البنود من )اأ( اإلى )هـ( من الفقرة )3( من هذه املادة.

املادة،  للفقرة )3( من هذه  التجاري طبقًا  ال�شجل  املقيدة يف  البيانات  تعديل على  اأي  اإذا طراأ   -6
ُي�شاأل ال�شركاء املت�شامنون - على وجه الت�شامن - عن اإيداع بيان موثق وموقع عليه من جميعهم 
ب�شاأن ذلك التعديل لدى الإدارة املخت�شة، وذلك خالل اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ حدوثه، مع بيان 
ماهيته. ويف احلالت التي يت�شمن فيها البيان املذكور اأي تعديل على البيانات املذكورة يف البنود 
من )اأ( اإلى )هـ( من الفقرة )3( من هذه املادة، يجب على الإدارة املخت�شة فور ت�َشلُّمها البيان 

قيد ذلك يف ال�شجل التجاري ون�شره يف اجلريدة الر�شمية على نفقة ال�شراكة.
ول ُيعتد باأي تعديل على البيانات امل�شار اإليها يف مواجهة الغري ح�شن النية، اإل بعد متام قيد هذه 

البيانات يف ال�شجل التجاري.

مادة )7(
ال�شجالت وامل�شتندات والبيانات والطالع عليها

– ب�شكل دائم - يف املركز الرئي�شي لل�شراكة بال�شجالت  اأن يحتفظوا  1- على ال�شركاء املت�شامنني 
وامل�شتندات والبيانات التالية:

اأ ( ن�شخة من �شهادة قيد ال�شراكة. 
ب( ن�شخة من اتفاق ال�شراكة والتعديالت التي اأُدِخلت عليه.

ج( بيان باأ�شماء جميع ال�شركاء املت�شامنني وال�شركاء املو�شني، وحتديد ما اإذا كان كل منهم �شريكًا 
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مت�شامنًا اأو مو�شيًا، وتاريخ ان�شمامه لل�شراكة.
اأن يتم  ال�شركاء ب�شدادها، وامليعاد الذي يجب  د كل من  التي تعهَّ د( بيان مبقدار وطبيعة امل�شاهمة 

ال�شداد خالله.
هـ( بيان مبقدار وطبيعة وطريقة امل�شاهمة التي مت �شدادها من ِقَبل كل �شريك، وامليعاد الذي مت فيه 

ذلك.
و ( بيان مبقدار وتاريخ �شداد اأيِّ توزيع لأيٍّ من ال�شركاء. 

ز ( جميع ال�شجالت اخلا�شة باجتماعات ال�شراكة واملوافقات التي قررها ال�شركاء واأي ت�شويت مت 
وفقًا لأحكام اتفاق ال�شراكة اأو خالف ذلك.

ح( البيانات املالية لل�شراكة خالل ال�شنوات الع�شر ال�شابقة.
�ِشجلٌّ يحتوي على جميع التفا�شيل ب�شاأن جميع الرهونات والت�شرفات التي اأبرمها اأيٌّ من ال�شركاء  ط( 

فيما يخ�شه من حقوق ال�شراكة �شواء كان ذلك كليًا اأو جزئيًا.  
من   )1( الفقرة  يف  املذكورة  والبيانات  وامل�شتندات  ال�شجالت  اإتاحة  املت�شامنني  ال�شركاء  على   -2
هذه املادة لالطالع عليها من ِقَبل كافة ال�شركاء ومدقق احل�شابات اخلارجي واأي �شريك �شابق 
بالن�شبة للفرتة التي كان خاللها �شريكًا يف ال�شراكة، وعليهم اإتاحتها بناًء على طلب امل�شرف اأو 

اأية محكمة مخت�شة يف اململكة.
ول يجوز لأي �شخ�س اآخر الطالع على تلك ال�شجالت وامل�شتندات والبيانات دون موافقة ال�شركاء 

املت�شامنني.
3- على ال�شركاء املت�شامنني حتديث ال�شجالت وامل�شتندات والبيانات املذكورة يف البنود من )اأ( اإلى 
)ح( من الفقرة )1( من هذه املادة خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ حدوث اأي تعديل اأو تغيري 

على املعلومات املدونة فيها.
4- على ال�شركاء املت�شامنني حتديث ال�شجل امل�شار اإليه يف البند )ط( من الفقرة )1( من هذه املادة 

خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ علمهم بحدوث اأي تعديل اأو تغيري يف البيانات املدونة فيه. 

مادة )8(
اإدارة ال�شراكة 

دهم – اإل اإذا عنيَّ ال�شركاء يف  1- تكون اإدارة ال�شراكة جلميع ال�شركاء املت�شامنني – يف حالة تعدُّ
اتفاق ال�شراكة اأو يف عقد م�شتقل مديرًا اأو اأكرث لإدارة ال�شراكة من بني ال�شركاء املت�شامنني اأو 
يفو�شه  اأو من  املت�شامن  لل�شريك  يكون  املت�شامنني  ال�شركاء  د  تعدُّ من غريهم، ويف حالة عدم 

�شلطة اتخاذ القرار.
د اتفاق ال�شراكة لكل منهم اخت�شا�شًا معينًا، فال ُي�شاأل ال�شريك  د ال�شركاء املت�شامنون وحدَّ 2- اإذا تعدَّ

املت�شامن اإل عن الأعمال التي تكون من اخت�شا�شه.
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د ال�شركاء املت�شامنون وا�شرتط اتفاق ال�شراكة اأن يقوموا بالإدارة جمتمعني، وبا�شتثناء  واإذا تعدَّ
الأمور املن�شو�س عليها يف الفقرة )4( من هذه املادة، فال تكون قراراتهم �شحيحة اإل اإذا �شدرت 
باأغلبية اأ�شوات ال�شركاء املت�شامنني اأو من يفو�شونهم، ما مل ين�س اتفاق ال�شراكة على خالف ذلك، 
ومع ذلك يجوز لكل �شريك مت�شامن اأو من يفو�شه اأن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي ترتتب على 

تفويتها خ�شارة ج�شيمة لل�شراكة اأو �شياع ربح كبري عليها.
د اتفاق ال�شراكة لكل منهم اخت�شا�شًا معينًا، ومل ي�شرتط  د ال�شركاء املت�شامنون ومل يحدِّ واإذا تعدَّ
اأن يعملوا جمتمعني، جاز لكل منهم اأو من يفو�شه اأن يقوم باأي عمل من اأعمال الإدارة، على اأن يكون 
لالآخرين حق العرتا�س على العمل قبل اإمتامه، ويف هذه احلالة تكون العربة باأغلبية اأ�شوات ال�شركاء 

املت�شامنني اأو من يفو�شونهم، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات وجب عر�س الأمر على ال�شركاء.
3- اأما اإذا كان ال�شريك املت�شامن غري مفوَّ�س وقام باأي عمل با�شم ال�شراكة، فيلتزم جتاه الغري ح�شن 
النية عن هذا العمل، ولهذا الغري احلق يف مطالبته بالتعوي�س عن جميع اخل�شائر والأ�شرار التي 

تلحق به من جراء هذا العمل.
4- ما مل ين�س اتفاق ال�شراكة على خالف ذلك، ُي�شرَتط اإجماع ال�شركاء ب�شاأن كل مما يلي: 

اأ - تعديل اأحكام اتفاق ال�شراكة.
ب- اإجراء اأي توزيع.

ج - حل وت�شفية ال�شراكة، وذلك مع عدم الإخالل باأحكام املادة )17( من هذا القانون.
تغيري اأية قيود على اأعمال ال�شراكة. د - 

اإدارة  ال�شريك املو�شي يف  واإذا �شارك  ال�شراكة.  اإدارة  امل�شاركة يف  ال�شريك املو�شي  5- ُيحَظر على 
ال�شراكة ب�شاأن تعامالتها مع اأ�شخا�س من غري ال�شركاء فاإنه ُي�شاأل ِقَبلُهم يف حالة العجز املايل 
لل�شراكة عن جميع ديون والتزامات ال�شراكة التي ن�شاأت خالل فرتة م�شاركته يف اإدارتها كما لو 

كان �شريكًا مت�شامنًا، وذلك ب�شرط ما يلي:
اأ ( اأن يكون ال�شخ�س الذي يتعاقد مع ال�شراكة على علم مب�شاركة ال�شريك املو�شي يف الإدارة.

اأن  معقول  نحو  على  العتقاد  على  يحمله  ما  ال�شراكة  مع  يتعاقد  الذي  ال�شخ�س  لدى  يكون  اأن  ب( 
ال�شريك املو�شي هو �شريك مت�شامن.

ل يعد م�شاركًة من قبل ال�شريك املو�شي يف اإدارة ال�شراكة - يف حكم الفقرة )5( من هذه املادة   -6
- قيامه باأيٍّ مما يلي:

مبا�شرة اأيٍّ من احلقوق املقررة له وفقًا لأحكام هذا القانون، مبا يف ذلك مبا�شرة اأية اإجراءات  اأ - 
اأو  وقفها  اأو  متابعتها  اأو  القانون  هذا  من   )13( املادة  من  اأو)4(   )3( للفقرتني  وفقًا  ق�شائية 

ت�شويتها.
تويلِّ من�شب اأو قيام م�شلحة له لدى ال�شريك املت�شامن.    ب - 

اأو موظفًا لدى ال�شريك  اأو م�شئوًل  اأو مديرًا  اأو موظفًا لديها،  اأو وكياًل لل�شراكة  اأن يكون مقاوًل  ج - 
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املت�شامن اأو م�شاهمًا فيه.
تقدمي امل�شورة ل�شريك مت�شامن، اأو منح املوافقة اأو حجبها وفقًا لأحكام اتفاق ال�شراكة لإمتام  د - 
اأي اإجراء يتعلق باأعمال ال�شراكة، وي�شمل ذلك - دون ح�شر - النظر يف اأي اأمر يخ�س َت�شاُرب 

امل�شالح املتعلقة بال�شراكة اأو منح املوافقة ب�شاأنه اأو حجبها اأو النظر فيها. 
مراجعة ح�شابات ال�شراكة اأو �شئون اأعمالها اأو ت�َشلُّم اأية م�شورة اأو القيام باأي حتقيق ب�شاأن اأيٍّ من  هـ - 

ذلك.
و - اأن يكون كفياًل اأو �شامنًا لل�شراكة �شواء بوجه عام اأو ب�شاأن التزامات محددة.

ز - اإقرار اأو رف�س تعديل اتفاق ال�شراكة.
ح - طلب عقد اجتماع لل�شركاء، اأو الدعوة اأو احل�شور اأو امل�شاركة يف اجتماع لل�شركاء.

ط - اتخاذ اأي اإجراء يوؤدي حلل ال�شراكة اأو ت�شفيتها.
تعيني اأي �شخ�س ع�شوًا يف اأي جمل�س اأو جلنة لل�شراكة اأو ل�شريك مت�شامن اأو مو�ٍس، اأو عزله اأو  ي - 

اإقالته من اأي من ذلك.
ك - الت�شويت ك�شريك مو�ٍس، يف الأحوال التي ي�شمح بها اتفاق ال�شراكة، على اأيٍّ مما يلي:

1( حل ال�شراكة وت�شفيتها.
2( �شراء اأو بيع اأو مقاي�شة اأو رْهن اأيٍّ من اأ�شول ال�شراكة اأو اإجراء اأي ت�شرف اآخر ب�شاأن هذه الأ�شول. 

ل ال�شراكة ملديونية اأو جتديدها. 3( حَتمُّ
4( تغيري اأية قيود على اأعمال ال�شراكة.

5( اإدخال اأو عزل اأو ان�شحاب �شريك مت�شامن اأو مو�ٍس وا�شتمرار اأعمال ال�شراكة بعد ذلك.
6( اأية معامالت يكون فيها ل�شريك مت�شامن اأو اأكرث، َتعاُر�س قائم اأو محتمل يف امل�شالح مع واحد اأو 

اأكرث من ال�شركاء املو�شني. 
7- ل ُتف�شر اأحكام الفقرة )6( من هذه املادة على اأن اأية �شالحيات تكون لدى ال�شريك املو�شي، اأو 
ِقَبِله يف  اأن مبا�شرته لأية �شالحيات خالفًا للم�شار اإليها يف تلك الفقرة يعد حكمًا م�شاركًة من 

اإدارة ال�شراكة.

مادة )9(
م�شئولية ال�شركاء عن دفع امل�شاهمات

راأ�شمال  حل�شاب  ب�شدادها  التزم  اأو  �شدادها  على  وافق  التي  امل�شاهمة  �شداد  �شريك  كل  على 
ال�شراكة يف امليعاد وبالطريقة املن�شو�س عليهما يف اتفاق ال�شراكة.
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مادة )10(
واجبات ال�شريك املت�شامن

1- مع عدم الإخالل باأحكام الفقرة )5( من هذه املادة، ما مل ين�س اتفاق ال�شراكة على خالف ذلك، 
يجب على ال�شريك املت�شامن ما يلي:

اأ ( المتناع عن القيام باأي عمل يِحدُّ باأية �شورة من قدرة ال�شراكة على القيام باأعمالها. 
ب( المتناع عن حيازة اأو الت�شرف يف اأيٍّ من اأموال ال�شراكة، اأو اأي حق يرد على تلك الأموال، يف 

غري اأغرا�س ال�شراكة.
ال�شريك  واإذا زاول  اأعمالها،  اأو من ذات طبيعة  لل�شراكة  ن�شاط مناف�س  اأي  ج( المتناع عن مزاولة 
املت�شامن اأيًا من ذلك تكون اأية اأرباح يحققها من الن�شاط حل�شاب ال�شراكة ويجب عليه �شدادها 

لها.  
د( اأن يوؤدي لل�شراكة مقابل اأية فائدة ح�شل عليها من اأية معاملة تخ�س ال�شراكة اأو من ا�شتخدامه 

لأيٍّ من اأموالها اأو معلوماتها ال�شرية اأو ا�شمها اأو اأية معلومات اأو ات�شالت جتارية تخ�شها.
املت�شامن  ال�شريك  على  يجب  ال�شراكة،  اتفاق  واأحكام  القانون  هذا  باأحكام  الإخالل  عدم  مع   -2
املت�شلة بها،  ال�شراكة وتلك  اأعمال  مبا�شرة كافة ال�شالحيات واملهام والأعمال الالزمة لإدارة 

وعليه القيام بكافة التزامات ال�شراكة واللتزامات املقررة عليه.
3- يجب على ال�شريك املت�شامن ما يلي:

واأداء التزاماته، مع مراعاة  ِقَبل ال�شراكة وال�شركاء ومبا�شرة �شالحياته  القيام بكافة واجباته  اأ - 
مقت�شيات ُح�ْشن النية و�شرف التعامل.

تقدمي ح�شابات �شحيحة ومعلومات وافية عن كافة الأمور ذات ال�شلة بال�شراكة لل�شركاء الآخرين  ب - 
اأو ممثليهم القانونيني، وذلك اإلى جانب التزامه املذكور يف الفقرة )2( من املادة )7( من هذا 

القانون فيما يتعلق بال�شجالت وامل�شتندات والبيانات.  
ج - المتناع عن القيام باأية معاملة، �شواء حل�شابه اأو نيابة عن الغري، ت�شر مب�شالح ال�شراكة.

