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 اأمر ملكي رقم )35( ل�سنة 2016
 ب�ساأن اآلية تطبيق المادة الرابعة من المر�سوم بقانون رقم )19( ل�سنة 2002

ب�ساأن الت�سرف في الأرا�سي المملوكة للدولة ملكية خا�سة

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2002 ب�شاأن الت�شرف يف الأرا�شي اململوكة للدولة ملكية 
خا�شة، وعلى الأخ�س املادة الرابعة منه،

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

الت�شرف يف  ب�شاأن  ل�شنة 2002  رقم )19(  بقانون  املر�شوم  الرابعة من  املادة  تطبيق  ُحْكم  يف 
الت�شرف يف  العتبارية  والأ�شخا�س  الدولة  للدولة ملكية خا�شة، ل يجوز لأجهزة  اململوكة  الأرا�شي 
�شت لها اأو تغيري ا�شتخدامها من غر�س عام لغر�س خا�س باأية و�شيلة، كالبيع اأو  الأرا�شي التي ُخ�شِّ

التاأجري اأو املعاو�شة اأو غري ذلك من الأغرا�س اخلا�شة، اإل مبوافقتنا.
الأرا�شي  يف  بينها  فيما  الت�شرف  العامة  العتبارية  الأ�شخا�س  و�شائر  الدولة  لأجهزة  ويجوز 
املخ�ش�شة لها اأو تغيري ا�شتخدامها لغر�س عام اآخر، وذلك بقرار ي�شدر من رئي�س جمل�س الوزراء 
تني املعنيتني بالأر�س – وذلك  اأو من النائب الأول له، وذلك بناًء على موافقة اجلهة اأو اجلهتني العامَّ

بح�شب الأحوال – وبعد اأْخذ راأي هيئة التخطيط والتطوير العمراين.

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

                                                                                                       

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 21 ذي القعدة 1437هـ
الـموافـق: 24 اأغ�شـطــــ�س 2016م
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 اأمر ملكي رقم )36( ل�سنة 2016
بتعيينات في هيئة الت�سريع والإفتاء القانوني

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

القانوين  والإفتاء  الت�شريع  هيئة  تنظيم  اإعادة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )60( رقم  القانون  وعلى 
وتعديالته،

وعلى الأمر امللكي رقم )2( ل�شنة 2012 بتعيينات يف هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،
يات ودرجات ورواتب وعالوات وبدلت  وعلى الأمر امللكي رقم )49( ل�شنة 2013 بتحديد م�شمَّ

ومزايا اأع�شاء هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،
وبناًء على اقرتاح جمل�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعنيَّ الدكتور يعقوب يو�شف عبداهلل اجلناحي م�شت�شارًا اأول على الدرجة الثامنة.

املادة الثانية
ُيعنيَّ م�شت�شارًا من الفئة )اأ( على الدرجة ال�شابعة، كل من:

1( علي يو�شف علي جناحي.
2( �شامي عبداهلل يو�شف البو�شميط

املادة الثالثة
ُيعنيَّ اإبراهيم اأحمد ح�شن ربيع م�شت�شارًا من الفئة )اأ( على الدرجة ال�شاد�شة.

املادة الرابعة
ُيعنيَّ محمد اأحمد علي مقبل م�شت�شارًا من الفئة )اأ( على الدرجة اخلام�شة.

املادة اخلام�سة
ُيعنيَّ م�شت�شارًا من الفئة )ب( على الدرجة الثالثة كل من: 

1( اإميان جعفر ح�شن العرادي.
2( ال�شيخة مرمي عبدالوهاب �شقر اآل خليفة.

3( جواهر عادل محمد العبدالرحمن.
4( حمد ح�شن اأحمد البوعينني.
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املادة ال�ساد�سة
ُيعنيَّ م�شت�شارًا م�شاعدًا على الدرجة الثانية كل من:

1( �شلطان نا�شر �شلطان ال�شويدي.
2( محمد عبدالرحمن خليل عبداهلل.

3( م�شعب عادل را�شد بو�شيبع.
4( محمد اأحمد ال�شيخ محمد املهزع.

5( خليفة محمد خليفة الظهراين.
6( بدر اأمري اأحمد الع�شفور.

املادة ال�سابعة
ُيعنيَّ م�شت�شارًا م�شاعدًا على الدرجة الأولى كل من:

1( يو�شف خالد يو�شف البنفالح.
2( علي غامن خليفة البنعلي.

3( اأمينة عبدالرحمن ال�شيد املعال.

املادة الثامنة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                       

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـــــــخ: 21 ذي القعدة 1437هـ
الـمـوافـق: 24 اأغ�شـطـــ�س 2016م



8
العدد: 3276 - الخميس 25 أغسطس 2016

 اأمر ملكي رقم )37( ل�سنة 2016
 بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى

القيام بمهام الحكم

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

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

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــــــخ: 22 ذي القعدة 1437هـ
الـمـوافــق: 25 اأغ�شـطــــ�س 2016م
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 مر�سوم رقم )67( ل�سنة 2016
 بتعيين رئي�س وع�سو في لجنة ت�سوية 

م�ساريع التطوير العقارية المتعثرة

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

املتعرثة،  العقارية  التطوير  ت�شوية م�شاريع  ب�شاأن  ل�شنة 2002  وعلى املر�شوم بقانون رقم )66( 
وعلى الأخ�س املادة اخلام�شة منه،

وعلى املر�شوم رقم )14( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شكيل جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة،
ْدب ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء، وعلى قرار النَّ

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

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعنيَّ يف جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة كل من:
رئي�شًا. 1- القا�شي محمود عربي محمد ها�شم   
ع�شوًا. 2- القا�شي اأمل اأحمد عبداهلل اأبل   

وذلك خَلفًا لكل من:
1- امل�شت�شار �شامح محمد فهمي عامر

2- القا�شي د. منى جا�شم محمد الكواري

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

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـــــــخ: 22 ذي القعدة 1437هـ
الـمـوافــق: 25 اأغ�شـطـــ�س 2016م
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 قرار رقم )39( ل�سنة 2016
رة والموؤثِّرات العقلية  بتعديل جداول المواد المخدِّ

 الملَحقة بالقانون رقم )15( ل�سنة 2007 
رة والموؤثِّرات العقلية ب�ساأن المواد المخدِّ

رئي�س جمل�س الوزراء:
رات العقلية، وعلى  رة واملوؤثِّ بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

الأخ�س املادة )4( منه،
رة  املخدِّ املواد  جداول  وتعديل  اإدراج  جلنة  ت�شكيل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

رات العقلية، واملوؤثِّ
رات العقلية، رة واملوؤثِّ وعلى تو�شية جلنة اإدراج وتعديل جداول املواد املخدِّ

وبناًء على عر�س وزيرة ال�شحة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

رات( من اجلدول رقم )1( امللحق بالقانون رقم )15( ل�شنة  ُي�شاف اإلى املجموعة الأولى )املخدِّ
رات العقلية املواد الآتية: رة واملوؤثِّ 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

Synthetic Cannabinoids - مادة الِقنَّب  
Synthetic CATHINONE - مادة الكاثينون 

وُي�شاف اإلى املجموعة الأولى )املخدرات( من اجلدول رقم )3( امللحق بالقانون امل�شار اإليه �شلفًا 
املواد الآتية:

Tramadol - مادة الرتامادول 
Ketamine - مادة الكيتامني 

كما ُي�شاف اإلى املجموعة الثالثة )ال�شالئف( من اجلدول رقم )1( امللحق بالقانون امل�شار اإليه 
�شلفًا املادة الآتية:

APAAN (alpha-phenylacetoacetonitrile( - مادة الأبان  



11
العدد: 3276 - الخميس 25 أغسطس 2016

املادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

  رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 ذي القعدة 1437هـ
الــمـــــــوافــق: 24 اأغ�شـطــــ�س 2016م
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 قرار رقم )40( ل�سنة 2016
بتعيين مدير في وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

رئي�س جمل�س الوزراء:
 2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  على  الطالع  بعد 
لة بالقرار رقم )61(  وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  ال�شركات  رقابة  لإدارة  مديرًا  مرهون  عبدالنبي  علي  ال�شيد  ُيعنيَّ 
وال�شياحة. 

املادة الثانية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 ذي القعدة 1437هـ
الــمـــــوافــــق: 24 اأغ�شـطـــ�س 2016م
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 قرار رقم )41( ل�سنة 2016
بنقل وتعيين مدراء في وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

رئي�س جمل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، 

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2015 بتنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )38( ل�شنة 2014 بتعيني مدير يف املحافظة اجلنوبية،
وبناًء على عر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

املجتمع يف  و�شئون  الجتماعية  الربامج  اإدارة  اآل خليفة مدير  بنت محمد  ال�شيخة منرية  ُتنقل 
املحافظة اجلنوبية لتكون مديرًا لإدارة الأن�شطة ال�شبابية  يف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

املادة الثانية
ُيعنيَّ يف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ُكٌل من:

مديرًا لإدارة املراكز ال�شبابية. 1- ال�شيد نوار عبداهلل املطوع   
مديرًا لإدارة املوارد الب�شرية واملالية. 2- ال�شيد محمد عبدالرحمن بوعلي  

مديرًا لإدارة املن�شاآت وامل�شاريع. 3- املهند�س �شالح ناجي العثمان    
مديرًا لإدارة �شئون الأندية. 4- ال�شيد طارق ح�شن العربي   

املادة الثالثة
تـاريخ �شدوره، وُين�شر يف  على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                               رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 21 ذي القعدة 1437هـ
الــمــــوافــــــق: 24 اأغ�شـطـــ�س 2016م
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )68(  ل�سنة 2016

ب�ساأن حالت و�سروط حْجز المركبات
وزير الداخلية:

بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014،
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادرة  بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،

وبعد اأْخذ راأي جمل�س املرور،
وبناًء على عر�س مدير عام الإدارة العامة للمرور،

قرر الآتي:
املادة الأولى

منها،  كل  قريَن  املبينَة  املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 
ويكون لبقية الكلمات وامل�شطلحات امل�شتخدمة يف هذا القرار ذات املعايَن الواردة يف املادة )1( من 

الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014: 
القانون: قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014.

الإدارة: الإدارة العامة للمرور.
الالئحة التنفيذية: الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015.

املادة الثانية
بالقانون رقم  ال�شادر  املرور  والتدابري املن�شو�س عليها يف قانون  بالعقوبات  مع عدم الإخالل 
)23( ل�شنة 2014 ولئحته التنفيذية، يجوز ملدير عام الإدارة العامة للمرور اأو من ينيب عنه، اأْن ياأمر 

بحْجز املركبة ملدة ل جتاوز ثالثني يومًا يف اأيٍّ من احلالت التالية:
1- عدم ا�شتيفاء املركبة ل�شروط الأمن واملتانة و�شالمة البيئة املن�شو�س عليها يف الالئحة التنفيذية.

ها يف احلالت التي تطلب فيها الإدارة ذلك. 2- رْف�س مالك املركبة اأو قائدها اإجراء فْح�شِ
3- عدم اإخطار مالك املركبة الإدارة باأي تغيري يف الأجزاء اجلوهرية للمركبة مبا يجعلها غري مطابقة 

للبيانات املدونة ب�شهادة ملكيتها، اأو يف حالة نقل ملكية املركبة.
�س لها بذلك من قبل الإدارة. 4- تعلُّم اأو تعليم القيادة يف املركبات غري املرخَّ
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يف  عليها  املن�شو�س  التعليم  مركبات  يف  توافرها  الالزم  لل�شروط  القيادة  تعليم  مركبة  مخالفة   -5
القانون والالئحة التنفيذية.

6- عدم حْمل قائد املركبة رخ�شة قيادة اأو امتناعه عن تقدميها اأو تقدمي امل�شتندات املتعلقة باملركبة 
ت�شع  التي  الأنثى  املركبة  قائد  امتناع  اأو  باملركبة،  الهروب  اأو  اأو عنوانه  با�شمه  الإدلء  رْف�س  اأو 

غطاًء للوجه عن الك�شف عن وجهها يف احلالت املوِجبة لذلك.
باع قرارات وزير الداخلية اخلا�شة باأماكن واأوقات �شرْي املركبات ووقوفها بح�شب اأنواعها،  7- عدم اتِّ

اأو عدم ت�شوية الغرامات اأو �شداد الر�شوم امل�شتحقة لذلك.
8- امتناع قائد املركبة عن الإبالغ عند وقوع حادث مروري للمركبة نتج عنه تلف اأو اأذى لأي �شخ�س 
اأو حيوان اأو ممتلكات اأو اأية مركبة اأخرى، اأو امتناعه عن تقدمي امل�شاعدة الالزمة واملمكنة لتوفري 

الإ�شعاف للم�شاب.
9- امتناع قائد املركبة اأو مالكها اأو حائزها اأو امل�شئول عنها اأو املعنيَّ قائدًا عليها عن تقدمي املعلومات 
ن كان يقود املركبة وقت وقوع احلادث اإذا كان جمهوًل  والبيانات لأفراد الإدارة اأو الأمن العام عمَّ

وارُتِكبت جرمية اأو ِفْعل مخالف لأحكام القانون ولئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له.
اأو  كثيف،  دخان  منها  ينبعث  اأو  اأ�شوات مزعجة،  منها  ت�شدر  العام  الطريق  مركبة يف  ت�شيري    -10
رائحة كريهة، اأو يتطاير من حمولتها اأو ت�شيل منها مواد قابلة لال�شتعال اأو م�شرة بال�شحة اأو 
موؤثرة على �شالحية الطريق للمرور، اأو يت�شاقط من حمولتها اأ�شياء ت�شكل خطرًا على م�شتعملي 

الطريق اأو توؤذَيهم.
�س الأرواح والأموال للخطر، اأو بدون التزام احلذر والحتياط الواجبني. 11-  قيادة مركبة بطريقة ُتَعرِّ
كها للقيام  12- عدم اإف�شاح قائد املركبة الطريق ملرور املواكب الر�شمية اأو ملركبات الطوارئ اأثناء حترُّ

بخدمة طارئة اأو عاجلة.
13-  قيادة مركبة انتهت مدة �شالحية �شهادة ت�شجيلها.

14- ا�شتعمال املركبة يف مواكب خا�شة اأو يف جتمعات بدون اإذن من رئي�س الأمن العام اأو من ينوب 
عنه.

15-  و�شع مل�شقات اأو اإعالنات اأو �شعارات اأو عبارات على اأيٍّ من اأجزاء املركبة الداخلية اأو اخلارجية 
املرعية يف  العادات  اأو  العامة  الآداب  اأو  العام  النظام  اأو  الالئحة  اأو  القانون  اأحكام  مبا يخالف 

اململكة.
16-  مزاولة اأيٍّ من اأن�شطة النقل العام دون احل�شول على ترخي�س اأو باملخالفة ل�شروط الرتخي�س.
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17-  مخالفة ال�شرتاطات الفنية وو�شائل الأمن وال�شالمة الواجب توافرها يف مركبات النقل العام.
18-  ا�شتعمال املركبة يف غري الغر�س املبنيَّ برخ�شتها.

19- قيادة مركبة ل حتمل �شهادة ت�شجيل، اأو كانت �شهادة ت�شجيلها �ُشِحبت اأو اأُلِغيت.
اأو كان ترخي�شها قد  �س بها يف احلالت التي يوجب القانون فيها ذلك  20- قيادة مركبة غري مرخَّ

�ُشِحب اأو اأُلِغي.
حتددها  التي  طولها  اأو  عر�شها  اأو  ارتفاعها  اأو  احلمولة  وزن  ل�شروط  النقل  مركبات  مخالفة    -21

الالئحة التنفيذية.
22-  قيادة مركبة بدون رخ�شة قيادة، اأو برخ�شة قيادة ل جتيز قيادَتها اأو انتهت مدة �شالحيتها اأو 

�ُشِحبت اأو اأُلِغيت اأو اأُوِقف �شرياُنها.
د تعطيل اأو اإعاقة حركة املرور على الطرق. 23-  تَعمُّ

24- قيام قائد املركبة بقيادتها وهو متعاٍط مل�شكر اأو مخدر اإذا ثبت اأنه اأحلق اأثناء قيادته للمركبة وهو 
على هذه احلال �شررًا اأو تلفيات باملمتلكات العامة واخلا�شة.

25-  قيام قائد املركبة بقيادتها وقد تعاطى م�شكرًا اأو مخدرًا اأثناء القيادة، اأو كان اأثناءها حتت تاأثري 
م�شكٍر اأو مخدٍر لدرجة ُتفِقده ال�شيطرة على املركبة اأو ُت�شِعف من قدرته على القيادة.

اأو  ينيبه،  من  اأو  العام  الأمن  رئي�س  من  ت�شريح  بغري  الطريق  على  �شباق  يف  املركبة  م�شاركة   -26
نها الت�شريح. مَّ باملخالفة لل�شروط التي ت�شَ

اأو  ال�شري  بتنظيم  الإدارة اخلا�شة  وتعليمات  املرور وعالماته  لإ�شارات  املركبة  قائد  باع  اتِّ 27-  عدم 
اأو مبنع  اأماكن معينة  الوقوف يف  بالمتناع عن  اأو  اأماكن معينة،  بالوقوف يف  قراراتها اخلا�شة 

ال�شري يف بع�س الطرق العامة اأو كل ما يلزم لتاأمني و�شالمة املرور.
مة  املنظِّ والأحكام  للقواعد  باملخالفة  املركبة  يف  اخلطرة  املواد  من  غريها  اأو  املفرقعات  نْقُل    -28

ل�شترياد املفرقعات وما يف حكمها.
على  توؤثر  اأو  املركبات  �شرعة  قيا�س  اأجهزة  مبواقع  تنذر  اأو  تك�شف  اأجهزة  ا�شتعمال  اأو  حيازة    -29

عملها.
30- جتاوز الإ�شارة ال�شوئية باللون الأحمر.

31-  نقل لوحات اأرقام الت�شجيل اأو لوحات الفح�س اأو غريها من اللوحات ال�شادرة مبقت�شى اأحكام 
اأو تغيري  ت�شويهها  اأو  اللوحات  القيام بطْم�س  اأو  الإدارة،  التنفيذية دون موافقة  القانون ولئحته 
اأرقام  ت�شويه  اأو  طْم�س  اأو  بيانات  بتغيري  علمه  مع  املركبة  با�شتعمال  للغري  ال�شماح  اأو  بياناتها، 
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الت�شجيل اأو لوحات الفح�س اخلا�شة بها.
32-  قيادة مركبة بدون لوحات اأرقام الت�شجيل اأو بلوحات اأرقام ت�شجيل اأُلِغيت.

33-  قيادة املركبة مبا يجاوز احلد الأق�شى لل�شرعة املقررة مبقدار اأكرث من )%30(.
34-  اإذا كان مقيَّدًا على املركبة ثالث مخالفات اأو اأكرث غري م�شتوفية الإجراءات.

ويتم نقل املركبة ال�شادر بحقها اأمر باحلجز عن طريق ت�شيريها اأو �شْحِبها اأو رْفِعها اأو نْقِلها اأو 
مرافقتها اإلى املكان املخ�ش�س لإيواء املركبات، كما يجوز لالإدارة غْلق عجالت املركبة متهيدًا لنقلها 

للمكان املخ�ش�س لإيواء املركبات.

املادة الثالثة
ت�شلِّم الإدارة املركبة ملالكها فور انق�شاء مدة احلجز وزوال �شببه بعد ت�شوية الغرامات و�شداد 

ر�شوم ونفقات احلجز.
 ويف احلالت التي تتطلب اإزالة املخالفة ت�شليم املركبة ملالكها، تقوم الإدارة ب�شْحب لوحات اأرقام 

الت�شجيل اخلا�شة باملركبة.
ولالإدارة اأن ُت�شلِّم املركبة ملالكها قبل انق�شاء مدة احلجز اإذا مت اإزالة ال�شبب املوجب له، بعد 

اإعالنه بذلك.

املادة الرابعة
اأو من ينوب عنه لت�شلُّمها وت�شوية الغرامات و�شداد كافة  اإذا مل يتقدم مالك املركبة املحجوزة 
الر�شوم ونفقات احلجز خالل اأربعة اأيام من انق�شاء فرتة احلجز اأو من تاريخ اإبالغه من قبل الإدارة 
بَت�َشلُّم املركبة بعد قيامه باإزالة �شبب احلجز عماًل باملادة الثالثة من هذا القرار، حُتت�َشب ر�شوم اإيواء 

على املركبة بدءًا من اليوم التايل لنق�شاء الأيام الأربعة املذكورة، عن كل يوم اأو جزء من اليوم.
 واإذا مل يتقدم اأحد لَت�َشلُّم املركبة خالل ت�شعني يومًا من تاريخ فْر�س ر�شوم اإيواء على املركبة، 
ُتعترَب املركبة مرتوكة وحتت ت�شرف الإدارة، ولالإدارة بعد اإعالن مالك املركبة اأو امل�شئول عنها  بكتاب 
د من ثمن بيع املركبة كافة  م�شجل بعلم الو�شول احلق يف بيعها باملزاد العلني حل�شاب مالكها، وُت�شدَّ
يوَدع  الثمن  باقي  لَت�َشلُّم  يح�شر  مل  فاإذا  الثمن،  باقي  للمالك  وُي�شلَّم  والنفقات،  والر�شوم  الغرامات 
ل الباقي من املالك  يف خزينة املحكمة. واإذا مل يِف ثمن بيع املركبة بتغطية جميع امل�شتحقات، يِح�شَّ
امل�شتحقات  وحت�شيل  اإتالفها،  لالإدارة  جاز  املركبة  ل�شراء  اأحد  يتقدم  مل  فاإذا  القانونية.  بالطرق 



18
العدد: 3276 - الخميس 25 أغسطس 2016

بالطرق القانونية.
ويجوز الإعفاء من ر�شوم الإيواء اإذا راأت الإدارة عذرًا مقبوًل لدى املالك اأو امل�شئول عن املركبة 

يف عدم التقدم لَت�َشلُّمها بعد انتهاء فرتة احلجز وزوال �شببه.
احلجز  �شبب  اإزالة  ب�شرط  الإتالف  اأو  البيع  قبل  َت�َشلُّمها  حق  عنه  ينوب  من  اأو  املركبة  وملالك 

وت�شديد كافة الغرامات والر�شوم والنفقات.
ق اأحكام الفقرات ال�شابقة على كل  حجز جتريه الإدارة لأ�شباب اأخرى من�شو�س عليها يف  وتطبَّ

الالئحة التنفيذية.