ح كتابًة لل�شركاء املت�شامنني  4- يجوز الن�س يف اتفاق ال�شراكة على اإلزام ال�شريك املت�شامن باأن ُيف�شِ
الآخرين اأو لل�شركاء املو�شني يف حالة عدم وجود �شركاء مت�شامنني غريه، اأو لأية جهة اأو جلنة 
يحددها اتفاق ال�شراكة، عن اأية م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف اأية معاملة متت اأو 

يقرتح اإمتامها نيابة عن ال�شراكة، وذلك حال علمه بقيام تلك امل�شلحة.
لهذا  يجوز  ل  فاإنه  اإليه،  امل�شار  بالإف�شاح  املت�شامن  ال�شريك  يلزم  ال�شراكة  اتفاق  كان  واإذا 

ال�شريك امل�شاركة يف الت�شويت على الأمر، ما مل ين�س اتفاق ال�شراكة على خالف ذلك.
5- يجوز، مبوجب اتفاق ال�شراكة، املوافقة على اأي عمل محدد اأو معاملة محددة مما حتظره الفقرة 
ه  )1( من هذه املادة، اأو اإقراره يف احلالت التي قد مت فيها القيام به، اإذا ما وافق على ذلك اأو اأقرَّ
عدد اأو ن�شبة من ال�شركاء ين�س عليه اتفاق ال�شراكة، بعد اطالعهم على كافة الوقائع واحلقائق 
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ذات ال�شلة.
6- ُي�شاأل ال�شريك املت�شامن عن اأي �شرر يلحق بال�شراكة اأو ال�شركاء نتيجة اإخالله باأيٍّ من التزاماته 

املن�شو�س عليها يف هذا القانون اأو يف اتفاق ال�شراكة.

مادة )11(
تناُزل ال�شريك املو�شي عما يخ�شه من حقوق ال�شراكة

1- مع عدم الإخالل باأحكام الفقرة )2( من هذه املادة واأحكام اتفاق ال�شراكة، يجوز لل�شريك املو�شي 
مبوجب اتفاق كتابي التنازل كليًا اأو جزئيًا عن اأيٍّ مما يخ�شه من حقوق ال�شراكة.

2- ل يتحمل املتناَزل اإليه اأية م�شئولية ترتبت يف حق ال�شريك املو�شي املتناِزل قبل تاريخ التنازل نتيجة 
اإخالل الأخري باأحكام الفقرة )5( من املادة )8( اأو الفقرة )3( من املادة )14( اأو الفقرة )2( 
من املادة )15( اأو املادة )16( من هذا القانون، ول يرباأ ال�شريك املو�شي املتنازل ب�شبب تنازله 

من م�شئوليته املقررة وفقًا لالأحكام امل�شار اإليها.

مادة )12(
م�شئولية ال�شريك املن�شحب واملعزول واملن�شم

املت�شامن  ال�شريك  ذمة  ترباأ  ل  املادة،  هذه  من  و)5(   )4( الفقرتني  باأحكام  الإخالل  عدم  مع   -1
املن�شحب اأو املعزول من ال�شراكة من اأيٍّ من ديون والتزامات ال�شراكة التي ن�شاأت قبل ان�شحابه 

اأو عزله من ال�شراكة.
2- ل ُي�شاأل ال�شريك املت�شامن املن�شحب اأو املعزول عن اأيٍّ من ديون والتزامات ال�شراكة التي ن�شاأت، 

بعد الن�شر يف اجلريدة الر�شمية، عن انتهاء �شفته ك�شريك مت�شامن.
بطريق  اأو  مت�شامن  �شريك  تنازل  نتيجة  �شواء  قائمة،  �شراكة  اإلى  مت�شامن  �شريك  ان�شم  اإذا   -3
اآخر، فاإنه ل ُي�شاأل عن اأيٍّ من ديون والتزامات ال�شراكة التي ن�شاأت قبل ان�شمامه اإليها ك�شريك 

مت�شامن.
4- يجوز اإعفاء ال�شريك املت�شامن املن�شحب اأو املعزول من ال�شراكة من اأية التزامات قائمة، وذلك 

مبوجب اتفاق يف هذا ال�شاأن بني ال�شريك املت�شامن والدائنني وال�شراكة بت�شكيلها اجلديد.
التعامل بني  ُي�شتَدل عليه �شمنيًا من خالل واقع  اأو  اإليه �شريحًا  امل�شار  اأن يكون التفاق  ويجوز 

الدائنني وال�شراكة بت�شكيلها اجلديد.
ي  5- با�شتثناء حالت الحتيال، ل ُت�شمع الدعوى �شد ال�شريك املت�شامن املن�شحب اأو املعزول بعد ُم�شِ

خم�س �شنوات على ان�شحابه اأو عزله من ال�شراكة، وتبداأ هذه املدة اعتبارًا من:
اأ( تاريخ ن�شر ان�شحاب اأو عزل ال�شريك املت�شامن من ال�شراكة يف اجلريدة الر�شمية، وذلك مع مراعاة 

اأحكام البند )ب( من هذه الفقرة. 
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ين قد ن�شاأ قبل ن�شر ان�شحاب اأو عزل ال�شريك املت�شامن من  ين، اإذا كان الدَّ تاريخ ا�شتحقاق الدَّ ب( 
ال�شراكة يف اجلريدة الر�شمية واأ�شبح م�شتحق الأداء بعد الن�شر.

مادة )13(
الإجراءات القانونية

1- مع مراعاة اأحكام الفقرتني )2( و)3( من هذه املادة، تبا�َشر الإجراءات القانونية من ِقَبل ال�شراكة 
اأو عليها من خالل ال�شراكة اأو من خالل اأي �شريك مت�شامن اأو اأكرث ب�شفتهم.

2- ل يجوز اأن يكون ال�شريك املو�شي طرفًا يف اأية اإجراءات قانونية تبا�َشر من ِقَبل ال�شراكة اأو عليها، 
ومع ذلك يجوز مقا�شاة ال�شريك املو�شي يف اإطار م�شئوليته وفقًا لأحكام الفقرة )5( من املادة 
)8( من هذا القانون، اأو لإلزامه باإعادة ما ت�َشلَّمه من اأرباح اأو م�شاهمة اأو توزيع باملخالفة لأحكام 

الفقرة )3( من املادة )14( اأو الفقرة )2( من املادة )15( اأو املادة )16( من هذا القانون.
3- مع مراعاة اأحكام الفقرة )4( من هذه املادة، يجوز لأي �شريك مقا�شاة ال�شراكة اإذا اأ�شاءت تدبري 

�شئونها ب�شكل ُيلِحق �شررًا مب�شاحله ك�شريك.
4- يجوز لل�شريك املو�شي رْفع دعوى ق�شائية نيابة عن ال�شراكة، بعد اإعذار ال�شراكة وجميع ال�شركاء 
املت�شامنني كتابة ب�شرورة مبا�شرة الإجراءات الق�شائية وانق�شاء فرتة معقولة من تاريخ الإعذار 
دون ا�شتجابة من اأيٍّ منهم بال مربر معقول، ب�شرط اأن يكون عدم القيام مببا�شرة الإجراءات من 

�شاأنه اإحلاق �شرر مب�شاحله ك�شريك مو�ٍس.
5- ل يجوز لدائني ال�شراكة التنفيذ على اأموال ال�شريك املت�شامن ل�شتيفاء ديونها اإل اإذا �شدر للدائن 

ين، واأن يكون قد مت الرجوع على ال�شراكة اأوًل وامتنعت عن الوفاء. حكم ق�شائي بالدَّ
6- لل�شريك املت�شامن الذي قام بالوفاء وفقًا لأحكام الفقرة )5( من هذه املادة احلق يف اأْن ي�شرتد 
من ال�شراكة جميع املبالغ التي �شددها مبوجب ذلك احلكم الق�شائي، فاإذا مل يتم ذلك ال�شرتداد 

رجع على باقي ال�شركاء املت�شامنني بن�شبة دين كل واحد منهم.

مادة )14(
الأرباح

القانون  هذا  من   )16( املادة  من   )2( والفقرة  املادة  هذه  من   )3( الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع   -1
واأحكام اتفاق ال�شراكة، يجوز لل�شراكة يف اأي وقت اأن تدفع لل�شركاء املو�شني ن�شيبًا من اأرباح 

ال�شراكة، على األ تكون ال�شراكة عند الدفع اأو ت�شبح بعد اإمتامه مبا�شرة يف حالة عجز مايل.
املو�شني  وال�شركاء  املت�شامنني  لل�شركاء  ُتدفع  ذلك،  خالف  على  ال�شراكة  اتفاق  ين�س  مل  ما   -2
اأن�شبتهم من اأرباح ال�شراكة وفقًا لن�شب ح�ش�شهم يف اإجمايل امل�شاهمات التي مل يتم ردها وقت 

تقرير دفع ن�شيبهم من الأرباح.
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3- مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من املادة )16( من هذا القانون، اإذا اأ�شبحت ال�شراكة يف حالة 
عجز مايل خالل �شتة اأ�شهر من ت�َشلُّم ال�شريك املو�شي ملدفوعات عن ن�شيبه من اأرباح ال�شراكة، 
وجب عليه ردُّ ما ت�َشلَّمه بالَقدر الالزم للوفاء بديون اأو التزامات ال�شراكة التي ن�شاأت خالل الفرتة 

التي كانت فيها املدفوعات متثل جزءًا من اأ�شول ال�شراكة. 

مادة )15(
رد م�شاهمة ال�شركاء املو�شني 

1- ل يجوز لل�شريك املو�شي عند حل ال�شراكة، اأو يف غري ذلك من الأحوال، اأن يت�شلم من راأ�شمال 
ا مل�شاهمته يف راأ�شمال ال�شراكة اأو جزء منها، اإذا كانت ال�شراكة  ال�شراكة اأية مدفوعات متثل ردَّ
حني الدفع يف حالة عجز مايل اأو كان من �شاأن ذلك اأن يجعلها يف حالة عجز مايل مبا�شرة بعد 

اإمتامه.
2- مع عدم الإخالل باأحكام الفقرة )2( من املادة )16( من هذا القانون، اإذا اأ�شبحت ال�شراكة يف 
توزيع ميثل ردًا مل�شاهمته يف  املو�شي لأي  ال�شريك  ت�َشلُّم  اأ�شهر من  �شتة  حالة عجز مايل خالل 
راأ�شمال ال�شراكة، وجب عليه ردُّ ما ت�َشلَّمه بالقدر الالزم للوفاء بديون اأو التزامات ال�شراكة التي 

ن�شاأت خالل الفرتة التي كان فيها ما ت�َشلَّمه ال�شريك املو�شي ميثل جزءًا من اأ�شول ال�شراكة. 

مادة )16(
اللتزام باإعادة التوزيع املحظور

1- اإذا ت�شبب ال�شريك اأو اأي �شخ�س اآخر يف اإجراء توزيع محظور مت باملخالفة لل�شوابط املن�شو�س 
عليها يف املادتني )14( و)15( من هذا القانون اأو اتفاق ال�شراكة، مع علمه باحلْظر، فاإنه ُي�شاأل 
من ِقَبل ال�شراكة عن اإعادة هذا التوزيع بالكامل لل�شراكة، واإذا ت�شبب اأكرث من �شريك اأو �شخ�س 

يف اإجراء التوزيع املحظور تكون م�شئوليتهم على وجه الت�شامن.
املادتني  وفقًا لأحكام  توزيع محظور  ت�َشلَّمه من  اإعادة ما  ال�شراكة عن  ِقَبل  اأي �شريك من  ُي�شاأل   -2

)14( و)15( من هذا القانون اأو اتفاق ال�شراكة، مع علمه باحلظر. 

مادة )17(
حل ال�شراكة

1- مع مراعاة اأحكام هذه املادة، ما مل ين�س اتفاق ال�شراكة على خالف ذلك، ل حُتل ال�شراكة لأي 
من الأ�شباب التالية:

د  اأو عزله يف حالة تعدُّ اأي �شريك منها  ان�شحاب  اأو  ال�شراكة،  اإلى  اأكرث  اأو  اأ- ان�شمام �شريك جديد 
ال�شركاء، اأو ا�شتبدال �شريك باآخر. 
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وفاة �شريك مو�ٍس اأو اأكرث اأو فقدانه لأهليته اأو اإفال�شه اأو حله اأو ت�شفيته اأو عزله من ال�شراكة اأو  ب- 
ان�شحابه منها.  

ج- ا�شرتداد �شريك اأو اأكرث لأيٍّ من حقوق ال�شراكة اأو اإعادة �شرائها من ِقَبل ال�شراكة. 
قيام �شريك مو�ٍس اأو اأكرث برْهن اأيٍّ مما يخ�شه من حقوق ال�شراكة اأو تقييدها باأي قيد اآخر. د- 

بيع اأيٍّ من اأ�شول ال�شراكة اأو مقاي�شتها اأو تاأجريها اأو رْهُنها اأو اإجراء اأي ت�شرف اآخر يف هذه  هـ- 
الأ�شول.

2- مع مراعاة اأحكام قانون امل�شرف، حُتل ال�شراكة لأي من الأ�شباب التالية: 
اأ ( ان�شحاب اأو عزل اأو اإفال�س اأو حل ال�شريك املت�شامن الوحيد، اأو املتبقي، امل�شتويف لال�شرتاطات 
ال�شركاء خالل  اإذا قام  القانون. ومع ذلك،  املادة )3( من هذا  البند )4( من  اإليها يف  امل�شار 
ت�شعني يومًا با�شتبدال ذلك ال�شريك يف الأحوال التي ي�شمح فيها اتفاق ال�شراكة بدخول �شريك 
مت�شامن اعتباري جديد من امل�شتوفني لال�شرتاطات امل�شار اإليها، ت�شتمر ال�شراكة وفقًا لأحكام 

اتفاق ال�شراكة. 
ق ال�شرط املعلَّق عليه ا�شتمرارها وفقًا لأحكام  دة املدة اأو حتقُّ ب( انق�شاء مدة ال�شراكة اإذا كانت محدَّ

اتفاق ال�شراكة. 
3 - يجوز للمحكمة املخت�شة، بناًء على طلب اأحد ال�شركاء اأو اأي دائن، اأن تق�شي بحل ال�شراكة اإذا 

ثبت لها اأيٌّ مما يلي:
اأ - اإدارة ال�شراكة على نحو يعمد اإلى الإ�شرار بت�شيري اأعمالها اأو يحتمل اأن يوؤدي لذلك.

اإدارة ال�شراكة على نحو ي�شر بواحد اأو اأكرث من ال�شركاء املو�شني. ب - 
ج - مبا�شرة ال�شراكة لأعمالها ب�شكل ل ميكن اأن ي�شتمر دون تكبُّدها خل�شائر.