املادة اخلام�سة
 مع عدم الإخالل باأحكام هذا القرار، اإذا كانت املركبة قد مت حْجزها لعدم ا�شتيفاء �شروط الأمن 
واملتانة و�شالمة البيئة،  وكانت حالتها ل ت�شمح بت�شيريها على الطريق ول ميكن اإعادة اإ�شالحها، اأو 
كانت ت�شكل خطرًا على م�شتعملي الطريق، يجوز لالإدارة ت�شليمها ملالكها بعد اتخاذ الالزم ل�شمان 

عدم ا�شتخدامها على الطريق مرة اأخرى.

املادة ال�ساد�سة
يجوز لالإدارة اإغالق عجالت املركبات بوا�شطة قفل خا�س لتقييد ت�شيريها يف مكانها يف حال 
ارتكاب اإحدى اجلرائم املن�شو�س عليها يف البندين )7( و )27( من الفقرة الأولى من املادة الثانية 
من هذا القرار، ول ُيفتح القفل اإل بعد ت�شوية الغرامات و�شداد كافة الر�شوم والنفقات اخلا�شة به، 

وتكون الر�شوم على النحو التايل:
1- ر�شم و�شع القفل.

2- ر�شم ا�شتخدام القفل عن كل يوم اأو جزء من اليوم.
اإذا ما ت�شبب يف  اأو امل�شئول عنها بح�شب الأحوال قيمة القفل  اأو �شائقها  ويتحمل مالك املركبة 

ك�شره اأو ُعطله باأي �شورة من ال�شور.
م مالك املركبة بطلب فْتح القفل. وت�شري اأحكام املادة الرابعة من هذا القرار يف حالة عدم تقدُّ

املادة ال�سابعة
قد  املخالفة  كانت  الأجنبية متى  واملركبات  البحرينية  املركبات  القرار على  اأحكام هذا  ت�شري 
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امل�شئول  اأو  املركبة  ملالك  الإعالن  يكون  الأجنبية  للمركبات  وبالن�شبة  البحرين،  مملكة  يف  ارتكبت 
عنها اإذا كان مقيمًا يف مملكة البحرين، وللجهة املعنية باملرور يف الدولة التي اأ�شدرت لوحات اأرقام 

الت�شجيل اخلا�شة باملركبة اإذا مل يكن مالكها اأو امل�شئول عنها مقيمًا يف مملكة البحرين.

املادة الثامنة
ق اأحكام هذا القرار، ولو كانت املركبة مملوكة لأكرث من �شخ�س اأو على ال�شيوع، ويف هذه  تطبَّ

احلالة يعترب امل�شئول عن املركبة هو املخاطب بالإجراءات املبينة يف هذا القرار.
ويف حالة تقاع�س امل�شئول عن املركبة يف ا�شتكمال الإجراءات اخلا�شة بحجز املركبة وت�َشلُّمها، 

يجوز لأيٍّ من ُمالَّك املركبة التقدم لالإدارة بطلب ا�شتكمال تلك الإجراءات.

املادة التا�سعة
اأحكام  اأو هيئاتها العامة من  اأو اإحدى موؤ�ش�شاتها  ُت�شتثَنى املركبات اململوكة للجهات احلكومية 

هذا القرار.

املادة العا�سرة
التايل  اليوم  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  للمرور  العامة  لالإدارة  العام  املدير  على 

يِّ ثالثني يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.       لـُم�شِ
       

  الفريق الركن 
         وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شـــدر يف: 8 رم�شان 1437هـ
الــمـوافـق: 13 يـونـيــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )73( ل�سنة 2016

ب�ساأن الترخي�س بت�سجيل جمعية الغدير لعلوم القراآن

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

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

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
والأندية  للجمعيات  املال  بجْمع  الرتخي�س  نظام  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )65( رقم  القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الغدير لعلوم القراآن،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ل جمعية الغدير لعلوم القراآن يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت  ت�شجَّ
قيد رقم )14/ج/اأج(.

مادة - 2 -
ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم 

التايل لتاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شــدر يف: 7 ذي القعدة 1437هـ
الـمـوافـق: 10 اأغ�شطـ�س 2016م
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اأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني جلمعية الغدير لعلوم القراآن

الرقم ال�سكاين ال�سم  
1 -460102265 محمد علي عبداهلل مرهون 
2 -760702683 نظري عي�شى ح�شن عبداهلل 
3 -760809089 جا�شم اإبراهيم مهدي محمد 
4 -850402115 محمد علي جعفر ح�شن حبيل 
5 -780402910 مح�شن علي محمد علي املْغني 
6 -830807772 ر�شا علي ح�شن بلواي 
7 -911203559 خليل اإبراهيم عبداهلل ح�شن 
8 -931201489 اأحمد ح�شن اأحمد ح�شن حبيل 
9 -820307645 موؤيد علي اأحمد ح�شن 

10 -720705290 ال�شيد محمد ها�شم حمزة العلوي 
11 -861207475 محمد جعفر جا�شم اأحمد اكويد 
12 -960710280 قا�شم محمد ح�شن علي �شرحان 
13 -720502373 علي اإبراهيم علي �شلمان مرهون 
14 -670801607 علي ح�شن كاظم محمد 
15 -750405430 يا�شني محمد ح�شن حبيل 
16 -850408423 علي ح�شن حبيب ح�شني 
17 -751107379 ح�شني اأحمد علي خمي�س 
18 -950603449 علي ح�شني مح�شن خ�شري 
19 -590074938 عبا�س اإبراهيم علي ح�شن 
20 -840907095 خليل اإبراهيم خليل اإبراهيم جا�شم 
21 -780707575 عي�شى اأحمد علي حبيب 
22 -840707312 ح�شني جا�شم ح�شن اجلزيري 
23 -741206870 عبا�س علي عبداهلل علي 
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ملخ�س النظام الأ�سا�سي جلمعية الغدير لعلوم القراآن
 

تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 
والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )14/ج/اأج(  رقم  قيد  حتت   2016
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
من  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبت  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  اجلمعية  ل  ُت�شجَّ
تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون 

الجتماعية. 
واديان جممع 608 محافظة  �شرتة  مبنى 96/ طريق 803/  هو   اإدارتها  ومركز  مقر اجلمعية 

العا�شمة/ مملكة البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن تنت�شب 
اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اإذن م�شبق 

من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
    تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة من 

اجلهات احلكومية املخت�شة، بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- تعليم تالوة القراآن الكرمي وجتويده وحتفيظه وتدري�س علومه بعد اأْخذ الرتخي�س الالزم من اإدارة 

�شئون القراآن الكرمي بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
2- ن�شر الثقافة القراآنية وتعزيز الوعي القراآين وتنمية الأخالق القراآنية يف املجتمع مبا ل يتعار�س مع 
الأنظمة واللوائح ال�شادرة عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، وبالتن�شيق مع اإدارة 

�شئون القراآن الكرمي بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
3- التعاون مع املوؤ�ش�شات املدنية ذات العالقة بن�شاط اجلمعية.

   و ت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين، وبعد احل�شول 
على موافقة كتابية من اإدارة �شئون القراآن الكرمي بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، وبعد 

اأْخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة، وذلك من خالل الو�شائل الآتية:
1- عْقد ور�س عمل ومحا�شرات حول القراآن الكرمي.
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2- اإقامة الدورات الدرا�شية لتعليم القراآن الكرمي.
3- تنظيم امل�شابقات والأم�شيات القراآنية وامل�شاركة فيها.

4- اإ�شدار الن�شرات واملجالت والكتب القراآنية.
5- اإقامة املعار�س وامللتقيات القراآنية وامل�شاركة فيها.

6- اأية و�شائل اأخرى ترتئيها اجلمعية لتحقيق اأهدافها.
وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية.

وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية، وهي على النحو التايل:
1( األ يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد ُحِكم عليه يف جرمية مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة، 
اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

3( اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.
والف�شل  والن�شحاب  الن�شمام  وطريقة  وواجباتهم  الأع�شاء  حقوق  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 
التََّظلُّم من قرار  الع�شو يف  النظام حق  املادة )16( من  بينت  الع�شوية من اجلمعية، كما  واإ�شقاط 
له اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف هذا  ف�شْ

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

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

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من ت�شعة اأع�شاء  تنتخبهم اجلمعية العمومية 
من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

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

َد النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل املجل�س. اجتماعاته ُتعقد مرة كل �شهر، كما َحدَّ
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وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 
1( ر�ْشم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

2( ا�شرتاكات الأع�شاء.
3( الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

اأْخذ  بعد  اجلمعية  فيها  ت�شرتك  اأو  تقيمها  التي  اخلريية  والأ�شواق  واملعار�س  احلفالت  اإيرادات   )4
موافقة اجلهات املخت�شة.

5( اإيرادات بيع اإ�شدارات اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين.
6( الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموال اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين. 

7( اأية موارد اأخرى يقبلها جمل�س الإدارة وفقًا للقانون ومبا ل يتعار�س مع النظام الأ�شا�شي للجمعية 
ب�شرط املوافقة امل�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

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

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

اجلمعية.
حلها  وقواعد  تق�شيمها  اأو  اجلمعية  اإدماج  وكيفية  تعديله  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  واأخريًا 

اختياريًا اأو اإجباريًا، واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
الباقية على اجلمعيات التي تعمل يف  اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال  وبعد 

ميدان عمل اجلمعية.
الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  د  حتدِّ ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية 
 قرار رقم )75( ل�سنة 2016 

ل موؤ�س�سة �سندوق حالة النعيم وال�ِسِلطة الخيري   ب�ساأن تَحوُّ
اإلى جمعية حالة النعيم وال�ِسِلطة الخيرية

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

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

والثقافية لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
النعيم  حالة  �شندوق  موؤ�ش�شة  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )52( رقم  القرار  وعلى 

وال�ِشِلطة  اخلريي،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة 

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

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

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

قرر التي:
مادة – 1 –

ل موؤ�ش�شة �شندوق حالة النعيم وال�ِشِلطة اخلريي  اإلى جمعية حالة النعيم وال�ِشِلطة اخلريية،  حتوَّ
وت�شجل يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم )16/ج/خ(.

مادة – 2 –
ين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق جلمعية حالة النعيم وال�ِشِلطة اخلريية يف 

اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من تاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
 جميل بن محمد علي حميدان

  
�شدر بتاريخ:  8 ذي القعدة 1437هــــ
الــمـــــوافــــق: 11 اأغ�شـطــــ�س 2016م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية حالة النعيم وال�ِسِلطة اخلريية

1- خليفة محمد محمد النعيمي.
2- عبداهلل عي�شى �شاهني النعيمي.

3- علي خليفة جمعة النعيمي.
4- �شامي عبداهلل اأحمد الهاجري.

5- عبداهلل اأمني اأحمد محمد.
6- اإبراهيم جمعة اإبراهيم النعيمي.

7- محمد محمد علي النعيمي.

8- �شعد جمعة مبارك بو قي�س.
9- محمد اأحمد محمد احلجي.

10- �شالح محمد محمد النعيمي.
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ملخ�س النظام الأ�سا�سي
جلمعية حالة النعيم وال�ِسِلطة اخلريية

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأنه تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة �شندوق حالة 
النعيم وال�ِشِلطة اخلريي )موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجل قيد املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت رقم )11/م/خ/ 
�س/2001( بتاريخ 29 اأكتوبر 2001 وذلك طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية 
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون 

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

اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم )16/ج/خ( ل�شنة 2016.
ل اجلمعية بوزارة العمل و التنمية الجتماعية وتثُبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ  ُت�شجَّ
ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن تنظيم �شجل 

قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 
 مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مبنى 1283، طريق 4824، جممع 248 مملكة البحرين، ونطاق 

عملها اخلريي، احلدود اجلغرافية الر�شمية ملنطقة حالتي النعيم وال�ِشِلطة وما حولها من القرى. 
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن تنت�شب 
اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اإذن م�شبَّق 

من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
وتقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف 

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

املخت�شة.
2- ت�شجيع روح التكافل والتوا�شل بني اأفراد املجتمع، مع مراعاة النطاق املكاين لعمل اجلمعية وفقًا 
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للمادة )3( من هذا النظام.
3- امل�شاركة يف مختلف اأعمال اخلري �شريطة موافقة الوزارة املعنية.

4- �شد الحتياجات املادية احلياتية لالأ�شر الفقرية املحتاجة.
5- تقدمي امل�شاعدات املالية والعينية لالأ�شر املحتاجة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3( اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد ُحِكم عليه يف جرمية مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة اإل 
اإذا ُردَّ اإليه اعتباره. 
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كما ق�شم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى:
 1- الع�شوية العاملة.           2- الع�شوية املنت�شبة.               3- الع�شوية الفخرية.

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

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

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

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من ثمانية اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية 
ال�شري  بالقرتاع  انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني  من 

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

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

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

3( الهبات والتربعات والو�شايا النقدية والعينية التي حت�شل عليها اجلمعية، والتي ت�شرح بقبولها 
وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

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

5( عائدات اإيجار العقارات اململوكة من قبل اجلمعية.
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6( اأية موارد اأخرى يقبلها جمل�س الإدارة وت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري اأعمالها 
واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها، على اأْن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير وتنتهي يف 31 
دي�شمرب من كل عام، وُت�شتثَنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية، بحيث تبداأ من تاريخ ن�شر 
لالئحة  طبقًا  ال�شرف  يكون  اأن  �شريطة  يناير،  �شهر  يف  يكن  مل  اإْن  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها 
املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي على اجلمعية العمومية 

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

اجلمعية.
حلها  وقواعد  تق�شيمها  اأو  اجلمعية  اإدماج  وكيفية  تعديله  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  واأخريًا 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
الباقية على اجلمعيات التي تعمل يف  اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال  وبعد 

ميدان عمل اجلمعية.  
الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  حتدد  ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )144( ل�سنة 2016 

 ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار بعد التق�سيم في منطقة 
جنوب ال�سهلة– مجمع 368

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

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

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

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

ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير 

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

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

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقار رقم 03271648 الكائن مبنطقة جنوب ال�شهلة جممع 368 بعد التق�شيم اإلى 
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ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA(، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف 
قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
يلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة  1437هـ 
الـمــــوافـــــق: 14 اأغ�شــطـــــ�س 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )145( ل�سنة 2016

 ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات بعد التق�سيم في منطقة 
�سمال ال�سهلة – مجمع 439

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ُت�شنَّف العقارات الكائنة مبنطقة �شمال ال�شهلة جممع )439( بعد التق�شيم وفقًا ملا هو وارد يف 
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اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س 
جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة  1437هـ 
الـمــــوافـــــق: 14 اأغ�شــطـــــ�س 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )146( ل�سنة 2016

 ب�ساأن تغيير ت�سنيف عدد من العقارات 
في منطقة �سار  – مجمع )527(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

 يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة �شار  جممع  )527( اإلى ت�شنيف مناطق العمارات ذات 
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B4) ِوفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها  الأربعة طوابق بواجهة جتارية )
ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة  1437هـ 
الـمــــوافـــــق: 14 اأغ�شــطـــــ�س 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )147( ل�سنة 2016 

ب�ساأن ت�سنيف عقار في منطقة �سند– مجمع 743

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

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

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

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

ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير 

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

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

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقار رقم 06019360 الكائن مبنطقة �شند جممع 743 �شمن ت�شنيف مناطق 
ال�شكن اخلا�س اأ )RA(، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة  1437هـ 
الـمــــوافـــــق: 14 اأغ�شــطـــــ�س 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )148( ل�سنة 2016

 ب�ساأن تغيير ت�سنيف عدد من العقارات بعد التق�سيم في منطقتي كرانة
والمق�سع – بالمجمعات 450، 454 و458

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقتي كرانة واملق�شع باملجمعات 450، 454 و458 بعد التق�شيم 
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اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 12 ذي القعدة  1437هـ 
الـمــــوافـــــق: 15 اأغ�شــطـــــ�س 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )149( ل�سنة 2016 

 ب�ساأن تغيير ت�سنيف عدد من العقارات بعد التق�سيم في منطقة 
بوقوة– مجمع 457

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة بوقوة جممع 457 الناجتة عن التق�شيم وفقًا ِلـما هو وارد 
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يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س 
جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
يلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 12 ذي القعدة  1437هـ 
الـمــــوافـــــق: 15 اأغ�شــطـــــ�س 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )150( ل�سنة 2016

 ب�ساأن تغيير ت�سنيف  عقار في 
منطقة جبلة حب�سي – مجمع )435(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

اإلى ت�شنيف   يغريَّ ت�شنيف العقار رقم 04031576 الكائن مبنطقة جبلة حب�شي  جممع  435 
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القرار،  لهذا  املرافقة  وارد يف اخلارطة  ِلـما هو  وفقًا   (SP( الطبيعة اخلا�شة امل�شاريع ذات  مناطق 
وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 

.2009

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 12 ذي القعدة  1437هـ 
الـمــــوافـــــق: 15 اأغ�شــطـــــ�س 2016م



51
العدد: 3276 - الخميس 25 أغسطس 2016



52
العدد: 3276 - الخميس 25 أغسطس 2016

وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )153( ل�سنة 2016 

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عدد من العقارات في منطقة قاللي– مجمع 254

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

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

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

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

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

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

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

ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة قاليل جممع 254 اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س 
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التنظيمية  القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات  ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا  اأ )RA( وفقًا 
للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
يلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة  1437هـ 
الـمــــوافـــــق: 16 اأغ�شــطـــــ�س 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )154( ل�سنة 2016

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة دم�ستان – مجمع )1022(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ت�شنيف  اإلى   1022 جممع   دم�شتان   مبنطقة  الكائن   10006046 رقم  العقار  ت�شنيف  يغري   
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القرار، وتطبق  املرافقة لهذا  العامة )PS) وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة  مناطق اخلدمات واملرافق 
عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة  1437هـ 
الـمــــوافـــــق: 16 اأغ�شــطـــــ�س 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )155( ل�سنة 2016

ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات في منطقة النبيه �سالح – مجمع 380

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر الآتي:
مادة )1(

 ُت�شنَّف العقارات الكائنة مبنطقة النبيه �شالح جممع )380( �شمن ت�شنيف مناطق اخلدمات 
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واملرافق العامة )PS( وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات 
التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 13 ذي القعدة  1437هـ 
الـمــــوافـــــق: 16 اأغ�شــطـــــ�س 2016م
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وزارة املوا�سالت والت�سالت 
 قرار رقم )12( ل�سنة 2016

 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم الطيران المدني ال�سادرة بالقرار رقم )21( ل�سنة 2013

وزير املوا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013،

ل�شنة   )21( رقـم  بالقرار  ال�شادرة  املدين  الـطريان  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى   
،2013

وبناًء على عر�س وكيل �شئون الطريان املدين،

قرر الآتي:
املادة الأولى

تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  و)38(  و)34(  و)33(   )30( املواد  بن�شو�س  ُي�شتبدل 
الطريان املدين ال�شادرة بالقرار رقم )21( ل�شنة 2013 الن�شو�س التالية:

مادة )30(
الدولة  يف  مبا�شرة  اجلوي  النقل  خدمات  وت�شويق  بيع  يف  يرغب  الذي  اجلوي  ل  للم�شغِّ يجوز  ل 
اأْن ميار�س هذه الأن�شطة اإل بعد احل�شول على ترخي�س، وفْتح مكتب له داخل الدولة، وفقًا للقواعد 

والأنظمة املتبعة يف هذا ال�شاأن والتي حتددها �شئون الطريان املدين.

مادة )33(
ل اجلوي اأو  ل يجوز مزاولة اأن�شطة بيع وت�شويق خدمات النقل اجلوي اإل من خالل مكاتب امل�شغِّ

�س لها وفقًا لأحكام هذه الالئحة.  ل اجلوي اأو مكاتب ال�شفر املرخَّ مكاتب وكالء امل�شغِّ
مادة )34(

م طلب الرتخي�س ببيع وت�شويق خدمات النقل اجلوي اإلى اإدارة النقل اجلوي، على النموذج  ُيقدَّ
املعد لهذا الغر�س من ِقَبل �شئون الطريان املدين، مرفقًا به امل�شتندات والبيانات التي حتددها �شئون 

الطريان املدين.
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وُت�شِدر  به،  املرفقة  امل�شتندات  وفْح�س  الرتخي�س  بالنظر يف طلب  اجلوي  النقل  اإدارة  وتقوم 
تو�شية فيه، ثم ترفعه اإلى وكيل �شئون الطريان املدين للبت فيه.

مادة )38(
خدمات  وت�شويق  ببيع  الرتخي�س  طلب  تقدمي  عند  ال�شفر  ومكاتب  اجلوي  ل  امل�شغِّ وكالء  يلتزم 
النقل اجلوي اأو جتديده، بتقدمي خطاب �شمان م�شريف بقيمة ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني  
قابل للت�شييل دون قيد اأو �شرط ل�شالح �شئون الطريان املدين، وت�شتخدم قيمة هذا ال�شمان ل�شتيفاء 

اأي مخالفة ل�شروط الرتخي�س.

املادة الثانية
على وكيل �شئون الطريان املدين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير املوا�سالت والت�سالت
  كمال بن اأحمد محمد

�شدر بتاريخ: 19 ذي القعدة 1437هـ
الـمــــوافــــــق: 22 اأغ�شـطـــ�س 2016م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة
 قرار رقم )38( ل�سنة 2016

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي لنادي المحرق الريا�سي والثقافي

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

وتعديالته،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب 

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990،
وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 1990 ب�شاأن ن�شر اأرقام قيد وملخ�شات الأنظمة الأ�شا�شية لبع�س 

الأندية التي اأعيَد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب الريا�شة،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي املحرق الثقايف والريا�شي،

تاريخ  ب�شاأن  والثقايف  الريا�شي  املحرق  نادي  من  املقدمة  والوثائق  وامل�شتندات  الأوراق  وعلى 
تاأ�شي�س النادي لأول مرة عام 1928،

وعلى قرار اجلمعية العمومية لنادي املحرق الريا�شي والثقايف املنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2016،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيقيَّد يف �شجل قيد الأندية الوطنية قرار اجلمعية العمومية لنادي املحرق الريا�شي والثقايف،   
ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 30 يونيو  2016، ون�شه الآتي:

للنادي،  الأ�شا�شي  النظام  يف  الوارد  والثقايف  الريا�شي  املحرق  نادي  تاأ�شي�س  تاريخ  ل  "يعدَّ
ه يف اجلريدة الر�شمية بالقرار رقم )3( ل�شنة 1990، لي�شبح تاريخ تاأ�شي�س النادي  املن�شور ملخ�شُ

لأول مرة عام 1928 يف منطقة املحرق".