د اأي �شريك مت�شامن - بخالف طالب حل ال�شراكة - يف مخالفة اأحكام اتفاق  د - ا�شتمرار اأو تَعمُّ
ال�شراكة.

ن�شوء ظروف ت�شتدعي حل ال�شراكة، مراعاًة ملقت�شيات �شرف التعامل والعدالة.   هـ - 
4- اإذا ق�شت املحكمة املخت�شة بحل ال�شراكة طبقًا لأحكام الفقرة )3( من هذه املادة، فلها اأن تاأمر 

مبا تراه منا�شبًا من تدابري ب�شاأن ت�شفية ال�شراكة.
5- على امل�شفي اإخطار امل�شرف عن حل ال�شراكة خالل اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ احلل.

6- تتم ت�شفية ال�شراكة وفقًا لالإجراءات وال�شرتاطات املن�شو�س عليها يف اتفاق ال�شراكة، ومبراعاة 
اأحكام قانون امل�شرف، والقرارات ال�شادرة عن امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون، واأية اأوامر 

ت�شدر عن املحكمة املخت�شة.
7- عند ت�شوية ح�شابات ال�شراكة حال ت�شفيتها، يتم الوفاء بحقوق الدائنني املمتازين اأوًل وفقًا لأحكام 
القوانني ذات ال�شلة، ثم الدائنني الآخرين. وبعد ذلك، تتم ت�شوية ديون ال�شراكة لل�شركاء وفقًا 

للرتتيب التايل، مع مراعاة اتفاق ال�شراكة اأو اأي اتفاق لحق بني ال�شركاء: 
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اأ ( ال�شركاء املو�شون، فيما عدا م�شاهمتهم يف راأ�شمال ال�شراكة ون�شيبهم يف الأرباح.
ب( ال�شركاء املت�شامنون، فيما عدا م�شاهمتهم يف راأ�شمال ال�شراكة ون�شيبهم يف الأرباح.

ج( ال�شركاء املو�شون ب�شاأن م�شاهمتهم يف راأ�س املال.
د( ال�شركاء املو�شون ب�شاأن ن�شيبهم من الأرباح.

هـ( ال�شركاء املت�شامنون ب�شاأن م�شاهمتهم يف راأ�س املال.
و ( ال�شركاء املت�شامنون ب�شاأن ن�شيبهم يف الأرباح. 

8- ت�شري اأحكام قانون ال�شركات التجارية يف �شاأن ت�شفية ال�شركات التجارية على ت�شفية ال�شراكة، 
وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

9- با�شتثناء حالت الحتيال، ل ُت�شمع الدعاوى النا�شئة عن الت�شفية على ال�شركاء املت�شامنني بعد 
انق�شاء خم�س �شنوات من تاريخ �شهر انتهاء الت�شفية يف اجلريدة الر�شمية.   

مادة )18(
الر�شوم

1- ُي�شتَحق ر�شم على طلب قيد ال�شراكة يف ال�شجل التجاري، كما ُي�شتَحق ر�شم على طلب جتديد هذا 
القيد وعلى طلب التغيري يف اأيٍّ من بياناته، ويتم حتديد هذه الر�شوم وفقًا لأحكام قانون ال�شجل 

التجاري.
2- ُي�شتَحق ر�شم على طلب موافقة امل�شرف على اإن�شاء ال�شراكة عماًل بالفقرة )1( من املادة )6( من 

هذا القانون، وي�شدر بتحديد هذا الر�شم قرار من جمل�س اإدارة امل�شرف.

مادة )19(
العقوبات

مع عدم الإخالل بحكم املادة )20( من هذا القانون وباأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات 
اأو اأي قانون اآخر:

1- يعاَقب باحلب�س مدة ل جتاوز �شنة وبغرامة ل جتاوز مائة األف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني: 
على  يحتوي  بيانًا   - ال�شراكة  ت�شجيل  لغر�س   - املخت�شة  لالإدارة  اأو  للم�شرف  قدم  �شخ�س  (كل  اأ 
معلومات كاذبة اأو غري حقيقية، اأو قام بالتوقيع على هذا البيان مع علمه بحقيقة ما يت�شمنه من 

معلومات.
اأو  وثائق  اأو  م�شتندات  اأو  اأوراق  على  بالتوقيع  قام  اأو  ع  وزَّ اأو  اأورد  مدير  اأو  مت�شامن  �شريك  ب(كل 

�شجالت تت�شمن بيانات اأو وقائع كاذبة اأو غري حقيقية، مع علمه بذلك. 
توزيع محظور مبوجب  اأو مدير وافق، على دفع  بالت�شويت، وكل مدقق ح�شابات  ج( كل �شريك قام 

اأحكام هذا القانون مع علمه بذلك عند الت�شويت اأو املوافقة.
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د( كل �شريك ت�َشلَّم توزيعًا محظورًا مبوجب اأحكام هذا القانون مع علمه بذلك.
هـ(كل �شخ�س مت تكليفه من ِقَبل امل�شرف اأو املحكمة للتفتي�س على ال�شراكة اأو التحقيق معها اأثبت 
عمدًا يف التقارير التي اأعدها عن نتيجة التفتي�س اأو التحقيق وقائع غري حقيقية اأو غري �شحيحة 

اأو اأغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية فيها.
مدقق  اأو  املحكمة  اأو  امل�شرف  متكني  عن  عمدًا  امتنع  لل�شراكة  مدير  اأو  مت�شامن  �شريك  (كل  و 
احل�شابات اأو اخلبري املكلف من ِقَبل امل�شرف اأو املحكمة بالتفتي�س على ال�شراكة اأو التحقيق معها 

من الطالع على �شجالت ووثائق وبيانات واأوراق ال�شراكة.
ز ( كل �شريك مت�شامن اأو مدير يف ال�شراكة اأو مدقق ح�شابات اأو م�شٍف �شارك يف اإعداد اأو اعتماد 
اأيٍّ من البيانات املالية لل�شراكة مع علمه اأن هذه البيانات ل تعرب عن حقيقة املركز املايل لل�شراكة 

عن الفرتة املعنية.
ح( كل مدير اأو مدقق ح�شابات اأو خبري اأو ا�شت�شاري اأو اأي �شخ�س اآخر ُعِهد اإليه الطالع على اأ�شرار 
جتارية اأو اأية معلومات �شرية عن ال�شراكة واأف�شى هذه الأ�شرار اأو املعلومات اأو ا�شتغلها لتحقيق 

ك�شب خا�س ومبا يتعار�س مع م�شالح ال�شراكة.
ط( كل �شريك مت�شامن خالف عمدًا اأحكام الفقرة )6( من املادة )6(، اأو اأيٍّ من الفقرات من )1( 

اإلى )4( من املادة )7( من هذا القانون.
2- يعاَقب بغرامة ل جتاوز مائة األف دينار بحريني كل �شريك مت�شامن خالف ب�شبب اإهماله اأحكام 
الفقرة )6( من املادة )6(، اأو اأيٍّ من الفقرات من )1( اإلى )4( من املادة )7( من هذا القانون. 

مادة )20(
م�شئولية ال�شخ�ش العتباري

جنائيًا،  العتباري  ال�شخ�س  ُي�شاأل  الطبيعي،  لل�شخ�س  اجلنائية  بامل�شئولية  الإخالل  عدم  مع 
وُيعاَقب بالغرامة التي ل جتاوز مائتي األف دينار بحريني اإذا ارُتكبت اأيٌّ من اجلرائم املن�شو�س عليها 
اإهمال  اأو  ت�شرف  نتيجة  ذلك  وكان  ملنفعته،  اأو  اأو حل�شابه  با�شمه  القانون  املادة )19( من هذا  يف 
�شخ�س  اأي  من  اأو  العتباري  ال�شخ�س  ذلك  يف  موظف  اأو  مدير  اأي  من  ت�َشرتُّ  اأو  موافقة  اأو  ج�شيم 

يت�شرف بهذه ال�شفة. 

مادة )21(
اأحكام تكميلية

وال�شركاء  ال�شراكات  على  التالية  الأحكام  ت�شري  القانون،  هذا  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 
التو�شية  �شركات  على  الأحكام  هذه  به  ت�شري  الذي  بالقدر  وذلك  املو�شني،  وال�شركاء  املت�شامنني 

الب�شيطة وال�شركاء املت�شامنني وال�شركاء املو�شني يف هذه ال�شركات بح�شب الأحوال:
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1- املواد )457( و)458( و)459( و)460( و)462( و)470( و)471( و)472( و)474( من القانون 
املدين.

2- اأحكام قانون ال�شركات التجارية يف �شاأن ت�شفية ال�شركات التجارية.
3- اأي حكم يف اأي قانون اآخر. 

مادة )22(
�شالحيات و�شلطات امل�شرف 

1- ُي�شِدر امل�شرف القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخالل باخت�شا�س 
الوزير املعني ب�شئون ال�شجل التجاري باإ�شدار اأية قرارات تلزم لتنفيذ اأحكامه وفقًا لأحكام قانون 

ال�شجل التجاري.
اإدارة امل�شرف وملحافظ امل�شرف ذات ال�شالحيات املقررة لكل  القانون، ملجل�س  2- لأغرا�س هذا 
�س لهم مبقت�شى  منهما وفقًا لأحكام قانون امل�شرف، مبا يف ذلك الأحكام املقررة ب�شاأن املرخَّ
قانون امل�شرف، وذلك مبا يتنا�شب مع طبيعة ال�شراكات وما مل يرد الن�س على خالف ذلك يف 

�س له.  هذا القانون. ولذات الأغرا�س، تعد ال�شراكة يف حكم املرخَّ

مادة )23(
حدود امل�شئولية جتاه الغري

وم�شئوليه  وموظفيه  امل�شرف  م�شئولية  ب�شاأن  امل�شرف  قانون  من   )175( املادة  اأحكام  ت�شري 
واملدير وامل�شفي نتيجة اأي فعل اأو امتناع فيما يخ�س ال�شراكات. 

مادة )24(
نفاذ اأحكام القانون

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به بعد م�شي 
ثالثني يومًا على تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 23 �شوال 1437هــ                              

املوافق: 28 يـوليـو 2016م                         
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وزارة الداخلية
   قرار رقم )89( ل�شنة 2016

 ب�شاأن تحديد ال�شوابط والإجراءات الالزمة لتنفيذ
  الأحكام المن�شو�ش عليها في المواد )8، 9، 10(

من قانون الجن�شية البحرينية   

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963 وتعديالته، وعلى الأخ�س املواد )8، 9، 

10، 11 مكررًا "1"(،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر الآتي:
املادة )1(
تعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كل منها:
الوزير: وزير الداخلية.

اجلهة الإدارية املخت�شة: �شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية.
البحريني  ومن  الأ�شلية،  جن�شيته  با�شرتداد  املتجن�س  من  م  تقدَّ التي  الطلبات  هي  الطلبات: 
بالإذن بالتجنُّ�س بجن�شية اأجنبية اأو التنازل عن اجلن�شية الأجنبية، اأو الحتفاظ باجلن�شية الأجنبية 

اأو بالتنازل عن جن�شيته البحرينية.
القانون: قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963 وتعديالته ، وعلى الأخ�س املواد )8، 9، 10، 11 

مكررًا "1"(، 
املادة )2(

اإجراءات تقدمي الطلبات
م الطلبات من �شاحب ال�شاأن اأو ممن ميثله قانونًا اإلى اجلهة الإدارية املخت�شة وذلك وفق  تقدَّ

النموذج املعد لذلك من ذات اجلهة.
املادة )3(

اإجراءات فْح�ش الطلبات
اأْن  الواردة بها، ولها  البيانات  ق من �شحة  − تتولى اجلهة الإدارية املخت�شة فح�س الطلبات للتحقُّ
اأو  ال�شاأن  �شاحب  وا�شتدعاء  فيها،  للبت  تراها لزمة  التي  امل�شتندات  وتقدمي  ا�شتيفاءها  تطلب 
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من ميثله قانونًا  لال�شتماع اإليه ومناق�شته يف مو�شوع طلبه.
اإلى الوزير م�شفوعة براأيها،  ُتِعدُّ اجلهة الإدارية املخت�شة مذكرة بنتيجة فْح�س الطلب وترفعها   −

وذلك خالل مدة اأق�شاها ت�شعون يومًا من تاريخ تقدمي الطلب.

املادة )4(
البت يف الطلبات

بيانات  ا�شتيفاء  على  قبوله  تعليق  اأو  الرف�س،  اأو  بالقبول  �شواًء  الطلبات  يف  قراره  الوزير  ُي�شِدر   .1
وم�شتندات يحددها، وذلك كله خالل مدة اأق�شاها �شتون يومًا من تاريخ ورود الطلب من اجلهة 

الإدارية املخت�شة.
2. تتولى اجلهة الإدارية املخت�شة اإخطاَر �شاحب ال�شاأن اأو من ميثله قانونًا على عنوانه بالقرار ال�شادر 
يف �شاأنه، وذلك يف مدة اأق�شاها اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ �شدوره، وُيعترَب فوات املواعيد املقرر 
للبت يف الطلب دون اإخطاِر �شاحب ال�شاأن اأو من ميثله قانونًا بنتيجة البت يف طلبه رف�شًا �شمنيًا 

له.
م�شفوعة  البحرينية  اجلن�شية  عن  التنازل  طلب  ب�شاأن  الوزراء  جمل�س  اإلى  مذكرة  الوزير  يرفع   .3
بالتو�شية باملوافقة، وذلك يف مدة اأق�شاها �شتون يومًا من تاريخ ورود الطلب من اجلهة الإدارية 
ُتتَخذ الإجراءات الالزمة ل�شت�شدار  التو�شية  الوزراء على  املخت�شة. ويف حالة موافقة جمل�س 

مر�شوم بذلك، ويظل �شاحب ال�شاأن محتفظًا بجن�شيته البحرينية اإلى اأن ُيَبت بقبول طلبه.

املادة )5(
�شوابط �شْحب اأو فْقِد اأو اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية

تتولى اجلهة الإدارية بناًء على تكليف الوزير اأو ِمن تلقاء نف�شها  اأو بناًء على �شكوى فْح�س مدى 
توافر احلالت املوجبة ل�شْحب اجلن�شية اأو فْقِدها اأو اإ�شقاطها املن�شو�س عليها يف القانون وذلك وفقًا 

لالآلية التي حتددها.

املادة )6(
اإجراءات �شْحب اأو فْقِد اأو اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية

اإجراءات  اأ�شفر الفْح�س وفقًا للمادة اخلام�شة من هذا القرار عن وقائع تقت�شي ال�شري يف   اإذا   .1
نها بيانات  مِّ �شْحب اأو فْقِد اأو اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية تتولى اجلهة الإدارية اإعداد مذكرة ُت�شَ
وملخ�َس  قرائن  اأو  اأدلة  من  ي�شاندها  وما  اإليه،  املن�شوبة  املخالفة  الأفعال  ونوع  ال�شاأن  �شاحب 
الإجراءات التي مت اتخاذها، ورْفُعها اإلى الوزير بتو�شيتها، وذلك يف غ�شون ت�شعني يومًا من تاريخ 

الفح�س.