املادة الثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �سئون ال�سباب والريا�سة
ه�سام بن محمد اجلودر 

�شدر يف: 12 ذي القعدة 1437هـ 
الـموافـق: 15 اأغ�شـطــ�س 2016م
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 اإعالن رقم )1( ل�سنة 2016
 ب�ساأن قيد قرار الجمعية العمومية غير العادية

 لجمعية اكت�سف الإ�سالم بتكوين فرع بمدينة التنين 
بديار المحرق - محافظة المحرق

اإعماًل حلكم املادة )53( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل والتنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
اكت�شف  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  بقيد  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  قامت 
والثقافية  الجتماعية  والأندية  قيد اجلمعيات  �شجل  املحرق، يف  لها مبحافظة  فرع  بتكوين  الإ�شالم 

حتت قيد رقم )1-1/ج/خ/2016(.
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اإعالنات مركز الم�ستثمرين

اإعالن رقم )519( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
�شادق عبداجلليل جعفر علي، نيابة عن مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ور�شة �شم�س الهداية 
للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،53002 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  واملكيفات(،  للثالجات 
واإدخال  بحريني،  دينار   )500( خم�شمائة  مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 

ال�شيد/ �شادق عبداجلليل جعفر علي �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 )520( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )املمتاز لالأدوات املنزلية ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه املحامي 
ح�شني �شعيد محمد املخرق، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )املمتاز لالأدوات 
املنزلية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 59117، طالبًا باعتباره امل�شفي القانوين لل�شركة اإ�شهار 
انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري ا�شتنادًا اإلى املواد من 

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

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

اإعالن رقم )521( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب / 
رلن�س لال�شت�شارات، نيابة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مركز منى للعناية بالأ�شنان(، 
اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،3-54425 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائة وخم�شون األف )150،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 )522( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
اإبراهيم اأحمد �شلمان محمد ح�شن، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأنوار الكرار للتجارة 
العامة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69566، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شة وع�شرون األف )25،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 )523( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
جالل اإبراهيم حمد الوزان، بالوكالة عن �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املنت�شر لتاأجري 
ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76700، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقدار خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل 
ال�شخ�س  ل�شركة  املذكورة وحتويلها  املوؤ�ش�شة  اآل خليفة عن  ال�شيخ عي�شى بن محمد بن عي�شى  �شمو 

الواحد با�شم �شركة )املنت�شر لتاأجري ال�شيارات( ملالكتها �شركة كي. بي. اإنرتبراي�شيز �س.�س.و(.  
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 )524( ل�سنة 2016 
ب�ساأن انتهاء اعمال ت�سفية

فرع ال�سركة الأجنبية )احلمراين العاملية املحدودة(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
البحرين،  مملكة  يف  العامل  املحدودة(  العاملية  )احلمراين  ا�شم  حتمل  التي  الأجنبية  ال�شركة  فرع 
امل�شجل مبوجب القيد رقم 56922-1، طالبًا ت�شفية فرع ال�شركة امل�شار اإليه ت�شفية اختيارية، وفقًا 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )525( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

 اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة )اي جودة لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيد/ اإبراهيم محمد اإبراهيم بو�شندل �شاحب 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مكتبة الريان(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 26537، طالبًا تغيري 
ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة 

اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمد �شيف الإ�شالم عزيز �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 )526( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
نادر جابر �شعد الدو�شري، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )األيت لتاأجري ال�شيارات(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 62205، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 
الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )50،000( دينار بحريني، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة 

)األيت لتاأجري ال�شيارات �س.�س.و( ملالكها ال�شيد/ نادر جابر �شعد الدو�شري.
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 )527( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(، نيابة عن ال�شيد/ فالح محمد حماد القحطاين، 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الرين للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 5334، طالبًا 
وبراأ�شمال مقداره خم�شة  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  املوؤ�ش�شة  رقم )13( من  الفرع  حتويل 
اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ مويدين كورونقوت كونومال، الهندي اجلن�شية �شريكًا 

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
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اإعالن رقم )528( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
اإبراهيم الوادي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اإبراهيم الوادي للتجارة(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 21945، طالبًا حتويل الفرع رقم )3( من املوؤ�ش�شة، وامل�شمى )ال�شرق الأو�شط للخدمات 
األفا )2،000( دينار  امليكانيكية والكهربائية( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
بحريني، بناء على تنازل �شاحب املوؤ�ش�شة عن الفرع امل�شار اإليه لكل من: األي�س طريق محمود/ الهندي 
اجلن�شية، جزر عبا�س علي فوهرا/ الهندي اجلن�شية، محمدي عبا�س علي فوهرا/ الهندي اجلن�شية.

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 )529( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية 
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة )العتماد ال�شت�شارية(، نيابة عن ال�شيد/ عبدالكرمي هادي فرحان ال�شامرائي، مالك املوؤ�ش�شة 
الفردية التي حتمل ا�شم )الديكور امللكي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 54425، طالبًا حتويل الفرع 
م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بالأ�شنان(  للعناية  منى  وامل�شمى )مركز  املوؤ�ش�شة  رقم )3( من 
مو�شى  را�شد  اأ�شماء  ال�شيدة/  واإدخال  بحريني،  دينار   )10،000( اآلف  ع�شرة  مقداره  وبراأ�شمال 

محمد وال�شيدة/ اعتماد حمزة عبا�س عبا�س �شريكتني يف ال�شركة. 
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 )530( ل�سنة 2016  
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه املوؤ�ش�شة 
الفردية التي حتمل ا�شم )الرعاية والقوة لت�شليح الإلكرتونيات( ملالكتها اإميان عبداهلل حجي اإبراهيم 
امل�شمى  املوؤ�ش�شة  من   )6( رقم  الفرع  حتويل  طالبة   ،42151 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  عبداهلل، 
اآلف )5،000(  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة  )مغ�شلة م�شرت وايت( 
 RAJENDRA وال�شيد/  الهزاع  اأحمد عبداهلل  ال�شيد/ خالد محمد  واإدخال كل من  دينار بحريني، 

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

 
اإعالن رقم )531( ل�سنة 2016

ب�ساأن حتويل من موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سوؤولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
 ،11106 رقم  القيد  حتت  وامل�شجلة  التيتون،  �شلمان  داود  ر�شي  ال�شيد/  موؤ�ش�شة  الفردية  للموؤ�ش�شة 
اإلى �شركة ذات م�شوؤولية  طالبني التي تغيري الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة الفردية بجميع فروعها الى 
محدودة مملوكة لكل من: ر�شي داود �شلمان التيتون/ البحريني اجلن�شية، محمد ر�شي داود �شلمان 

علي التيتون/ البحريني اجلن�شية، Rajathurai Nesamony الهندي اجلن�شية.
براأ�شمال مقداره اأربعمائة األف )400،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 )532( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار اأعمال ت�سفية

�سركة ليك�سايد ريزيدن�سال اأكويزي�سنز 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  اأ�شحاب  عن  نيابة  ذ.م.م،  الأعمال  خلدمات  كيبوينت 
اإ�شهار  رقم 80079، طالبًا  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  اأكويزي�شنز  ريزيدن�شال  )ليك�شايد  ا�شم 
انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقا 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�س عقد �سركة
�سركة كيو لين لت�سييد املباين ذ.م.م  

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة كيو لين لت�شييد املباين ذ.م.م  
رقم القيد :102407 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/2   
مدة ال�سركة: غري محددة

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

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- اأحمد عبداحل�شني اأحمد خليل القمي�شي 

)%50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- عبداهلل بن اأحمد بن جواد البوحليقه 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- اأحمد عبداحل�شني اأحمد خليل القمي�شي
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- عبداهلل بن اأحمد بن جواد البوحليقه

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- اأحمد عبداحل�شني اأحمد خليل القمي�شي
ع�شو جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2- عبداهلل بن اأحمد بن جواد البوحليقه
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ملخ�س عقد �سركة
باور فيجن لت�سييد املباين ذ.م.م  

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: باور فيجن لت�شييد املباين ذ.م.م  
رقم القيد :102411 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/2   
مدة ال�سركة: غري محددة

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

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- ح�شني بن عبداهلل بن اأحمد محي�شن 

)%50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- فاطمة عبدالر�شول علي ح�شن  مكي 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1- ح�شني بن عبداهلل بن اأحمد محي�شن
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2- فاطمة عبدالر�شول علي ح�شن  مكي

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(1- ح�شني بن عبداهلل بن اأحمد محي�شن
ع�شو جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2- فاطمة عبدالر�شول علي ح�شن  مكي
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ملخ�س عقد �سركة
 القلم والكتاب للمقاولت �سركة ت�سامن 

لأ�سحابها ميمونة اأحمد ال�سيخ خلف اأحمد الع�سفور و�سركائها  
�سركة ت�سامن

ال�شيخ خلف  اأحمد  للمقاولت �شركة ت�شامن لأ�شحابها ميمونة  والكتاب  القلم  ال�سركة:   ا�سم 
اأحمد الع�شفور و�شركائها  

رقم القيد :102455 
تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/3   

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

اأغرا�س ال�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- محمد ر�شي �شلمان محمد 

)%50( الن�شبة   )1000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- ميمونة اأحمد ال�شيخ خلف اأحمد الع�شفور 

)%50( الن�شبة   )1000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- محمد ر�شي �شلمان محمد
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2- ميمونة اأحمد ال�شيخ خلف اأحمد الع�شفور

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- محمد ر�شي �شلمان محمد
الع�شو المنتدب)بحريني اجلن�شية(2- ميثم جميد عبداهلل من�شور حجري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2- ميمونة اأحمد ال�شيخ خلف اأحمد الع�شفور
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ملخ�س عقد �سركة
املنارة للتدريب �س.�س.و

 ملالكها عدنان حميد جميد املاجد  
�سركة ال�سخ�س الواحد

ا�سم ال�سركة: املنارة للتدريب �س.�س.و ملالكها عدنان حميد جميد املاجد  
رقم القيد :102456 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/3   
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
الفنون  امل�شتقلني،  ال�شحفيني  املحررين  والتدريب،  للتعليم  اأخرى  اأن�شطة  ال�سركة:  اأغرا�س 

والت�شلية الأخرى.