52
العدد: 3273 - الخميس 4 أغسطس 2016

2. للوزير اإعادة املو�شوع اإلى اجلهة الإدارية املخت�شة اأو اأية جهة اأخرى بالوزارة لإعادة �شوؤال �شاحب 
ال�شاأن اأو وكيله ل�شماع اأقواله ومواجهته مبا اأ�شفر عنه الفح�س، وتكليفه بتقدمي اأية اإي�شاحات اأو 

عيه. بيانات اأو م�شتندات لزمة لإثبات �شحة ما يدَّ
3. يرفع الوزير مذكرة اإلى جمل�س الوزراء تت�شمن الوقائع التي تقت�شي ال�شري يف اإجراءات �شْحب اأو 
اأق�شاها �شتون يومًا من  اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية م�شفوعة بالتو�شية، وذلك يف مدة  اأو  فْقِد 
تاريخ ورود املو�شوع من اجلهة الإدارية املخت�شة ب�شفة نهائية، مع مراعاة ال�شتثناء الوارد بن�س 

املادتني )8، 9( من القانون.
4. يف حالة موافقة جمل�س الوزراء على تو�شية الوزير ب�شْحب اأو فْقِد اأو اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية 
ُتتََّخذ الإجراءات الالزمة ل�شت�شدار مر�شوم بذلك، مع ا�شتمرار احتفاظ �شاحب ال�شاأن باجلن�شية 

البحرينية حلني �شدور املر�شوم.

املادة )7(
توفيق الأو�شاع

يجب على كل بحريني اكت�شب جن�شية دولة اأجنبية اأيًا كانت هذه اجلن�شية قبل تاريخ 24 يوليو 
2014 ا�شتكمال توفيق اأو�شاعه خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ �شدور هذا القرار، وذلك بالتقدم بطلب 
الإذن له بالحتفاظ باجلن�شية الأجنبية التي اكت�شبها اأو بالتنازل عنها، وت�شري يف �شاأن هذا الطلب 

الإجراءات والأحكام املن�شو�س عليها يف املواد الثانية، والثالثة، والرابعة من هذا القرار.

املادة )8(
اأحكام عامة

1. ل يجوز املوافقة على طلب املواطن البحريني بالإذن له بالتجن�س اأو الحتفاظ بجن�شية دولة  اأجنبية 
اأو تنازله عن جن�شيته البحرينية لكت�شاب جن�شية دولة اأخرى اإل بعد تقدمي ما يفيد وفاءه بواجباته 

والتزاماته.
اإذن  اإل بعد احل�شول على  اأجنبية  اأو التجنُّ�س بجن�شية دولة  2- ل يجوز ا�شرتداد اجلن�شية الأ�شلية 
خا�س من اجلهات العاملني بها، مع مراعاة ما تقت�شيه املواد الثانية، والثالثة، والرابعة من هذا 

القرار ، وذلك لكل من: 
اأ. حاملو جوازات ال�شفر الدبلوما�شية واخلا�شة.

ب. العاملون يف اجلهات الآتية:
- وزارة الدفاع.

- وزارة الداخلية.
- احلر�س الوطني.
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- جهاز الأمن الوطني.
3 –  ل يجوز ملن ُمِنح اجلن�شية البحرينية وفقًا لأحكام املادتني )6(، )7( من قانون اجلن�شية البحرينية 

التقدم بطلب احل�شول على جن�شية اأجنبية اأخرى اإل بعد مرور ع�شر �شنوات من تاريخ جتنُّ�شه.
اأو فَقَدها طبقًا لأحكام القانون وهذا القرار  اأو �ُشِحبت منه  اأُ�شِقطت جن�شيته البحرينية  4- كل من 
عه وفق قانون الأجانب خالل مدة ل تتجاوز )4( اأ�شابيع  ُيعترَب اأجنبيًا ويتعنيَّ عليه ت�شحيح و�شْ
من تاريخ �شقوط اأو �شْحب اأو فْقِد اجلن�شية - بح�شب الأحوال - وذلك ما مل ي�شدر له اإذن من 

الوزير  بتمديد املدة.
م بطلب وفقًا لأحكام هذا القرار العدول - بح�شب الأحوال - عن هذا الطلب قبل  5- يجوز ملن َتَقدَّ

الَبتِّ فيه.
6- كل اإذن اأو موافقة �شدرت من الوزير  مبوجب هذا القرار يجوز العدول عنها وذلك اإذا اقت�شت 

امل�شلحة العامة ذلك.
7- كل قا�شر �شدر له اإذٌن اأو موافقٌة مبوجب اأحكام القانون يكون له خالل �شنة من تاريخ بلوغه �شن 
�ْشد تعديل الإذن  اأو املوافقة ال�شادرة له وفقًا لالإجراءات املن�شو�س عليها يف املواد الثانية،  الرُّ

والثالثة، والرابعة من هذا القرار.

املادة )9(
 - فيما يخ�شه  واملعنيني - كل  والإقامة  ل�شئون اجلن�شية واجلوازات  الداخلية  وزارة  وكيل  على 

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

 
                                                               الفريق الركن
                                                               وزير الداخلية

                                                             را�شد بن عبداهلل اآل خليفــــة

�شدر بتاريخ: 19 �شـوال 1437هــ
املــــــوافــــــق: 24 يــــوليــو 2016م
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وزير العدل وال�شئون ال�شالمية والأوقاف
 قرار رقم )47( ل�شنة 2016

 ب�شاأن تعديل بع�ش اأحكام القرار رقم )84( ل�شنة 2015 
 ب�شاأن ت�شكيل مكتب التوفيق الأُ�َشِري وتحديد القواعد والإجراءات الالزمة

للقيام بمهام ت�شوية المنازعات الأُ�َشِرية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
رقم             بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شرعية  املحاكم  اأمام  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد   

)26( ل�شنة 1986 وتعديالته،
القواعد  وحتديد  الأُ�َشِري  التوفيق  مكتب  ت�شكيل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )84( رقم  القرار  وعلى   

والإجراءات الالزمة للقيام مبهام ت�شوية املنازعات الأ�شرية،
 وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س املادتني الأولى والثامنة، من القرار رقم )84( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شكيل مكتب 
التوفيق الأُ�َشِري وحتديد القواعد والإجراءات الالزمة للقيام مبهام ت�شوية املنازعات الأُ�َشِرية الن�شان 

اَلتيان :
املادة الأولى:

د بالكلمات التالية املعايَن املبينَة قريَن كل منها، ما مل يقت�ِس  يف تطبيق اأحكام هذا القرار ُيق�شَ
�شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزارة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
الوزير: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

املكتب: مكتب التوفيق الأُ�َشِري.
دعاوى الأحوال ال�شخ�شية للولية على النف�ش: كدعاوى التطليق بكافة اأنواعها مبا يف ذلك طلب 
ه والنتقال به، والعرتا�س على  اخُللع، والنفقات والأجور، وح�شانة ال�شغري وِحْفُظه وروؤيته و�شمُّ
اإنذار الطاعة وم�شكن الزوجية ونفقة املتعة، ودعاوى املهر، وغريها من دعاوى الأحوال ال�شخ�شية 

للولية على النف�س.
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املادة الثامنة: يحدد املكتب اأقرب ميعاد حل�شور الأطراف، واإذا مل يح�شر اأحد الطرفني اأو من ينوب 
د اإلى �شبعة اأيام  عنه يجوز اإعالنه مرة ثانية جلل�شة اأخرى خالل مدة اأق�شاها يومي عمل، متدَّ
اإذا كان الطرف املتغيِّب خارج البحرين، فاإذا مل يح�شر للمرة الثانية اعُترِب  عمل كحد اأق�شى 

راف�شًا للت�شوية. وُتتَّبع ذات الإجراءات اإذا مل يح�شر كال الطرفني اأو من ينوب عنهما.

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

اجلريدة الر�شمية.

وزيـر العـدل 
   وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 �شـوال 1437هـ
املـــــــوافـــــق: 27 يـــوليـــو 2016م
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وزير العدل وال�شئون ال�شالمية والأوقاف
 قرار رقم )48( ل�شنة 2016

 بتعديل ن�ش الفقرة "4" من المادة )9( من القرار رقم )1( ل�شنة 2016 
رات  ب�شاأن لئحة الماأذونين ال�شرعيين واأحكام توثيق المحرَّ

المتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 بعد الطالع على قرار وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن 

رات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية، لئحة املاأذونني ال�شرعيني واأحكام توثيق املحرَّ
 وبعد اأْخذ راأي املجل�س الأعلى للق�شاء،

 وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س الفقرة "4" من املادة )9( من القرار رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن لئحة املاأذونني 
رات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية، الن�س التايل: ال�شرعيني واأحكام توثيق املحرَّ

اأو من ينوب عنهما ما ل يجوز التفاق عليه �شرعًا من �شروط  ح لطالبي الزواج  اأن يو�شِّ  - 4"
خا�شة، كتلك التي تتعلق بال�شداق اأو احلقوق والواجبات املتبادلة �شرعًا بني الزوجني اأو اللتزام بنفقة 
بح�شب  ال�شرعية  للقواعد  وفقًا  وذلك  ال�شروط،  من  اأو غريها  درا�شتها  اأو  الزوجة  عمل  اأو  الزوجية 

مذهب الزوجني، ويف حال التعاُر�س ُيعمل بالراأي الراجح ح�شب املذهب".

املادة الثانية
ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  ويعمل  القرار  هذا  تنفيذ  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.
                                                         

        وزيـــر العــدل 
   وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 �شـوال 1437هـ
املــــــــوافـــــق: 27 يـــوليــو 2016م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )19( ل�شنة 2016

 بتحديد مقابل لخدمات المختبرات وال�شت�شارات والبحوث
 التي تقدمها اإدارة هند�شة المواد بوزارة الأ�شغال

 و�شئون البلديات والتخطيط العمراني

وزير ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال يف وزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين ،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )10-2357( ال�شادر بجل�شته رقم )2357( املنعقدة بتاريخ 18 

اأبريل 2016،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون الأ�شغال العامة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

د مقابُل خدمات املختربات وال�شت�شارات والبحوث التي تقدمها اإدارة هند�شة املواد بوزارة  يحدَّ
الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، وذلك وفقًا للجدولني رقمي رقم )1( و)2( املرفقني 

بهذا القرار.
املادة الثانية

تقوم اإدارة هند�شة املواد باإجناز خدمات املختربات وال�شت�شارات والبحوث، وذلك بعد حت�شيل 
اإدارة املوارد املالية بالوزارة على املقابل املايل املقرر يف اجلدولني املرفقني لهذا القرار. 

املادة الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون الأ�شغال العامة واملعنيني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 14 �شــوال 1437هــ
الــمـــوافـــــــق:  19 يــوليـو 2016م
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�شئون اجلمارك 
  قرار رقم)7( ل�شنة 2016

ب�شاأن اإعادة ت�شكيل لجنة الف�شل بالقيمة
 

رئي�س اجلمارك:
د  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002 باملوافقة على النظام )القانون( املوحَّ

للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى الأخ�س املادة )61( منه،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )37( ل�شنة 2016 بتعيني رئي�س للجمارك يف وزارة الداخلية،
د للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج  وعلى الالئحة التنفيذية للنظام )القانون( املوحَّ

لة بالقرار رقم )5( ل�شنة 2008، العربية، ال�شادرة بالقرار رقم )3( ل�شنة 2003، املعدَّ
وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2003 ب�شاأن ت�شكيل جلنة الف�شل بالقيمة،

قرر الآتى:
مادة )1(

ل جلنة الف�شل بالقيمة برئا�شة مدير اإدارة التخلي�س اجلمركي واملتابعة ، وع�شوية كل من:  ت�شكَّ
اأ- ممثل من اإدارة التخطيط وال�شيا�شات اجلمركية                                  ع�شوًا.
ب- ممثل  من ال�شئون القانونية                                                   ع�شوًا.

 وللجنة اأن ت�شتعني مبن تراه من ذوى اخلربة والخت�شا�س دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف 
قرارات اللجنة.

مادة )2(
تخت�س اللجنة بالتايل:

اأ - حل اخلالفات التي تن�شاأ بني الدائرة اجلمركية واأ�شحاب العالقة حول قيمة الب�شائع امل�شتوَردة. 
ب- الَبتُّ يف تظلُّمات اأ�شحاب العالقة من القرارات املتعلقة بالقيمة اجلمركية للب�شاعة. 

ج-  الف�شل فيما يحال اإليها من رئي�س اجلمارك من خالف بني املوظف اجلمركي املخت�س ومالك 
الب�شاعة حول قيمتها؛ لختالف نوعها اأو من�شئها اأو لأي �شبب اآخر.

مادة )3(
ل بعلم الو�شول من قرار حتديد القيمة اجلمركية للب�شاعة اأمام  م التظلُّم مبوجب كتاب م�شجَّ يقدَّ
رتها  اللجنة، وذلك خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ت�شجيل البيان اجلمركي اأو العلم بالقيمة التي قدَّ
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الدائرة اجلمركية للب�شاعة. 
مادة )4(

جتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها �شحيحة بح�شور اأغلبية اأع�شائها، 
وت�شدر قراراتها باأغلبية الأ�شوات. ول ُتعترَب قرارات اللجنة نافذة اإل بعد الت�شديق عليها من قبل 

رئي�س  اجلمارك.

مادة )5(
بًا ويخَطر به �شاحب العالقة مبوجب خطاب ر�شمي. ُت�شِدر اللجنة قرارها يف التظلُّم م�شبَّ

مادة )6(
ُيلغى القرار رقم )10( ل�شنة 2002 ب�شاأن ت�شكيل جلنة الف�شل بالقيمة.

مادة )7(
على املعنيني يف �شئون اجلمارك تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.
 

رئي�ش اجلمارك 
 اأحمد بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شوال 1437هــ
املـــــــوافـــــق: 21 يـــوليـــو 2016م
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�شئون اجلمارك 
  قرار رقم )8( ل�شنة  2016  

ب�شاأن اإعادة ت�شكيل لجنة فتح الطرود والمعاينة
 

رئي�س اجلمارك:
د  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002 باملوافقة على النظام )القانون( املوحَّ

للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى الأخ�س املادتني )55( و)60( منه،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )37( ل�شنة 2016 بتعيني رئي�س للجمارك يف وزارة الداخلية،
د للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج  وعلى الالئحة التنفيذية للنظام )القانون( املوحَّ

لة بالقرار رقم )5( ل�شنة 2008، العربية ال�شادرة بالقرار رقم )3( ل�شنة2003، املعدَّ
 وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2003 ب�شاأن ت�شكيل جلنة فتح الطرود واملعاينة،

قرر التي:
مادة )1(

ل جلنة فتح الطرود واملعاينة يف كل اإدارة من اإدارات املنافذ اجلمركية على النحو الآتي:  ت�شكَّ
رئي�شًا  1- رئي�س النوبة اجلمركي اأو من يف حكمه اأو من ينوب عنه          
ع�شوًا 2- �شابط جمارك اأول                                                     
ع�شوًا 3- �شابط جمارك                                                          

 للجنة اأن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من ذوى اخلربة والخت�شا�س يف جمال عملها.