اأ - النقدي: - 50 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( عدنان حميد جميد محمد املاجد 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(عدنان حميد جميد محمد املاجد

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(عدنان حميد جميد محمد املاجد
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ملخ�س عقد �سركة
كاليفورنيا �ستار لت�سييد املباين -ت�سامن 

ل�ساحبها عي�سى عبدالنبي و�سركاه  
�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة: كاليفورنيا �شتار لت�شييد املباين -ت�شامن ل�شاحبها عي�شى عبدالنبي و�شركاه  
رقم القيد :102459 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/3   
مدة ال�سركة: غري محددة

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

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

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

)%40( الن�شبة   )4000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق 

)%40( الن�شبة   )4000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 3- فاطمة عبدالرحيم عبدالعزيز املرزوق 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(1- ح�شني عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق
م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(2- عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق

م�شتوى التوقيع )جمتمعة()بحرينية اجلن�شية(3- فاطمة عبدالرحيم عبدالعزيز املرزوق

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- ح�شني عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق
رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- عي�شى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق

ع�شو جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(3- فاطمة عبدالرحيم عبدالعزيز املرزوق
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ملخ�س عقد �سركة
اأنومايل ميديا القاب�سة ذ.م.م  

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: اأنومايل ميديا القاب�شة ذ.م.م  
رقم القيد :102460 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/3   
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�سركة: اأن�شطة ال�شركات القاب�شة.

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- ال�شيخة �شهى عبدالرحمن فار�س اآل خليفة 

)%95( الن�شبة   )4750( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )95( احل�ش�س  عدد 
)هندي اجلن�شية(    -2

)%5( الن�شبة   )250( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )5( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1- ال�شيخة �شهى عبدالرحمن فار�س اآل خليفة
م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(2-  

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(1- ال�شيخة �شهى عبدالرحمن فار�س اآل خليفة
مدير)هندي اجلن�شية(2-  
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ملخ�س عقد �سركة
�سركة معمار للمقاولت ذ.م.م  

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة معمار للمقاولت ذ.م.م  
رقم القيد :1 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/3   
مدة ال�سركة: غري محددة

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

اأ - النقدي: - 120000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- �شريف عدنان نور الدين يو�شف 

عدد احل�ش�س )800( قيمة احل�شة )50( اإجمايل احل�ش�س )40000( الن�شبة )%33٫3333(
)بحريني اجلن�شية( 2- محمد �شامر زهري حامد الأ�شقر 

عدد احل�ش�س )800( قيمة احل�شة )50( اإجمايل احل�ش�س )40000( الن�شبة )%33٫3333(
3- وائل مو�شى محمد امل�شهراوي

عدد احل�ش�س )800( قيمة احل�شة )50( اإجمايل احل�ش�س )40000( الن�شبة )%33٫3333(

جمموع ن�سبة امللكية )٪100(
املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- �شريف عدنان نور الدين يو�شف
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- محمد �شامر زهري حامد الأ�شقر

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(3- وائل مو�شى محمد امل�شهراوي

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

ع�شو جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- �شريف عدنان نور الدين يو�شف
ع�شو جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- محمد �شامر زهري حامد الأ�شقر

ع�شو جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(3- وائل مو�شى محمد امل�شهراوي



77
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ملخ�س عقد �سركة
املرزوق خلدمة و �سيانة و جتميل املواقع ذ.م.م  

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: املرزوق خلدمة و �شيانة و جتميل املواقع ذ.م.م  
رقم القيد :102504 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/3   
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�سركة: الأن�شطة املتعلقة بخدمة و�شيانة جتميل املواقع.

اأ - النقدي: - 200 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- اأحمد في�شل عي�شى املرزوق 

)%50( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- ح�شن في�شل عي�شى املرزوق 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- اأحمد في�شل عي�شى املرزوق
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- ح�شن في�شل عي�شى املرزوق

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- اأحمد في�شل عي�شى املرزوق
رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- ح�شن في�شل عي�شى املرزوق
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ملخ�س عقد �سركة
�سركة اإنفيو �س.�س.و 

ملالكتها جنالء عبدالعزيز ح�سن عبدالرزاق  
�سركة ال�سخ�س الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة اإنفيو �س.�س.و ملالكتها جنالء عبدالعزيز ح�شن عبدالرزاق  
رقم القيد :102507 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/4   
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأو الإدارية  -  اأن�شطة املكاتب الرئي�شة  اأو الإدارية،  اأن�شطة املكاتب الرئي�شة  اأغرا�س ال�سركة: 
اإدارة ال�شيافة، اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة، اأن�شطة العالقات العامة، اأن�شطة 
اأخرى تتعلق بالإعالنات التجارية وبحوث ال�شوق، تنظيم املوؤمترات واملعار�س التجارية، تنظيم 
املوؤمترات واملعار�س التجارية - مكاتب لإقامة املهرجانات ال�شياحية، اأن�شطة التن�شيق و التنظيم 

للحفالت ال�شخ�شية.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( جنالء عبدالعزيز ح�شن عبدالرزاق 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- اأنور عبدالعزيز ح�شن عبدالرزاق
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2- جنالء عبدالعزيز ح�شن عبدالرزاق

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

الع�شو املنتدب)بحرينية اجلن�شية(جنالء عبدالعزيز ح�شن عبدالرزاق
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ملخ�س عقد �سركة
 اأم�ساج ملقاولت البناء ذ.م.م  
�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة:  اأم�شاج ملقاولت البناء ذ.م.م  
رقم القيد :102692 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/9   
مدة ال�سركة: غري محددة

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

اأ - النقدي: - 550 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- عبدالغفار محمد يو�شف عبدالغفار العلوي 

)%9٫0909( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- عبدالنور محمد يو�شف العلوي 

)%9٫0909( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 3- فاطمة ال�شيد محمد يو�شف عبدالغفار العلوي 

)%9٫0909( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 4- فريدة محمد يو�شف عبدالغفار العلوي 

)%9٫0909( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 5- ماجدة ال�شيدمحمد يو�شف عبدالغفار العلوي 

)%9٫0909( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 6- يو�شف ال�شيدمحمد يو�شف عبدالغفار  العلوي 

)%9٫0909( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(1- اإ�شماعيل محمد يو�شف العلوي
م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(2- ال�شيد في�شل محمد يو�شف العلوي

م�شتوى التوقيع )جمتمعة()بحرينية اجلن�شية(3- ثريا ال�شيدمحمد يو�شف عبدالغفار  العلوي
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م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(4- �شالح ال�شيد محمد يو�شف عبدالغفار العلوي
م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(5- عارف ال�شيد محمد يو�شف عبدالغفار العلوي

م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(6- عبدالغفار محمد يو�شف عبدالغفار العلوي
م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(7- عبدالنور محمد يو�شف العلوي

م�شتوى التوقيع )جمتمعة()بحرينية اجلن�شية(8- فاطمة ال�شيد محمد يو�شف عبدالغفار  العلوي
م�شتوى التوقيع )جمتمعة()بحرينية اجلن�شية(9- فريدة محمد يو�شف عبدالغفار  العلوي
م�شتوى التوقيع )جمتمعة()بحرينية اجلن�شية(10- ماجدة ال�شيدمحمد يو�شف عبدالغفار  العلوي
م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(11- يو�شف ال�شيدمحمد يو�شف عبدالغفار  العلوي

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

مدير )بحريني اجلن�شية( 1- اإ�شماعيل محمد يو�شف العلوي
مدير )بحريني اجلن�شية( 2- ال�شيد في�شل محمد يو�شف العلوي
مدير )بحرينية اجلن�شية( 3- ثريا ال�شيدمحمد يو�شف عبدالغفار  العلوي
مدير )بحريني اجلن�شية( 4- �شالح ال�شيد محمد يو�شف عبدالغفار العلوي
مدير )بحريني اجلن�شية( 5- عارف ال�شيد محمد يو�شف عبدالغفارالعلوي

رئي�س جمل�س الدارة )بحريني اجلن�شية( 6- عبدالغفار محمد يو�شف عبدالغفار العلوي
نائب رئي�س جمل�س الدارة )بحريني اجلن�شية( 7- عبدالنور محمد يو�شف العلوي

مدير )بحرينية اجلن�شية( 8- فاطمة ال�شيد محمد يو�شف عبدالغفار  العلوي
مدير )بحرينية اجلن�شية( 9- فريدة محمد يو�شف عبدالغفار  العلوي
مدير )بحرينية اجلن�شية( 10- ماجدة ال�شيدمحمد يو�شف عبدالغفار  العلوي
مدير )بحريني اجلن�شية( 11- يو�شف ال�شيدمحمد يو�شف عبدالغفار  
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ملخ�س عقد �سركة
�سر كة دار دبي للمقاولت و مواد البناء  ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شر كة دار دبي للمقاولت و مواد البناء  ذ.م.م  
رقم القيد :102701 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/9   
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
ومعدات  املعدنية  الإن�شائية  واملواد  البناء  مواد  جتارة/بيع  املباين،  ت�شييد  ال�سركة:  اأغرا�س 

ال�شباكة.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- عفاف �شالح كرمي الغزاي 

)%52( الن�شبة   )2600( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )26( احل�ش�س  عدد 
)بنغايل اجلن�شية(    -2

)%48( الن�شبة   )2400( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )24( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1- عفاف �شالح كرمي الغزاي
م�شتوى التوقيع )منفرد()بنغايل اجلن�شية(2-  

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(1- عفاف �شالح كرمي الغزاي
رئي�س جمل�س الإدارة)بنغايل اجلن�شية(2-  
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ملخ�س عقد �سركة
اإينيت لأن�سطة خدمات املعلومات الأخرى غري امل�سّنفة يف مو�سع 

اآخر- ت�سامن ل�ساحبتها ليلى عبدالأمري علي و�سريكتها  
�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة: اإينيت لأن�شطة خدمات املعلومات الأخرى غري امل�شّنفة يف مو�شع اآخر- ت�شامن 
ل�شاحبتها ليلى عبدالأمري علي و�شريكتها  

رقم القيد :102703 
تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/9   

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

اأن�شطة  اآخر،  مو�شع  يف  امل�شّنفة  غري  الأخرى  املعلومات  خدمات  اأن�شطة  ال�سركة:  اأغرا�س 
متكاملة لدعم املرافق )ل ي�شمل احلرا�شة والأن�شطة الأمنية(.

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- بدرية اإبراهيم علي احل�شيني 

)%50( الن�شبة   )200( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )4( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- ليلى عبدالأمري علي محمد ح�شن جمعة 

)%50( الن�شبة   )200( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )4( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(ليلى عبدالأمري علي محمد ح�شن جمعة

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

ع�شو جمل�س الإدارة)بحرينيةاجلن�شية(1- بدرية اإبراهيم علي احل�شيني
رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2- ليلى عبدالأمري علي محمد ح�شن جمعة
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ملخ�س عقد �سركة
�سركة جرين مون للمقاولت �س.�س.و

ملالكها طه جمعة عبداهلل محمد  
�سركة ال�سخ�س الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة جرين مون للمقاولت �س.�س.و. ملالكها طه جمعة عبداهلل محمد  
رقم القيد :102958 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/15   
مدة ال�سركة: غري محددة

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

اأ - النقدي: - 2000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( طه جمعة عبداهلل محمد 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(طه جمعة عبداهلل محمد

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(طه جمعة عبداهلل محمد
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ملخ�س عقد �سركة
�سركة بحرين وينكز لل�سفريات ذ.م.م  

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة بحرين وينكز لل�شفريات ذ.م.م  
رقم القيد :103023 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/16   
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�سركة: اأن�شطة مكاتب ال�شفر - مكاتب ال�شفريات.

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- ا�شاهيكو القاب�شة �س.�س.و ملالكتها عادل و�شيم 

)%45( الن�شبة   )450( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )9( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- محمود ب�شم اهلل ح�شني حبيب  محمد ال�شماهيجي 

)%55( الن�شبة   )550( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )11( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()باك�شتاين اجلن�شية(1-  

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

ع�شو جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(محمود ب�شم اهلل ح�شني حبيب  محمد ال�شماهيجي
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ملخ�س عقد �سركة
�سركة لو�سيل �ستي للمقاولت ذ.م.م  

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة لو�شيل �شتي للمقاولت ذ.م.م  
رقم القيد :103081 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/17   
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�سركة: تركيب انظمة التدفئة بالكهرباء اوالغاز اوالزيت، اإكمال املباين وت�شطيبها، 
والأن�شطة  ي�شمل احلرا�شة  املرافق )ل  اأن�شطة متكاملة لدعم  املباين،  ت�شييد  الديكور،  واأعمال 

الأمنية(، اأعمال ور�س النجارة.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -     

عنوان ال�شركة:
مبنى 2321            طريق 1445               الهملة

الهاتف: 34306903 و34306903

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- فايزة ثاين عي�شى عنزة 

)%50( الن�شبة   )5000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )50( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- محا�شن عبداهلل �شريعة فدعان 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحرينية اجلن�شية(1- فايزة ثاين عي�شى عنزة
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- محا�شن عبداهلل �شريعة فدعان

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(3- مو�شى ب�شري عي�شى هويكل العنزى

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

مدير)بحرينية اجلن�شية(1- فايزة ثاين عي�شى عنزة
رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- محا�شن عبداهلل �شريعة فدعان
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ملخ�س عقد �سركة
دافوديلز للتجارة ذ.م.م  

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: دافوديلز للتجارة ذ.م.م  
رقم القيد :103095 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/17   
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�سركة: جتارة/بيع املن�شوجات، جتارة/بيع الأثاث املنزيل، جتارة/بيع الألعاب والّلعب

جتارة/بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- نوح محمد عبداهلل عبدالهادي مرهون 

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

)%24( الن�شبة   )1200( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )24( احل�ش�س  عدد 
)هندي اجلن�شية(    -3

)%25( الن�شبة   )1250( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )25( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

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

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

مدير)هندي اجلن�شية(1-  
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ملخ�س عقد �سركة
�سركة مداك العقارية ذ.م.م  
�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة مداك العقارية ذ.م.م  
رقم القيد :103097 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/17   
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأو املوؤّجرة، الأن�شطة العقارية على  اأغرا�س ال�سركة: الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة 

اأ�شا�س ر�شوم اأو عقود.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- اأفراح عبداهلل �شلمان ح�شن احلاوي 

)%2٫5( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- اإميان محمد ر�شي عي�شى محمد الكمي�س 

)%5( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 3- با�شمة عبداهلل �شلمان احلاوي 

)%2٫5( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 4- توفيق عبداهلل �شلمان ح�شن احلاوي 

)%2٫5( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 5- ح�شني عبداملهدي عبدالنبي عبداهلل 

)%2٫5( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 6- رجاء عبداهلل �شلمان ح�شن احلاوى 

)%2٫5( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 7- �شفية عبداهلل �شلمان ح�شن احلاوي 

)%12٫5( الن�شبة   )250( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )5( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 8- عبداهلل �شلمان ح�شن احلاوي 

)%42٫5( الن�شبة   )850( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )17( احل�ش�س  عدد 
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)بحريني اجلن�شية( 9- عي�شى عبداهلل �شلمان ح�شن احلاوي 
)%5( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 

)بحرينية اجلن�شية( 10- فائقة عبداهلل �شلمان ح�شن احلاوي 
)%2٫5( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 

)بحرينية اجلن�شية( 11- فاطمة عبدالأمري اإبراهيم يو�شف 
)%5( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 

)بحريني اجلن�شية( 12- محمد عبداهلل �شلمان ح�شن احلاوي 
)%7٫5( الن�شبة   )150( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )3( احل�ش�س  عدد 

)بحرينية اجلن�شية( 13- منى اإبراهيم اأحمد فردان علي 
)%2٫5( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 

)بحريني اجلن�شية( 14- منري عبداهلل �شلمان ح�شن احلاوي 
)%2٫5( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 

)بحريني اجلن�شية( 15- وديع عبداهلل �شلمان احلاوي 
)%2٫5( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(عبداهلل �شلمان ح�شن احلاوي

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(عبداهلل �شلمان ح�شن احلاوي
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ملخ�س عقد �سركة
�سركة فيرتين للتنظيفات �س.�س.و

 ملالكها زينب اأحمد عبدعلي محمد  
�سركة ال�سخ�س الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة فيرتين للتنظيفات �س.�س.و ملالكها زينب اأحمد عبدعلي محمد  
رقم القيد :103125 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/18   
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�سركة: الأن�شطة املتعلقة بخدمة و�شيانة جتميل املواقع.

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( زينب اأحمد عبدعلي محمد 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(زينب اأحمد عبدعلي محمد

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

مدير)بحرينية اجلن�شية(زينب اأحمد عبدعلي محمد
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ملخ�س عقد �سركة
�سركة جاينت تارجيت للخدمات �س.�س.و 

ملالكها بدر عبداهلل علي الف�سالة  
�سركة ال�سخ�س الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة جاينت تارجيت للخدمات �س.�س.و ملالكها بدر عبداهلل علي الف�شالة  
رقم القيد :103145 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/18   
مدة ال�سركة: غري محددة

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

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( بدر عبداهلل علي الف�شالة 

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

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(بدر عبداهلل علي الف�شالة

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

مدير)بحريني اجلن�شية(بدر عبداهلل علي الف�شالة
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ملخ�س عقد �سركة
�سركة اأ�سيكو للمقاولت ذ.م.م  

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اأ�شيكو للمقاولت ذ.م.م  
رقم القيد :103208 

تاريخ التاأ�سي�س:2016/8/21   
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�س ال�سركة: اأن�شطة ت�شميم الديكورات الداخلية، اأن�شطة الت�شميم املتخ�ش�شة الأخرى، 
اأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي الأخرى، اأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي 
الأخرى - مقاولت تنظيفات املباين، اأن�شطة خدمات الدعم الأخرى لالأعمال، ت�شييد املباين، 

الرتكيبات الكهربائية، تركيبات اإن�شائية اأخرى، اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 150 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- فايزة ثاين عي�شى عنزة 

)%66٫6667( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 
)بنغايل اجلن�شية(    -2

)%33٫3333( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- مو�شى ب�شري عي�شى هويكل العنزى
م�شتوى التوقيع )منفرد()بنغايل اجلن�شية(2-  

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بنغايل اجلن�شية(1-  
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قرارات ال�ستغناء

قرار رقم )1( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )561( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1973/3086

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )561( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ 
ح�شة بنت محمد الف�شالة، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1973/3086، 
والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت،  لعدم 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )2( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )592( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 2005/11293

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )592( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(
ال�شيدة/ زينب محمد مظفر اإبراهيم، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 
بن  �شلمان  ال�شيخ  قلعة  �شرقي  الإ�شكاين جنوب  امل�شروع  اإن�شاء  اأجل  كان من  والذي   ،2005/11293

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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



93
العدد: 3276 - الخميس 25 أغسطس 2016

قرار رقم )3( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )555( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 2004/10407

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )555( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدتني/ 
مرمي ويا�شمني بنتي محمد جا�شم بوعجيل، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة  وامل�شجل باملقدمة 
رقم 2004/10407، والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )4( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )626( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1969/2501

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )626( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(
ال�شيد/ �شالح بن علي بن �شالح و�شريكته، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة 
رقم 1969/2501، والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )5( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )621( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1976/2651

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )621( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/ علي 
محمد علي �شامل، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1976/2651، والذي 
كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت،  لعدم لزومه 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )6( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )573( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1963/918

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )573( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(
ال�شيادة/ بركة بنت �شلطان بوميود واأولدها، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة 
رقم 1963/918، والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )7( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )572( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1962/1476

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )572( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(
ال�شيدين/ علي و�شند اإبني جمعة بوغنوم، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 
1962/1476، والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )8( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )574( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1361/1306

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )574( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(
ال�شيدين/ علي و�شند اإبني جمعة بوغنوم، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 
1361/1306، والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )9( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )563( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1981/384

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )563( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيادة/ 
رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  ال�شرقي من  الرفاع  الكائن يف  و�شركاه،  بور�شيد  را�شد عبداهلل  حمد 
1981/384، والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )10( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )570( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1955/1080

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )570(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
جمعة بن اأحمد خمي�س، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1955/1080، 
والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت،  لعدم 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )11( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )611( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1963/1462

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )611(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
محمد بن علي بن �شامل، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1963/1462، 
والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت،  لعدم 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )12( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )566( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1972/753

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )566(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
جا�شم جمعة اأحمد، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1972/753، والذي 
كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت،  لعدم لزومه 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )13( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )588( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 2004/4730

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

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )57( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )324( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 1976/5654

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )324( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شادة/ 
عبدالرحمن ال�شيد يو�شف الرفاعي واإبنيه اأحمد وه�شام، الكائن يف عايل من املنامة وامل�شجل باملقدمة 
رقم 1976/5654، والذي كان من اأجل م�شروع �شلماباد الإ�شكاين،  وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )62( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )222( ل�سنة 2013 وامل�سجل باملقدمة رقم 2011/8368

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )222( ل�شنة 2013 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ 
بثينة حبيب علي �شلمان عواجي، الكائن يف املخارقة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2011/8368، 

والذي كان من اأجل مواقف لل�شيارات، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )68( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )277( ل�سنة 2013 وامل�سجل باملقدمة رقم 2013/3308

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )277( ل�شنة 2013 ال�شادر على ملك ال�شيد/ وليد 
محمد يعقوب كمال، الكائن يف الب�شيتني من املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2013/3308، والذي كان 
من اأجل اإن�شاء حديقة ومواقف لل�شيارات، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )69( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )76( ل�سنة 2013 وامل�سجل باملقدمة رقم 2009/10761

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة 
)31( منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )76( ل�شنة 2013 ال�شادر على ملك ال�شيد/ 
اأبو القا�شم عبدالغفار محمد ر�شا، الكائن يف عراد من املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2009/10761، 
والذي كان من اأجل اإن�شاء حديقة، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الأ�شغال 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )70( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )149( ل�سنة 2014 وامل�سجل باملقدمة رقم 2014/410

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2014  ال�شتمالك رقم )149(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
غازي ذياب خمي�س الرميحي، الكائن يف احلد من املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2014/410، والذي 
كان من اأجل م�شروع التنمية احل�شرية، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )74( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )10( ل�سنة 2004 وامل�سجل باملقدمة رقم 1993/3489

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ملك  على جزء من  ال�شادر  ل�شنة 2004  رقم )10(  ال�شتمالك  قرار  ال�شتغناء عن  قررت  قد  منه 
ال�شيد/ غازي �شعيد الزيرة، الكائن يف جدحف�س من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1993/3489، 
تنفيذًا حلكم محكمة ال�شتئناف  البديع، وذلك  اأجل املحافظة على حرم �شارع عام  والذي كان من 