مادة )2(
تخت�س اللجنة بفتح الطرود واحلقائب والأ�شياء اأو تفتي�س احلقائب واملواد التي تكون بحوزة اأو 
ب�شحبة امل�شافرين اأو تعود ملكيتها لهم، ومعاينتها يف حالة ال�شتباه بوجود ب�شائع ممنوعة اأو مخالفة 
ِلـما هو وارد يف الوثائق اجلمركية، يف غياب مالك الب�شاعة اأو من ميثله، اإذا امتنع عن ح�شور املعاينة 
يف الوقت املحدد رغم اإخطاره، ويجوز عند ال�شرورة اأن جُتِري الدائرة اجلمركية املعاينَة قبل تبليغ 

مالك الب�شاعة.

مادة )3(
ع عليه رئي�س اللجنة واأع�شاوؤها. على اللجنة حترير مح�شر بنتيجة املعاينة يوقِّ
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مادة )4(
م اللجنة نتيجة املعاينة اإلى مدير اإدارة املنافذ اجلمركية املخت�س لتخاذ ما يراه منا�شبًا      تقدِّ

من قرارات.

مادة )5(
يلغى القرار رقم )8( ل�شنة 2003 ب�شاأن ت�شكيل جلنة فتح الطرود واملعاينة.

مادة )6(
به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  اجلمارك  �شئون  يف  املعنيني  وكافة  واملدراء  ني  العامِّ املدراء  على 

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

                                                          
  رئي�ش اجلمارك 

 اأحمد بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 �شوال 1437هــ
املـــــــوافــــق: 21 يـــوليــــو 2016م
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 هيئة تنظيم الت�شالت
 قرار رقم )12( ل�شنة

باإ�شدار الالئحة التنظيمية ب�شاأن ال�شالمة على النترنت

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

الأخ�س املواد )3( ، )35( و)78( منه،
وعلى الالئحة التنظيمية ب�شاأن اإلزام امل�شغلني املرخ�س لهم بتطبيق النفاذ القانوين، ال�شادرة  

بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، 
وبعد الت�شاور مع الأطراف ذوي امل�شلحة،

وبناًء على عر�س املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،
 وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت، 

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ب�شاأن ال�شالمة على النرتنت ، املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية
ُين�شر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما اعتبارًا من اليوم التايل 

لتاريخ الن�شر. 

رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت
                                                    د.محمد اأحمد العامر

�شدر بتاريخ: 28 �شوال 1437هـ
املـــوافـــق:  2 اأغ�شط�س  2016م                  
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الالئحة التنظيمية ب�شاأن ال�شالمة على النرتنت

مادة )1(
التعريفات

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات وامل�شطلحات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 
امل�شتخدمة يف هذه  وامل�شطلحات  الكلمات  لبقية  يكون  الن�س خالف ذلك، كما  �شياق  يقت�س  ما مل 
الالئحة ذات املعاين الواردة يف املادة )1( من  قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( 

ل�شنة 2002:
الهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.

اجلهة العامة املعنية: اجلهة العامة امل�شئولة عن تقييم محتوى املواقع اللكرتونية.
اأو نقل املعلومات  التفاعل مع �شبكة النرتنت  اإلى النرتنت: اخلدمات التي تت�شمن  خدمات النفاذ 

اإليها اأو من خاللها. 
مزود خدمات النرتنت: حامل الرتخي�س العادي خلدمات النفاذ اإلى النرتنت، اأو اأي مرخ�س له 

يوفر خدمات النفاذ اإلى النرتنت �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر داخل اململكة. 
لها ويلتزم ب�شيانتها مزود  نظام مزود خدمات النرتنت: كافة املعدات والأجهزة والتقنيات التي ي�شغِّ
التقني  احلل  من  كجزء  املركزي  الإدارة  بنظام  م�شتمرة  ب�شورة  واملت�شل  النرتنت،  خدمات 

املوحد. 
نظام الإدارة املركزي: النظام الذي يتم من خالله حتديث قائمة املواد املحظورة من وقت لآخر.

ُتعتربها  والتي  املركزي،  الإدارة  نظام  املدرجة يف  اللكرتونية  املواقع  قائمة  املحظورة:  املواد  قائمة 
اجلهة العامة املعنية غري قانونية اأو محظورة يف مملكة البحرين ، وُيحظر على اأي م�شتخدم اأو 

م�شرتك اأو اأي �شخ�س اآخر النفاذ اإليها ب�شورة دائمة. 
الت�شاور مع مزودي  بعد  الهيئة من وقت لآخر  الذي تختاره  التقني  املوحد: احلل  التقني  احلل 
نظام  يت�شمن  بحيث  الالئحة،  هذه  اأهداف  لتحقيق  ا�شتخدامه  يتم  والذي  النرتنت،  خدمات 
الإدارة املركزي ونظام مزود خدمات النرتنت وبرنامج احلل التقني املوحد، وذلك ملنع النفاذ 

ب�شكل تلقائي اإلى كافة املواقع اللكرتونية واملحتويات الأخرى املدرجة يف قائمة املواد املحظورة.
برنامج احلل التقني املوحد: الربنامج الذي يوفره مزود برنامج احلل التقني املوحد.

التقني املوحد.  لت�شغيل احلل  التقني املوحد: مزود تراخي�س الربامج الالزمة  مزود برنامج احلل 
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ويتم اختيار مزود برنامج احلل التقني املوحد من قبل الهيئة، من وقت لآخر، بعد الت�شاور مع 
مزودي خدمات النرتنت.

يتحملها  التي  املوحد  التقني  احلل  برنامج  ترخي�س  تكاليف  املوحد:  التقني  احلل  برنامج  تكاليف 
مزودو خدمات النرتنت مبوجب املادة )5( من هذه الالئحة. 

موقع الكرتوين: اأية جمموعة من املواد املوجودة يف اأر�شيف امللفات املتاح من خالل خادم احلا�شب 
الآيل والتي ميكن النفاذ اإليها عن طريق النرتنت با�شتخدام برتوكول نقل الن�شو�س الرتابطية 
اأو بروتوكول  اأو تطبيق  اإلى ال�شبكة  اأي َمنَفذ  اأو  اأو اأي نظام مماثل له(  )اأو اأي بروتوكول يخلفه 

ُي�شتخدم لنقل البيانات من خالل الت�شال بالإنرتنت.
طلب التزام للمواقع الإلكرتونية: طلب الكرتوين يتم اإر�شاله من الهيئة اإلى مزود خدمات النرتنت 
يف ظل ظروف ا�شتثنائية، يحدد موقع الكرتوين اأو اأكرث يجب على مزود خدمات النرتنت اأن مينع 
النفاذ اإليها  من قبل اأي م�شتخدم اأو م�شرتك اأو اأي �شخ�س اآخر، ب�شورة دائمة اأو حتى �شدور 

توجيهات بخالف ذلك من الهيئة.

مادة )2(
اأهداف الالئحة

تهدف هذه الالئحة اإلى اإلزام مزود خدمات النرتنت مبا يلي:
1- تطبيق وت�شغيل و�شيانة نظام مزود خدمات النرتنت كجزء من احلل التقني املوحد الذي تختاره 

الهيئة وتفر�شه وفقًا لأحكام هذه الالئحة.
2- تلبية كافة طلبات اللتزام للمواقع اللكرتونية، خالل اأربع وع�شرين �شاعة من ا�شتالم الطلب.  

ل التكاليف املن�شو�س عليها يف املادة )5( من هذه الالئحة. 3- حتمُّ
 

مادة )3(
 التزامات الهيئة

لأغرا�س تطبيق اأحكام هذه الالئحة، على الهيئة القيام مبا يلي:
1- اختيار مزود برنامج احلل التقني املوحد. 

التقني  الالئحة، ل�شمان تطبيق احلل  باأحكام هذه  التزام مزود خدمات النرتنت  2- مراقبة مدى 
املوحد وت�شغيله و�شيانته ب�شكل دائم، مبا يتوافق مع اأحكام هذه الالئحة ويحقق اأهدافها.
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مادة )4(
 التزامات مزود خدمات النرتنت

اأ- يلتزم مزود خدمات النرتنت بالقيام مبا يلي:
1- الوفاء بالتزاماته الواردة يف املادة )2( من هذه الالئحة.

2- �شمان تو�شيل نظام مزود خدمات النرتنت ب�شورة م�شتمرة بنظام الإدارة املركزي.
3- �شمان قدرة  نظام مزود خدمات النرتنت على العمل كجزء من احلل التقني املوحد.

هذه  اأحكام  مبوجب   ، الهيئة  من  ال�شادرة  اللكرتونية  للمواقع  اللتزام  طلبات  لكافة  المتثال   -4
الالئحة ، خالل اأربع وع�شرين �شاعة من �شاعة ا�شتالم الطلب.

5- اإبالغ الهيئة باأي عطل يوؤثر على نظام مزود خدمات النرتنت خالل اثنتي ع�شرة �شاعة من معرفته 
بـالعطل، ومعاجلة العطل خالل املدة الزمنية التي حتددها الهيئة.

6- تقدمي كافة املعلومات التي تطلبها الهيئة تطبيقًا لأحكام هذه الالئحة ولغر�س حتقيق اأهدافها، 
وذلك خالل املدة الزمنية التي حتددها الهيئة من وقت لآخر.

7- التوا�شل مع الهيئة - ب�شكل ح�شري- يف جميع الأمور املتعلقة باأهداف ونتائج تطبيق هذه الالئحة، 
ما مل ت�شدر توجيهات من الهيئة بخالف ذلك.

ب- ل يجوز ملزود خدمات النرتنت اأن يتخذ اأي اإجراء يتعلق بنظام مزود خدمات النرتنت من �شاأنه 
اأن يوؤثر �شلبًا يف قدرة احلل التقني املوحد على حتقيق اأهداف هذه الالئحة، دون احل�شول على 
موافقة كتابية وم�شبقة بذلك من الهيئة، وي�شمل ذلك اأية اأحداث مخطط لها م�شبقًا واأيه اأحداث 

طارئة ميكن اأن تواجه مزود خدمات النرتنت.
 

مادة )5(
 تكاليف برنامج احلل التقني املوحد

اأ- يلتزم مزود خدمات النرتنت بتحّمل التكاليف التالية: 
1- تكاليف برنامج احلل التقني املوحد.

2- التكاليف امل�شتمرة ل�شراء نظام مزود خدمات النرتنت وت�شغيله و�شيانته. 
3- تكاليف تو�شيل نظام مزود خدمات النرتنت بنظام الإدارة املركزي كجزء من احلل التقني املوحد. 
ب- على الهيئة اأن حتدد من وقت لآخر تكاليف برنامج احلل التقني املوحد التي يتحملها مزود خدمات 
النرتنت، على اأن ت�شرت�شد يف حتديد هذه التكاليف مببادئ التنا�شب وفاعلية التكاليف، مع الأخذ 

يف العتبار اأهداف ومتطلبات هذه الالئحة.
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ج- يجب على مزود خدمات النرتنت دفع تكاليف برنامج احلل التقني املوحد وفًقا ل�شروط الدفع التي 
يعتمدها مزود برنامج احلل التقني املوحد اأو اأية �شروط اأخرى توافق عليها الهيئة.

 
املادة)6(

 حتقيق اللتزام باأحكام الالئحة
ب�شروط  اإخالًل ج�شيمًا  الالئحة  اأحكام هذه  باأي حكم من  النرتنت  اإخالل مزود خدمات  يعترب  اأ- 
ل�شنة  رقم )48(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  وباأحكام  له  املمنوحة  الرتاخي�س 

.2002
ب- مع عدم الإخالل ب�شالحياتها الواردة يف قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( 
ل�شنة 2002، وعلى الأخ�س تلك الواردة يف املادة )35( منه، يجوز للهيئة اإ�شدار الأوامر الطارئة 
هذه  باأحكام  الإنرتنت  مزود خدمات  اإخالل  اأو محاولت  كافة حالت  مواجهة  اإلى  تهدف  التي 

الالئحة اأو اخلروج على اأهدافها، والزامه بت�شحيح الإخالل يف املدة الزمنية التي حتددها.  
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م�شرف البحرين املركزي
 قرار رقم )27( ل�شنة 2016

ب�شاأن منح ترخي�ش لبنك تي. �شي. زراعت بنكا�شي

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،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

مُينح بنك تي. �شي. زراعت بنكا�شي ترخي�س )م�شرف قطاع جملة-فرع(.

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

محافظ م�شرف البحرين املركزي
ر�شيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 22 �شوال 1437هـ
الـمــــــوافــــق: 28 يـوليــو 2016م
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اإعالنات اإدارة الم�شتثمرين

اإعالن رقم )470( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شوؤولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ح�شن جا�شم ح�شن القلداري �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ترند �شوفت(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 46451، طالبًا حتويل الفرع رقم 3 من املوؤ�ش�شة امل�شمى )عطورات احلياة(، امل�شجل مبوجب 
القيد رقم 3-46451، والفرع رقم 5 منها امل�شمى )كورن وول ملقاولت البناء(، امل�شجل مبوجب القيد 
اآلف )5،000(  وبراأ�شمال مقداره خم�شة  �شركة ذات م�شئولية محدودة،  لي�شبحا  رقم 5-46451، 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيد نوفل متني �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

اإعالن رقم )471( ل�شنة 2016
ب�شاأن تخفي�ش راأ�شمال �شركة

)كوراتو لغ�شيل ال�شيارات �ش.�ش.و(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )كوراتو لغ�شيل ال�شيارات �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
اآلف  اإلى ثالثة  األف )50،000( دينار بحريني  راأ�شمالها من خم�شني  رقم 79239، طالبة تخفي�س 

)3،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

اإعالن رقم )472( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
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�شلمان اإبراهيم عبدالكرمي عبداهلل احلربي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )القناة اخل�شراء 
للطباعة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 21194، طالبًا حتويل الفرع 9 من املوؤ�ش�شة، امل�شجل مبوجب 
القيد رقم 21194-9 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة جديدة وبرقم �شجل جديد، وبراأ�شمال مقداره 
 ،KAIRUNEESA PAIKA MUNDAPPALLA/خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد

الهندي 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 )473( ل�شنة  2016  
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)مطعم وم�شويات باب الريان ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
وم�شويات  )مطعم  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  جابر،  مها  املحامية 
باب الريان ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79694، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
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 )474( ل�شنة  2016  
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ال�شخ�ش الواحد 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه
اإم البحرين، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املنار لالإن�شاء ملالكها  اإ�س  اآر  مكتب 
ال�شيخ خليفه بن في�شل بن حمود اآل خليفة، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 6070، طالبًا حتويل املوؤ�ش�شة 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد با�شم املالك، وبراأ�شمال مقداره ثالثون األف )30،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 )475( ل�شنة 2016  
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)اأنوفي�شنز اأنلميتد ال�شرق الأو�شط ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اأنوفي�شنز اأنلميتد ال�شرق الأو�شط ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 76489، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية وحتويلها اإلى موؤ�ش�شة 
كها، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة  فردية با�شم مالَّ

.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 )476( ل�شنة 2016  
ب�شاأن تخفي�ش راأ�شمال �شركة

)اآي. اأ�ش�شت ال�شرق الأو�شط ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اآي. اأ�ش�شت ال�شرق الأو�شط ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 73846، طالبة تخفي�س راأ�شمالها من مليون وثالثمائة و�شبعة اآلف ومائتني )1،307،200( 
دينار بحريني، موزعة على ثالثة ع�شر األفًا واإثنني و�شبعني )13،072( ح�شة، )قيمة احل�شة الواحدة 
مائة )100( دينار بحريني، اإلى مليون ومائتي األف )1،200،000( دينار بحريني، موزعة على اثني 

ع�شر األف )12000( ح�شة، قيمة احل�شة الواحدة مائة )100( 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 )477( ل�شنة  2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )تك تاور لال�شت�شارات العقارية ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة )م�شتقبل اخلليج لالأعمال ذ.م.م(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي 
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طالبًا   ،91712 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  العقارية  لال�شت�شارات  تاور  )تك  ا�شم  حتمل 
ت�شفيتها ت�شفية اختيارية. 

بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( من قانون ال�شركات 
التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعماًل بن�س املادة رقم )335( من قانون 
رة  دة واملربِّ ال�شركات يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة للتقدم باعرتا�شهم م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )478( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
التي حتمل ا�شم )الإميان ل�شنع املنتجات  الفردية  املوؤ�ش�شة  اإبراهيم خريي، �شاحب  اإبراهيم خليل 
املوؤ�ش�شة  الفرع اخلام�س من  القيد رقم 48343، طالبًا حتويل  امل�شجلة مبوجب  الإن�شائية(،  املعدنية 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال 

ال�شيد/ RAMAIAH VEERAIAH  �شريكًا يف ال�شركة بن�شبة %49.
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 )479( ل�شنة 2016 
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة 

اإلى �شركة ال�شخ�ش الواحد
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اأوراما للخدمات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 87794، طالبة حتويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( 
دينار بحريني، وبا�شم ال�شيد/ فريتاي�س اإليا�س وذلك بعد تنازل ال�شيد/ منذر محمد عي�شى املطوع 

عن كامل ح�ش�شه فيها اإليه.
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 )480( ل�شنة 2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)علي عبداحل�شن و�شركاه للمقاولت ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
علي عبداحل�شن علي عي�شى ب�شفته امل�شفي القانوين لل�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
)علي عبداحل�شن و�شركاه للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 77429، طالبًا اإ�شهار انتهاء 
اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، ا�شتنادًا الى املواد من 

رقم )320( لغاية رقم )344( من قانون ال�شركات التجارية 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 )481( ل�شنة 2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة 

)يرثب واإبراهيم للمقاولت ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
اإبراهيم محمد اإبراهيم، ب�شفتة امل�شفي القانوين لل�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
)يرثب واإبراهيم للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78533، طالبا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
رقم  من  املواد  اإلى  ا�شتنادًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

)320( لغاية رقم )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 2001. 
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن رقم )482( ل�شنة 2016  
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كواليتي برتوليم QUALITY PETROLEUM(، ملالكتها ال�شيدة/ 
ناهيد عبدالغفار محمود عبدالغفار، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 37626، طالبة تغيري و�شعها القانوين 
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وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال نقدي مقداره ع�شرون األف )20،000( 
اإلى  التجاري  ا�شمها  وتغيري  فيها،  �شريكة  ليميتد(  )ترايدنت جمفار  �شركة  واإدخال  بحريني،  دينار 

 .)TRIDENT WLL QUALITY PETROLEUM كواليتي برتوليم/ ترايدنت 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 )483( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه يف كي 
اأزاد الكهربائية(، ملالكها  توما�س لال�شت�شارات، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ور�شة 
طالبًا   ،68366 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  بت،  �شبحان  �شيخ  اإ�شحاق  محمد  اأزاد  محمد  ال�شيد/ 
حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة امل�شمى )ور�شة اأزاد الكهربائية( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
 HARBHJAN SINGH ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار   )5،000( اآلف  خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال 

الهندي اجلن�شية �شريكًا معه 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

اإعالن رقم )484( ل�شنة 2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)ال�شعودية لتمليك املخازن ال�شناعية ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة كي بوينت خلدمات الأعمال ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
اإ�شهار  طالبًا   ،79047 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  ال�شناعية  املخازن  لتمليك  )ال�شعودية 
انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 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
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اإعالن رقم )485( ل�شنة 2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)اأي بي دي اأكويزي�شنز ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  ذ.م.م،  الأعمال  خلدمات  بوينت  كي  �شركة 
ا�شم )اأي بي دي اأكويزي�شنز ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76002، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 
بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  وفقًا لأحكام  اختيارية،  ال�شركة ت�شفية  ت�شفية 

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 )486( ل�شنة 2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)اإم اإي اأكويزي�شنز ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة كي بوينت خلدمات الأعمال ذ.م.م، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
)اإم اإي اأكويزي�شنز ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79048، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شركة 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
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ملخ�ش عقد �شركة
هازمات لوجي�شتيك�ش �ش.�ش.و

 اململوكة من جمموعة هازمات لوجي�شتيك�ش املحدودة
�شركة ال�شخ�ش الواحد

لوجي�شتيك�س  هازمات  جمموعة  من  اململوكة  �س.�س.و  لوجي�شتيك�س  هازمات  ال�شركة:  ا�شم 
املحدودة

رقم القيد :101232  
تاريخ التاأ�شي�ش:2016/7/3   

مدة ال�شركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: 12/31

اأغرا�ش ال�شركة: مناولة الب�شائع - خدمات ال�شحن و التفريغ يف املوانئ البحرية ون�شاط اإعادة 
الت�شدير واخلدمات اللوج�شتية ذات القيمة امل�شافة.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�شمال ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بريطانية اجلن�شية( جمموعة هازمات لوجي�شتيك�س املحدودة 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بريطاين اجلن�شية(غريغوري تريي �شتيفينز

اأع�شاء جمل�ش الإدارة:

ع�شو جمل�س الدارة)بريطاين اجلن�شية(1 - غريغوري تريي �شتيفينز
ع�شو جمل�س الدارة)جنوب افريقي(21 - ليونارد فولك
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ملخ�ش عقد �شركة
امل�شرية البحرينية ملواد البناء ذ.م.م.

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: امل�شرية البحرينية ملواد البناء ذ.م.م. املحدودة
رقم القيد :101237  

تاريخ التاأ�شي�ش:2016/7/3   
مدة ال�شركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية:12/31
اأغرا�ش ال�شركة: جتارة وبيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية  ومعدات ال�شباكة.

اأ - النقدي: - 2500 راأ�شمال ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)م�شري اجلن�شية( 1 - ا�شرف حميده محمد جاب اهلل 

)%24( الن�شبة   )600( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )12( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية(  2- محمد عقيل محمد باقي  محمد 

)%52( الن�شبة   )1300( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )26( احل�ش�س  عدد 
)م�شري اجلن�شية( 3- وليد م�شطفى ال�شيد عطيه محمد 

)%24( الن�شبة   )600( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )12( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شري اجلن�شية(وليد م�شطفى ال�شيد عطيه محمد

اأع�شاء جمل�ش الإدارة:

رئي�س جمل�س الدارة)م�شري اجلن�شية(وليد م�شطفى ال�شيد عطيه محمد
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ملخ�ش عقد �شركة
�شركة بي.ا�ش.ا�ش للتجارة  ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة بي.ا�س.ا�س للتجارة  ذ.م.م.
رقم القيد :101240 

تاريخ التاأ�شي�ش:2016/7/3   
مدة ال�شركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: 12/31
البناء  مواد  وجتارة/بيع  احلديدية  وال�شكك  الطرق  املباين وت�شييد  ت�شييد  ال�شركة:  اأغرا�ش 

واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة.
.

اأ - النقدي: - 100000 راأ�شمال ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1 - �شامي احمد عبدالواحد را�شد  كوهجي 

)%51( الن�شبة   )5100( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )510( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية(  2- �شريف يو�شف محمد ابراهيم يو�شف احلمر 

)%34( الن�شبة   )34000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )340( احل�ش�س  عدد 
)هندي اجلن�شية(    -3

)%15( الن�شبة   )15000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )150( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 - �شامي احمد عبدالواحد را�شد  كوهجي
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2 - �شريف يو�شف محمد ابراهيم يو�شف احلمر

م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي الجن�شية(3 -

اأع�شاء جمل�ش الإدارة:

رئي�س جمل�س الدارة)بحريني اجلن�شية(1 - �شامي احمد عبدالواحد را�شد  كوهجي
نائب رئي�س مجل�س الدارة)بحريني اجلن�شية(2 - �شريف يو�شف محمد ابراهيم يو�شف احلمر

الرئي�س التنفيذي)هندي الجن�شية(3 - 
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ملخ�ش عقد �شركة
مراكز طفل املدينة للرعاية اليومية �ش �ش و -
 متلكها طفل املدينة مدل اي�شت العقارية ذ م م

�شركة ال�شخ�ش الواحد

ا�شم ال�شركة: مراكز طفل املدينة للرعاية اليومية �س �س و - متلكها طفل املدينة مدل اي�شت 
العقارية ذ م م

رقم القيد :101284  
تاريخ التاأ�شي�ش:2016/7/4   

مدة ال�شركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: 12/31

اأغرا�ش ال�شركة:  دور ح�شانة الأطفال  )النهارية(.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�شمال ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)اأمريكي اجلن�شية( طفل املدينة مدل اي�شت العقارية ذ م م   

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(

اأع�شاء جمل�ش الإدارة:

ع�شو جمل�س الدارة)هندي اجلن�شية(
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ملخ�ش عقد �شركة
نت بي�ش لأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية�ش.�ش.و 

ملالكتها منى عبدالمري علي
�شركة ال�شخ�ش الواحد

ا�شم ال�شركة: نت بي�س لأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية�س.�س.و  ملالكتها منى عبدالمري علي
رقم القيد: 101286

تاريخ التاأ�شي�ش:2016/7/4 
مدة ال�شركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: 12/31
اأغرا�ش ال�شركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 400 راأ�شمال ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( منى عبدالمري علي محمد ح�شن جمعه 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(منى عبدالمري علي محمد ح�شن جمعه

اأع�شاء جمل�ش الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(منى عبدالمري علي محمد ح�شن جمعه
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ملخ�ش عقد �شرك
كوندور اأوت لت �شركة ت�شامن  

ملالكها عبدالأمري عبداهلل مكي. و زاهر حبيب اخلباز
�شركة ت�شامن

و زاهر حبيب  ملالكها عبدالأمري عبداهلل مكي.  اأوت لت �شركة ت�شامن  كوندور  ال�شركة:  ا�شم 
اخلباز.

رقم القيد :101197  
تاريخ التاأ�شي�ش:2016/7/2   

مدة ال�شركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: 12/31

املعلومات  معدات  وبيع  وجتارة  والب�شرية،  اللكرتونية  املعدات  اإ�شالح  ال�شركة:  اأغرا�ش 
املنزلية)الراديو،التلفزيون،الثالجات،..الخ(  الأجهزة  وبيع  وجتارة  بالتجزئة  والت�شالت 

وجتارة/بيع الألعاب والّلعب وجتارة/بيع مواد و�شلع اأخرى.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�شمال ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1 - زاهر حبيب داود �شلمان   اخلباز 

)%50( الن�شبة   )2500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )50( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2 -  عبدالمري عبداهلل مكي يو�شف  عبدعلي 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(1 - زاهر حبيب داود �شلمان  اخلباز
م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(2-عبدالمري عبداهلل مكي يو�شف  عبدعلي

اأع�شاء جمل�ش الإدارة:

رئي�س جمل�س الدارة)بحريني اجلن�شية(1 - زاهر حبيب داود �شلمان  اخلباز
رئي�س جمل�س الدارة)بحريني اجلن�شية(2-عبدالمري عبداهلل مكي يو�شف  عبدعلي
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ملخ�ش عقد �شركة
مباين ال�شومال القدمية للمقاولت - ت�شامن

 ملالكها عيد مبارك الدو�شري و�شركائة
�شركة ت�شامن

الدو�شري  مبارك  عيد  ملالكها  ت�شامن   - للمقاولت  القدمية  ال�شومال  مباين  ال�شركة:  ا�شم 
و�شركائة

رقم القيد :101209  
تاريخ التاأ�شي�ش:2016/7/2   

مدة ال�شركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: 12/31

اأغرا�ش ال�شركة: التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شمال ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1 - 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 
)�شعودي اجلن�شية( 2 - ماهر بن معتوق بن عاي�س  ال�شلمان 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1 - عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2 - ماهر بن معتوق بن عاي�س ال�شلمان

اأع�شاء جمل�ش الإدارة:

رئي�س جمل�س الدارة)�شعودي اجلن�شية(1 - عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري
رئي�س مجل�س الدارة)�شعودي اجلن�شية(2 - ماهر بن معتوق بن عاي�س ال�شلمان
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ملخ�ش عقد �شركة
�شاعة ال�شباح للمقاولت �ش.�ش.و ملالكها عيد مبارك الدو�شري

�شركة ال�شخ�ش الواحد

ا�شم ال�شركة: �شاعة ال�شباح للمقاولت �س.�س.و ملالكها عيد مبارك الدو�شري
رقم القيد : 101212 

تاريخ التاأ�شي�ش:2016/7/2   
مدة ال�شركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: 12/31
اأغرا�ش ال�شركة: مت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شمال ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري

اأع�شاء جمل�ش الإدارة:

رئي�س جمل�س الدارة)�شعودي اجلن�شية(عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري
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ملخ�ش عقد �شركة
الوعد ال�شعيد للمقاولت �ش . �ش. و 

ملالكها مرزوق بن مبارك بن مرزوق الدو�شري
�شركة ال�شخ�ش الواحد

مرزوق  بن  مبارك  بن  مرزوق  وملالكها  و  �س.   . �س  للمقاولت  ال�شعيد  االوعد  ال�شركة:  ا�شم 
الدو�شري

رقم القيد :101214 
تاريخ التاأ�شي�ش:2016/7/2   

مدة ال�شركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�شنة املالية:12/31

اأغرا�ش ال�شركة: التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شمال ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( مرزوق بن مبارك بن مرزوق الدو�شري 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(مرزوق بن مبارك بن مرزوق الدو�شري

اأع�شاء جمل�ش الإدارة:

مدير)�شعودي اجلن�شية(مرزوق بن مبارك بن مرزوق الدو�شري
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ملخ�ش عقد �شركة
كـي و  اآي للتطوير ذ م م 

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: كـي و   اآي للتطوير ذ م م.
رقم القيد :101219  

تاريخ التاأ�شي�ش:2016/7/3   
مدة ال�شركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: 12/31
اأغرا�ش ال�شركة: اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور

اأ - النقدي: - 100 راأ�شمال ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1 - خالد محمد عبدالرحيم   محمد 

)%50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية(  2 - عي�شى احمد عبدالرحيم   عبداهلل 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 - خالد محمد عبدالرحيم   محمد
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2 - عي�شى احمد عبدالرحيم   عبداهلل

اأع�شاء جمل�ش الإدارة:

ع�شو جمل�س املديرين)بحريني اجلن�شية(1 - خالد محمد عبدالرحيم   محمد
ع�شو مجل�س المديرين)بحريني اجلن�شية(2 - عي�شى احمد عبدالرحيم   عبداهلل
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 5/14027/2015/04
بيع باملزاد العلني

بالمحكوم عليه نا�شر  المنقولت الخا�شة  العلني  المزاد  التنفيذ عن و�شعها في  تعلن محكمة 
�شالم خمي�س الرواحي والمتواجدة في �شقة 21 مبنى 1386 طريق 838 مجمع 208 وذلك بتاريخ 

2016/8/10، والمنقولت هي: ح�شب الك�شف المرفق.
هاتف  القا�شمي  علي  عبدالحميد  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)39635665( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 5/14027/2015/04.
محكمة التنفيذ ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 6/2632/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة
هدى اأحمد خليل احللو

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفاة هدى اأحمد خليل الحلو الرقم 
ال�شخ�شي: 550117377. 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 2016/11/8 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعـوى: 8/7216/2012/02
تبليـغ باحل�شـور

المدعي: محمد عي�شى علي التاجر. وكيله ا�شامه محمد علي اإبراهيم. المدعى عليه  جواد ح�شن 
ح�شن البا�س. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا 

وقدره -/3507 دنانير 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 2016/3/15.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة
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رقم الدعوى: 9/11188/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

ال�شيد ها�شم ح�شن محمد الغني
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفي ال�شيد ها�شم ح�شن محمد الغني، 
رقم �شخ�شي 120100762، 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 
المحكمة جل�شة 2016/9/20  وقد حددت  فر�شة.  اأقرب  في  المحكمة  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/13789/2015/02
تبليغ باحل�شور

مكتب   – المحاكم  ادراة  وغيرها.  الدو�شري  الودعاني  عبداللطيف  محمد  �شهام  المدعين: 
المحامين. المدعى عليهم: في�شل �شعود عبدالعزيز الدو�شري. خالد �شعود عبدالعزيز. عبداهلل 
عبدالعزيز  �شعود  محمد  الدو�شري.  عبدالعزيز  �شعود  مبارك  الدو�شري.  عبدالعزيز  �شعود 
�شعود  �شبيكة  الدو�شري.  الدو�شري. عادل �شعود عبدالعزيز  الدو�شري. فهد �شعود عبدالعزيز 
الدو�شري.  �شم�شان  محمد  حمود  الدو�شري.  عبدالعزيز  �شعود  فاطمة  الدو�شري.  عبدالعزيز 
مريم محمد �شم�شان الدو�شري. نورة محمد �شم�شان الدو�شري. هند محمد �شم�شان الدو�شري. 
ليلى محمد �شم�شان الدو�شري. خليفة محمد عبداللطيف الدو�شري. فاطمة بنت محمد الودعاني 
بن  بنت علي  الغمال�س. هيا  بن عبداهلل  بن علي  الدو�شري. مريم جمعة عبداللطيف. محمد 
عبداهلل الغمال�س. لطيفة بنت علي بن عبداهلل الغلما�س. �شارة بنت علي بن عبداهلل الغمال�س. 
خالدعي�شى  الدو�شري.  عبداللطيف  عي�شى  عبداللطيف  الدو�شري.  ح�شن  بن  �شالح  �شبيكة 
لولوة عي�شى عبداللطيف  عبداللطيف. محمد عي�شى عبداللطيف. منيرة عي�شى عبداللطيف. 
الدو�شري. فرحة عي�شى عبداللطيف الدو�شري. موزة عي�شى عبداللطيف الدو�شري. �شلوى عي�شى 
الدو�شري.  عبداللطيف  اإبراهيم  الدو�شري. حافظ  �شدة  يو�شف  لولوة  الدو�شري.  عبداللطيف 
اإبراهيم  �شيخة  الدو�شري.  عبداللطيف  اإبراهيم  نوال  الدو�شري.  عبداللطيف  اإبراهيم  اإيمان 
عبداللطيف  اإبراهيم  فريدة  الدو�شري.  عبداللطيف  اإبراهيم  منيرة  الدو�شري.  عبداللطيف 
الدو�شري.  عبداللطيف  اإبراهيم  نجاة  الدو�شري.  عبداللطيف  اإبراهيم  هيا  الدو�شري. 
عبداللطيف ح�شن عبداللطيف. فاطمة ح�شن عبداللطيف. �شبيكة ح�شن عبداللطيف. عي�شى 
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محمد جا�شم الدو�شري. جا�شم محمد جا�شم الدو�شري. �شامية محمد جا�شم الدو�شري. نورة 
محمد جا�شم الدو�شري. اأحمد �شعيد عبداللطيف الدو�شري. عبدالرحمن بن عي�شى بن اأحمد 
الدو�شري. �شلمان بن عي�شى بن اأحمد الدو�شري. لولوة بنت عي�شى بن اأحمد الدو�شري. �شيخة 
عي�شى  بنت  �شبيكة  الدو�شري.  اأحمد  بن  عي�شى  بنت  موزة  الدو�شري.  اأحمد  بن  عي�شى  بنت 
الدو�شري.  عبدالعزيز  �شعود  عبدالعزيز  الدو�شري.  محمد  يو�شف  خالد  الدو�شري.  اأحمد  بن 
عبدالرحمن �شعود عبدالعزيز الدو�شري.  مجهول العنوان. �شفة الدعوى: اإبطال وثيقة الملكية 

واإعادة قيد العقار.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بالح�شور بنف�شهم 

اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/9/6، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 14/2016/2423/2
تبليغ باحل�شور

عي�شى.  مدينة   806 مجمع   644 طريق   2803 مبنى  المطر.  اإبراهيم  محمد  مازن  المدعي: 
مدينة   806 مجمع   644 طريق   2803 مبنى   .Christy gudmalin araneta عليها/  المدعي 

عي�شى. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/11/1م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 14/2015/5299/1
تبليغ باحل�شور

المدعية: نوره حمد عواد علي العنزي. مبنى B 1441 طريق961 مجمع 909 الرفاع ال�شرقي. 
المدعي عليه/ �شعود را�شد محمد �شعيد. دولة الكويت الجهراء الق�شر قطعه 4 اأ �شارع الثالث 

�شقة 22. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/10/30م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 
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ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 14/2016/2121/7
تبليغ باحل�شور

المدعي: �شعود اإبراهيم عي�شى الدو�شري. مبنى 411 طريق 3506 مجمع 935 الرفاع ال�شرقي. 
المدعي عليه/ pornpan lepon. مبنى 411 طريق 3506 مجمع 935 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى/ الطالق.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/10/30م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 14/2016/2179/9
تبليغ باحل�شور

المدعي  المنامة.  ليلى عبداهلل حمود خليفة. مبنى 1150 طريق 2233 مجمع 333  المدعية: 
عليها/ تنوير �شبير لل ح�شين/ باك�شتان. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/10/30م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 14/2016/175/5
تبليغ باحل�شور

افراح عبداهلل محمد ح�شين كاظم. مكتب 14 مبنى 338 طريق 1805 مجمع 318  المدعية: 
�شارع المعار�س. المدعي عليه/ جابر مهنا مبارك النعيمي. الدوحة فريج بن عمران التفاق 

منزل 64. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/9/26م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى
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رقم الدعوى: 14/2016/2002/4
تبليغ باحل�شور

المدعية: تامر ماجد محمد �شالم الباير. مبنى 791 طريق 3531 مجمع 935 الرفاع ال�شرقي. 
مول-مدر�شة  كختار  خلف  الريا�شية  المدينة   – الردن  الدروبي.  ماهر  رند  عليه/  المدعي 

المدينة الحديثة – �شارع كاأمل عريقات – رقم العمارة 42 بناية اللوزي.
مو�شوع الدعوى/ الطالق.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/10/23م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 14/2016/1571/4
تبليغ باحل�شور

المدعي  المدعية: فاطمة �شعد محمد �شعد. مبنى 13 طريق 1601 مجمع 810 مدينة عي�شى 
المنامة.   314 مجمع   1415 طريق   1179 مبنى  ها�شم.  اإبراهيم  عبا�س  فا�شل  ال�شيد  عليه/ 

مو�شوع الدعوى/ الطالق.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/10/31م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 14/2016/263/8
تبليغ باحل�شور

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

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

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى
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رقم الدعوى: 14/2016/2658/8
تبليغ باحل�شور

المدعي: عدنان عبداللطيف كمال محمد. مبنى 1757 طريق 401 مجمع 804 مدينة عي�شى. 
المدعي عليها/ �شوزان جين كمال. بريطانيا. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/9/20م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 14/2016/1235/8
تبليغ باحل�شور

المدعي: Karim eitouni. �شقة 16مبنى 264 طريق 2804 مجمع 428 �شحية ال�شيف. المدعي 
عليها/ saida sebbane. �شقة 16 مبنى 264 طريق 2804 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع 

الدعوى/ الطالق. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/10/17م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 14/2016/1396/6
تبليغ باحل�شور

المدعية: زهرة محبوب عالم محمد جنيد. �شقة 11 مبنى 259 طريق 5101 مجمع 251 قاللي. 
المدعي عليه/ Muhammad umer. لل�شفارة الباك�شتانية. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/10/16م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 14/2015/5084/9
تبليغ باحل�شور

المنطقة   317 مجمع   1703 طريق   11 �شقة   170 بناية  فليفل.  محمد  جا�شم  عادل  المدعي: 
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الحد.   112 مجمع   1201 طريق   57 منزل  وند�شور.  �شيري  اآن  عليها/  المدعي  الدبلوما�شية. 
مو�شوع الدعوى/ الطالق.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/10/16م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 14/2016/2354/6
تبليغ باحل�شور

المنامة.   321 مجمع   2125 طريق   2006 مبنى   2 �شقة  جناحي.  علي  محمد  اأحمد  المدعي: 
المدعي عليها/ Guiying dai. �شقة 21 مبنى 2275 طريق 1845 مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى/ الطالق. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/9/18م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 14/2016/2245/9
تبليغ باحل�شور

المدعي  المحرق   208 مجمع   815 طريق   583 مبنى  بال�شوك.  عي�شى  محمد  اأحمد  المدعي: 
عليها/ نور الهدى ال�شبار. �شقة 1 عمارة 30 مكرر �شال المغرب. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/11/7م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 9/9151/2016/02
تبليغ باحل�شور

�شفة  كمبيواك�س.  عليه/  مدعى   .830227385 �شخ�شي:  رقم  توفيق.  رحمن  ميرزا  المدعي: 
الدعوى: مطالب عمالية.

اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في       لذا تعلن 
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2016/8/3م لنظر الدعوى. ليعلم.
قا�شي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 5/06477/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليها  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JOANNALYN ROCERO PALACIO. مبنى 239 طريق 83 مجمع 425 جدحف�س. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 585.428 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 2/04111/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليها  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
EIMEAR LOUISE O DOHERTY. مبنى 110 طريق 59 مجمع: 257 جزر اأمواج. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 462.918 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/04098/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RAM BAHADUR SARU. مبنى 2147 طريق 989 مجمع 909 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 64.533 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة



95
العدد: 3273 - الخميس 4 أغسطس 2016

رقم الدعوى: 8/03388/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NIHAT OZBEK. مبنى 1906 �شقة 12 طريق 1256 مجمع 912 الرفاع الغربي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 387.32 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/02749/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
POWER SYSTEM& CONSULTING. مبنى 8 �شقة 2 طريق 17 مجمع 117 الحد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 175.303 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/03118/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
�شالح �شنين الحيدي. مبنى 51 �شقة 2 طريق 5305 مجمع 253 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 203.42 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/03145/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
BABUJI BANERJI. مبنى 2528 طريق 1351 مجمع 913 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: 
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طلب مبلغ 82.267 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/03951/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SHREE BHADRA ALE. مبنى 1076 طريق 1121 مجمع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 247.03 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/00036/2016/02
تبليغ باحل�شور

زي�شان  المدعى عليه   ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  وكيل  تليكوم.  �شركة ميتا  المدعية: 
وارث علي وارث رم�شان. مبنى 802 طريق 115 مجمع 301 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/19814/2015/02
تبليغ باحل�شور

 Daniel المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
مقابة.   509 مجمع   2857 طريق   1873 مبنى   .201517065 ال�شخ�شي:  الرقم   .john Kirk

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 9/05714/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
اأمواج.  HERMANN STURE FORFANG. مبنى 975 طريق 5710 مجمع 257 جزر  عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 87.29 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/01261/2016/02
تبليغ باحل�شور

 ANUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  �شقة 11 طريق 3815 مجمع 338  MOHAMED. مبنى 620 

مبلغ 119.232 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/19289/2015/02
تبليغ باحل�شور

 RYAN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ال�شخ�شي: 811043657. مبنى 101 �شقة 1 طريق 2101  الرقم   .GONZALES SOLIVEN

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   347.341 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 1/21309/2015/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه ح�شن 
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م�شبح مو�شى الر�شيدي. مبنى 5269 طريق 337 مجمع 203 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 1262.61 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 5/00033/2016/02

تبليغ باحل�شور

المدعى عليه من�شور  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  تليكوم. وكيل  المدعية: �شركة ميتا 
محمد علي محمد ال�شبع. مبنى 3346 طريق 456 مجمع 604 القرية. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 72 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/05589/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: اأحمد �شالم محمد عبداهلل باح�شوان. مبنى 650 طريق 1109 مجمع 927 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170.311 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 4/08618/2014/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليها: ولء �شمير ال�شيد اأحمد �شليمان. الرقم ال�شخ�شي: 791126757. مبنى 397 �شقة 91 
الر�شوم  مع  دينار   1327.16 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   319 مجمع   1912 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 7/06132/2014/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي محمد علي يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 840604220. مبنى 1357 طريق 5643 مجمع 756 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   126.129 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  بوري. 

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 3/06361/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد �شيف اأحمد يو�شف الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 920307841 مبنى 821 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   299.356 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1211 مجمع   1109

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/03544/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  �شلماباد.   702 مجمع   742 طريق   834 مبنى   .MD RUNUL AMIN GAFUR عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 258.009 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/03473/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى 237 طريق  ال�شخ�شي: 870312197  الرقم  الدو�شري.  نقي�س  عيد  ناجي  منيره  عليها: 
5007 مجمع 550 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 300.379 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/05516/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SHER KHAN MUZAMAL KHAN مبنى 816 طريق 825 مجمع 908 الرفاع الغربي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 299.033 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 8/06002/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SURENDRAN NIRMALAN. مبنى 3643 طريق 2155 مجمع 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 259.317 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 7/05764/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 202 مجمع   1526 طريق   1697 مبنى   .MOHAMMAD JAMAL UDDIN ROJOB عليه: 
اأتعاب  المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271.89 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 8/07005/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BASHAR DARKAZALLI. مبنى 1545 �شقة 15 طريق 7329 مجمع 373 بالد القديم. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 231.893 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 5/04521/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مع  دينارًا   239.01 الدعوى  مو�شوع  توبلي.   707 مجمع   731 طريق   673 مبنى  �شتايل.  هاى 

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/05434/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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المنامة.   302 مجمع   217 طريق   10 �شقة   1048 مبنى   .VICTOR SANDRO BASI عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 308.333 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/08639/2016/02
تبليغ باحل�شور

 HATIM المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
 1032 طريق   816 مبنى   .870934716 ال�شخ�شي:  الرقم   .BALOCH ISMAIL BALOCH

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   385.015 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   310 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 4/08075/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه حافظ 
�شقة 24 طريق 741 مجمع 907  ال�شخ�شي: 760711020. مبنى 2755  الرقم  محمد علوان. 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   75.2 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع 

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/04103/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه م�شطفى 
اأحمد م�شطفى بركات. مبنى 828 طريق 4124 مجمع 941 الرفاع ال�شرقي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 518.81 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 3/05458/2016/02

تبليغ باحل�شور
اأمل  المدعى عليها    ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
مو�شوع  عي�شى.  مدينة   804 مجمع  دم�شق  طريق   511 مبنى  الدو�شري.  �شلمان  جبر  خمي�س 

الدعوى: طلب مبلغ 65 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/04020/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   321 مجمع:   333 طريق   31 مبنى   .MADELAINE MALIGALIG GONZALES

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244.183 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/02512/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
KALPESH VELJIBHAI PARMAR. مبنى 1033 �شقة 32 طريق 425 مجمع 304 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.635 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 4/02440/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
بالد   363 مجمع   6329 طريق   32 �شقة   806 مبنى   .RONALDO CARLOS MANALAC

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   277.2 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  القديم. 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 4/02762/2016/02

تبليغ باحل�شور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
BHOOMESH MAREPEDDI. مبنى 1511 طريق 227 مجمع 302 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 255.742 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 2/02763/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  MUHAMMAD ABID. مبنى 1754 طريق 635 مجمع 306 

مبلغ 257.823 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 3/03029/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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 304 مجمع   821 طريق   55 �شقة   7 مبنى   .SUDHEESH VALIYA PURAKKAL KUTTY

اأتعاب  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 208.84 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 3/19378/2015/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: اأحمد ق�شيم 
محمد خلوف. الرقم ال�شخ�شي: 810464330. مبنى 1421 طريق 4428 مجمع 944 �شافره. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 82.15 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/05804/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه يو�شف 
ا�شحاق ب�شير محمد. مبنى 1075 �شقة 34 طريق 213 مجمع 1020 دم�شتان مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 84.419 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/20735/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
RICKEY DONNELL DYKES. الرقم ال�شخ�شي: 841248427. مبنى 590 طريق 910 مجمع 

109 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 407.528 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.



106
العدد: 3273 - الخميس 4 أغسطس 2016

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 8/20843/2015/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها منال 
عماد يو�شف عابد. مبنى 1196 �شقة 41 طريق 5124 مجمع 351 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 450.489 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/05715/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
المنامة.   305 مجمع   635 طريق   21 �شقة   1876 مبنى   .CELESTE LIPARDO NEVADO

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.267 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/02445/2016/02
تبليغ باحل�شور

 NISAR المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 861244702. مبنى 1669 طريق 229 مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 281.238 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.  
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 2/02570/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
المنامة.   330 مجمع   3020 طريق   1146 مبنى   .SHASHIDHARA SHETTY KENJOOR

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.189 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 2/04075/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين جعفر عبدالر�شول خليفه حماد. مبنى 473 �شقة 2 طريق 3423 مجمع 1034 المالكية. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 177.193 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 1/04327/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
زهره عبداهلل را�شد اأحمد را�شد. مبنى 400 طريق 4012 مجمع 740 عالي مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 247.745 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/05354/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: VIVIAN GUANIO ALFONSO. مبنى 627 �شقة 22 طريق 3419 مجمع 334 المنامة. 



108
العدد: 3273 - الخميس 4 أغسطس 2016

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 348.735 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 3/20997/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع   2118: طريق   326 مبنى  ال�شائغ.  عبداهلل  اإبراهيم  خليل  اأمل 

الدعوى: طلب مبلغ 717.446 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/06929/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عقيل جعفر علي عبداهلل. مبنى 1225 طريق 4133 مجمع641. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 297.578 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/07388/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
AHAD USMAN FAQIR MUHAMMAD. بناية برج الدبلومات الطابق التا�شع مكتب  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   275.31 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .317 المنامة   1705 طريق   903

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/00022/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ALI AHMAD. مبنى 3090 �شقة 101 طريق 247 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 216.74 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/06001/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: اأحمد عبداهلل �شليمان الفوزان. مبنى 402 طريق 117 مجمع 901 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 108.223 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/06009/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMAD MUKTARUZZAMAN ABDUR MONDOL مبنى 1839 طريق 1715 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   251.373 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   303 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 9/03557/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
المحرق.   224 مجمع   24 طريق   21 مبنى   .HAMZA VALIYA PARAMBIL عليه:  المدعى 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 546.262 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 9/02022/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SAZZAD HOSSAIN BABU LOKMAN. مبنى 1977 طريق 234 مجمع 302 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170.12 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/05771/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
BABU GOLAM RABBANI. مبنى 1121 �شقة 303 طريق 202 مجمع 302 المنامة.  عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 246.38 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/04201/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها مازيار 
ايرج اردلني. مبنى 69 طريق 2033 مجمع 520 باربار. مو�شوع الدعوى 511.787 دينارًا مع 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/03944/2016/02
تبليغ باحل�شور

 FARUK المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
HARUNUR RASHID. مبنى 1648 �شقة 106 طريق 3861 مجمع 738 عالي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 252.567 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/04175/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شركة اي�شار العقاريه. مبنى 964 طريق 2719 مجمع 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/06538/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد مكي عبدالجليل جعفر علي. مبنى 2715 طريق 1464 مجمع 1216 مدينة حمد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/04610/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليها  المدعى  يو�شف.  اأحمد  جا�شم  فاطمة  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
رباب اإبراهيم دروي�س ح�شن علي. �شقة 886 طريق 1314 مدينه حمد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ242.727 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/03237/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليها:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
را�شيه ح�شن محمد قمبر قا�شم. مبنى 2105 طريق 3643 مجمع 736 عالي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 93.101 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 3/03547/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: VIVIAN NOVEDA SANTOS. مبنى 752 �شقة 14 طريق 3825 مجمع 338 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 455.021 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 8/05772/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   306 مجمع   2510 طريق   2613 مبنى   .JASIM UDDIN ABDUL عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 287.583 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/03997/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   318 مجمع   1815 طريق   22 �شقة   1072 مبنى   .MICHELLE CORTEZ REYES

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 113.119 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/07382/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RUBEL KADDUS. مبنى 233 طريق 53 مجمع 550 البديع مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/19617/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JAHANGIR YEASIN. الرقم ال�شخ�شي: 781032202. مبنى 2111 طريق 90 مجمع 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.857 دينارًا مع   1014
اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 6/06387/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل يو�شف ها�شم مكالي. مبنى 1299 طريق 5043 مجمع 450 المق�شع مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 152.835 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.  
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/05809/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم البحرين. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى 
عليه: RUDI BEIL. مبنى 3118 طريق 5726 مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طليب 

مبلغ 84.499 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/06014/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: MOSTOFA KAMAL AZAHER ALI. مبنى 2763 طريق 2772 مجمع 307 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 261.089 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/00685/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
RETHEESH THALIYADATH. مبنى 532 �شقة 11 طريق 210 مجمع 302 المنامة.  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 253.151 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 4/02292/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   324 مجمع   2462 طريق   2558 مبنى   .ABDUL MANNAN ALI AZZAM عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 257.362 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/01999/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرفاع   927 مجمع   2714 طريق   1234 مبنى  الحباب.  ب�شيب�س  وح�س  اربيع  م�شعل  عليه: 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1050.119 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 9/01260/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JAHIRUL ALAM HAJI MOSTAFA HAJI MOSTAFA MIAH، مبنى 500 طريق 516 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   106.759 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي.   255
اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 2/05596/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   303 مجمع   1360 طريق   1461 مبنى   .AL AMIN KHALIL MIAH عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 248.893 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.  
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/04820/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.  oor contactedstruction &properties. مبنى 6 �شقة 23 طريق 359 مجمع 321 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297.934 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/05360/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: HAMEED PUTHAN PURAYIL. مبنى 493 �شقة 12 طريق 515 مجمع 209 المحرق. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 335.413 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 3/05170/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMED SHIFUL ISLAM SALIM. مبنى 1763 �شقة 11 طريق 433 مجمع 704 
�شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 290.339 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 3/00440/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JAMAL UDDIN KALA MIAH. مبنى 1074 طريق 970 مجمع 307 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 259.568 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/06932/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  البديع.   559 مجمع   9504 طريق   234 مبنى  علي.  اأحمد  عبداهلل  علي  اأحمد  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 235.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/07402/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
PRADEEP KUMAR MAHARANA. مبنى 1712 طريق 1630 مجمع 216 المحرق.  عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.53 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 8/17215/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 43 �شقة   984 مبنى   .790591731 ال�شخ�شي:  الرقم   .MICHAEL RAMIK SAUNDERS
الر�شوم  مع  دينارًا   155.867 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع   2417 طريق 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/03953/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن حمد تايه المخلف. الرقم ال�شخ�شي: 890812152. مبنى 367 طريق 1209 مجمع 912 
الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 298.232 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/11551/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: اأحمد محمد �شالم مح�شن الغريبي. الرقم ال�شخ�شي: 860807223. مبنى 1327 طريق 
4334 مجمع 243 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 216.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 6/14515/2014/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد عبدالعزيز ميرزا ال�شماهيجي. الرقم ال�شخ�شي: 801010268 مبنى 634 طريق 
1406 مجمع 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/14610/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مجمع   836 طريق   354 مبنى   .871000180 ال�شخ�شي:  الرقم  �شنقور.  مبارك  خليفه  ثاني 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 260.921  1218. مو�شوع 

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/19624/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
MICAH PEARL DIZON ALINEA. الرقم ال�شخ�شي 860734633. مبنى 952 �شقة  عليه: 
81 طريق 2416 مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 883.826 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 2/05834/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: محمد فردان عبدالح�شن مح�شن مكي. الرقم ال�شخ�شي: 760204098 مبنى 2298 طريق 
مو�شوع  عبدالح�شن.  فردان  محمد  ل�شاحبها  الو�شيله  دار  مطبعه  �شلماباد   704 مجمع   439

الدعوى: طلب مبلغ 274.531 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/20923/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ح�شين �شلمان رم�شان �شالح. مبنى 433 �شقة 3 طريق 1513 مجمع 815 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 332.581 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 6/05961/2014/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: Kadhim mayoof abdulkarim mayoof establi. مبنى 35 طريق 42 مجمع 540 الدراز. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 380.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 2/05476/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد علي ح�شن فهد عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 791106187. مبنى 2632 �شقة 11 طريق 
2168 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 214.014 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 4/18139/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 600004694. مبنى 695 طريق 5516  الرقم  عليه: ب�شر �شقر محمد الجالهمه. 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   395.113 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي.   255 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/19829/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
المدعى عليه: علي عبداهلل علي ال�شائغ. مبنى 1378 �شقة 32 طريق 3329 مجمع 333 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 117.592 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 7/19829/2015/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي عبداهلل علي ال�شائغ. مبنى 1378 �شقة 32 طريق 3329 مجمع 333 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 117.592 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/18941/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: منير مجيد ح�شن اأحمد عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 761103066. مبنى 1428 طريق 3342 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   92.533 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المعامير.   633 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/01419/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عي�شى.  مدينة   815 مجمع   1513 طريق   11 �شقة   413 مبنى  �شويلم.  عبداهلل  اإبراهيم  اأحمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 184.595 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 8/19000/2015/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 901004901. مبنى 39 طريق 101  الرقم  نا�شر علوي جواد.  ال�شيد هادي  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   97.933 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   301 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/00661/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ابوالتين �شفينة. مبنى 1131 طريق 525 مجمع 305 المنامة. مو�شوع الدعوى 126.867 دينار 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 2/4208/2014/04
بيع باملزاد العلني

التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني المنقولت الخا�شة بالمحكوم عليه �شركة  تعلن محكمة 
كال�شيفايد لميتد – البحرين والمتواجدة في مكتب 24 الطابق الثاني بناية الح�شن مجمع 317 

وذلك بتاريخ 2016/8/30. 
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل �شلمان مبارك �شلي�س هاتف )39659577( 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.2/04208/2014/04
قا�شي محكمة التنفيذ
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رقم الدعوى: 04/2013/01065/8
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني المنقولت الخا�شة بالمحكوم عليه/ معن 
عبدالواحد عبدالمجيد، الم�شجل بموجب رقم )7698/2009( والوثيقة رقم )29853( وذلك 
مليون  ون�شف  وقدره خم�شة ماليين  اأ�شا�شي  ب�شعر  المزاد  يبداأ  اأن  علة  بتاريخ 2016/8/30، 

)5،500،000( دينار  بحريني. 
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل/ نادر يو�شف ر�شدان هاتف )39400533( 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.8/01065/2013/04
قا�شي محكمة التنفيذ 

اإعالن اإدارة اأموال القا�شرين
اإعالن 20160205

نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة نجاة �شلمان عبدالح�شين الهملي من �شكنة الهملة 
تحمل رقم �شكاني 860403041، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفاة عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ش ق�شم اإجراءات الرتكات
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ا�شتدراك

ح قرار ال�شتمالك رقم )93( ل�شنة 2015 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س  ُي�شحَّ
يف  الكائن  لري،  ح�شن  اأكرب  خليل  علي  ال�شيد/  با�شم  امل�شجل  العقار  من  جزء  با�شتمالك 
ال�شاخورة من املنامة، ح�شب املقدمة رقم 2000/11136، وامل�شتمَلك من اأجل ا�شتحداث طريق 
اأكرب لري،  با�شم جمموعة خليل علي  القرار  باملنطقة، بحيث يكون  العقارات  لتعديل و�شعية 

ح�شب املقدمة رقم 2005/1370.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات
 والتخطيط العمراين