العليا املدنية الأولى ال�شادر بتاريخ 6 اأبريل 2008.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )75( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )14( ل�سنة 2004 وامل�سجل باملقدمة رقم 1991/3572

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ملك  على جزء من  ال�شادر  ل�شنة 2004  رقم )14(  ال�شتمالك  قرار  ال�شتغناء عن  قررت  قد  منه 
ال�شيدة/ با�شمة �شعيد الزيرة، الكائن يف جدحف�س من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1991/3572، 
تنفيذًا حلكم محكمة ال�شتئناف  البديع، وذلك  اأجل املحافظة على حرم �شارع عام  والذي كان من 

العليا املدنية الأولى ال�شادر بتاريخ 6 اأبريل 2008.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )76( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )456( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 1997/5200

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2012  ال�شتمالك رقم )456(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
�شيخان اأحمد الفار�شي، الكائن يف �شرتة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1997/5200، والذي كان 

من اأجل م�شروع حدائق العني الإ�شكاين مبنطقة �شرتة، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة .
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

قرار رقم )77( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك
بالقرار )429( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 1982/613

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2012  ال�شتمالك رقم )429(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
�شيخان اأحمد الفار�شي، الكائن يف �شرتة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1982/613، والذي كان 

من اأجل م�شروع حدائق العني الإ�شكاين مبنطقة �شرتة، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة .
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الطعن:10/2016/647/6
تبليغ طعن بالتمييز

الطاعن: خور�شيد نظر الإ�شالم وغيره. وكيله المحامي عي�شى فرج بور�شيد. مكتب 10/9 مبنى 
مبنى   28 محل  للمقاولت.  �شنيور  �شركة  �شـدهم:  المطعون   .315 المنامة   1518 طريق   453
1518 طريق 229 المنامة. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد ال�شحيح 
�شامال ال�شباب الواردة عليه. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه بال�شتناد لما �شابه من 
مخالفات للقانون وفي المادة 8 ال�شادرة بقانون الخت�شا�س بفقرتيها الولى والثانية والت�شدي 
وال�شتئناف  درجة  اأول  امام محكمة  المقدمة  طلباتهما  لجميع  الطاعنان  اجابة  للطعن حكما 
العمل والثبات  المرافعات وكذلك لمواد قانون  المادتين 223 و244 من قانون  ا�شتنادا لن�س 
المدفوع بها او المقررة لذلك او بالإحالة الى الدائرة التي ا�شدرت الحكم المطعون فيه لتق�شي 
فيه حكما جديدا يوؤكد حقوق الطاعنان العمالية الثابتة بقوة القانون. ت�شمين المطعون �شده 
بواقع  القانونية  والقائدة  التقا�شي  درجات  المحاماة عن  اتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن :10/2016/619/9
تبليغ طعن بالتمييز 

الطاعن: محمد �شاروار محمد �شعيد. وكيله المحامي عي�شى فرج بور�شيد. مكتب 10/9 مبنى 
453 طريق 1518 المنامة 315. المطعون �شدهم: �شركة البحرين لالإن�شاءات الحديثة. �شقة 11 
مبنى 357 �شلماباد. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد ال�شحيح م�شتوفيا 
لكافة عنا�شره ال�شكلية. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه لمخالفته والخطاأ في تطبيقه 
وتاأويله ولحالت البطالن التي �شملته ا�شتنادا لن�س المادة 8 ال�شادرة من قانون الخت�شا�س 
لذلك  المقررة  او  بها  والمدفوع  والثبات  العمل  قانون  لمواد  وكذلك  والثانية  الولى  بفقرتيها 
والت�شدي للطعن حكما بتعديله  والق�شاء مجددا باأحقية الطاعن  لطلباته الواردة في مذكرة 
ك�شف الطلبات لدى وزارة العمل و محكمة اأول درجة وال�شتئناف ا�شتنادا لن�س المادتين 223 
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و244 من قانون المرافعات ب�شاأن  الثر الناقل لال�شتئناف كونه م�شتحقا لها او بالإحالة للدائرة 
التي ا�شدرته لتق�شي فيه حكما جديدا باأحقيته لكافة طلباته. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقا�شي والقائدة القانونية بواقع 10% من 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن: 10/2016/721/9
تبليغ طعن بالتمييز

الدبلومات  برج   401 مكتب  اإبراهيم.  عي�شى  المحامي  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  الطاعن: 
الدبلوما�شية 317. المطعون �شـدهم: زينب مح�شن جا�شم زبر. مبنى 376 طريق 217 مجمع 
204 المحرق. طلبات الطاعــن: بقبول الطعن �شكاًل. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه 
احت�شاب  به من  فيما ق�شى  الم�شتاأنف  الحكم  باإلغاء  ال�شتئناف  مو�شوع  في  والق�شاء مجددا 
الفوائد  للطاعن  يوؤدي  باأن  �شده  المطعون  باإلزام  لي�شبح  وتعديله  2%�شنويا  بواقع  الفوائد 
التاأخيرية على المبلغ المق�شي به بال�شعر التفاقي المق�شي به بواقع 7٫5%عن القر�س الول 
و9% عن القر�س الثاني من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2013/4/3 وحتى ال�شداد التام. وفي 
جميع الحوال اإلزام المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن: 10/2016/614/9
تبليغ طعن بالتمييز

بور�شيد. مكتب 10/9 مبنى 453 طريق  المحامي عي�شى فرج  نواز خان. وكيله  الطـاعن: حق 
1518 المنامة 315. المطعون �شـدهم: �شركة �شنيور للمقاولت. مكتب 31 مبنى 27 طريق 315. 
الواردة  ال�شباب  �شامال  ال�شحيح  الميعاد  في  لتقديمه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات 
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عليه. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه بال�شتناد لما �شابه من مخالفات للقانون وفي 
حكما  للطعن  والت�شدي  والثانية  الولى  بفقرتيها  الخت�شا�س  بقانون  ال�شادرة   )8( المادة 
اجابة الطاعنان لجميع طلباتهما المقدمة امام محكمة اأول درجة وال�شتئناف ا�شتنادا لن�س 
المادتين )223( و)244( من قانون المرافعات وكذلك لمواد قانون العمل والثبات المدفوع بها 
او المقررة لذلك او بالإحالة الى الدائرة التي ا�شدرت الحكم المطعون فيه لتق�شي فيه حكما 
الر�شوم  �شده  المطعون  ت�شمين  القانون.  بقوة  الثابتة  العمالية  الطاعنان  حقوق  يوؤكد  جديدا 
والم�شاريف و مقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقا�شي والقائدة القانونية بواقع 10% من 

تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام في حالة الت�شدي حكما لطلبات الطاعنان.
اأيام من    لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة 
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة )16( من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن: 10/2015/1243/9
تبليغ طعن بالتمييز

الطاعن: غفور عبدالقا�شم. وكيله المحامي عي�شى فرج بور�شيد. مكتب 10/9 مبنى 453 طريق 
1518 المنامة 315. المطعون �شـدهم: موؤ�ش�شة علي عي�شى عبداهلل للمقاولت. مبنى 1738 طريق 
3849 مجمع 538. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد ال�شحيح م�شتوفيا 
لكافة عنا�شره ال�شكلية. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه لمخالفته والخطاأ في تطبيقه 
وتاأويله ولحالت البطالن التي �شملته ا�شتنادا لن�س المادة 8 ال�شادرة من قانون الخت�شا�س 
لذلك  المقررة  او  بها  والمدفوع  والثبات  العمل  قانون  لمواد  وكذلك  والثانية  الولى  بفقرتيها 
الواردة في مذكرة  لطلباته  الطاعن  باأحقية  والق�شاء مجددا  بتعديله  للطعن حكما  والت�شدي 
ك�شف الطلبات لدى وزارة العمل و محكمة اأول درجة وال�شتئناف ا�شتنادا لن�س المادتين 223 
و244 من قانون المرافعات ب�شاأن  الثر الناقل لال�شتئناف كونه م�شتحقا لها او بالإحالة للدائرة 
التي ا�شدرته لتق�شي فيه حكما جديدا باأحقيته لكافة طلباته. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقا�شي والقائدة القانونية بواقع 10% من 

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

رقم الطعن :10/2015/983/7
تبليغ طعن بالتمييز

الدور  بالزا  بارك  الدولة.  ق�شايا  جهاز  يمثله  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  الطاعن: 
ال�شيد  وفاطمة  ها�شم  ال�شيد  ها�شمية  �شـدهم:  المطعون  الدبلوما�شية.  المنطقة   – الرابع 
ها�شم. بوا�شطة المحامي جا�شم �شرحان. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل. وفي المو�شوع 
نق�س الحكم المطعون فيه والق�شاء برف�س الدعوى. وعلى �شبيل الحتياط نق�س الحكم واحالة 
الدعوى الى المحكمة التي ا�شدرته للحكم فيه مجددا بهيئة مغايرة. في كل الحوال ت�شمين 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الدعوى: 4/7427/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

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

  لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/8/23م لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 9/21199/2016/02
تبليـغ باحل�سور

المدعية: gias uddin mozumder. المدعى عليها/ رقية عبدالرحمن مرزوق الرقم ال�شخ�شي 
:570026814. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

  لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/9/20م لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
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رقم الدعوى: 5/9508/2016/02
تبليـغ باحل�سور

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

  لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/9/26م لنظر الدعوى ليعلم

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

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

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

2016/9/19م لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعـوى: 8/08168/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعي عليه: اإيمان �شالح علي اأحمد. رقم �شخ�شي: 680173234. المدعى عليه �شالون بيت 
الحنة. رقم ال�شجل: 88430. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

  لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/9/21م لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
رقم ال�ستئناف: 1/0002/2016/03 
رقم الدعـــوى: 1/06874/2015/02 

اإعالن باحل�سور
الطابق  الدبلومات  بناية برج  التويجري.  البحرين. وكيلها عبدالكريم  الم�شتاأنفة/ �شركة زين 
التا�شع – طريق 1705 – مجمع 317 – المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده حبيب �شهداتا 
820743933. مبنى رقم 65 – طريق 4503 – مجمع 234 طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف 
�شكال. قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام المدعى عليه بان يوؤدي 
اإلزام  ال�شداد.  تمام  وحتى  المطالبة  تاريخ  الفائدة 9% من  مع  دينارًا  وقدره 240/489  مبلغا 

الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي.
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عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    
بالح�شور لجل�شة 2016/11/8.

قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية
رقم ال�ستئناف: 5/1518/2016/03 
رقم الدعـــوى: 5/14311/2015/02 

اإعالن باحل�سور
الطابق  الدبلومات  برج  بناية  التويجري.  عبدالكريم  وكيله.  تليكوم  مينا  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
 .jamilah lao al nassir التا�شع طريق 1705 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده
�شقةna   مبنى رقم 671 طريق 3823 مجمع 338. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكال. 
قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام المدعى عليه بان يوؤدي مبلغا 
وقدره 155/710 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد. اإلزام الم�شتاأنف 
الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا  درجتي.  عن  المحاماة  اتعاب  ومقابل  والم�شاريف  بالر�شوم  �شده 

ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليها اأو من ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/11/8.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 6/84/2016/03 
رقم الدعـــوى: 5/7424/2015/02 

اإعالن باحل�سور
الطابق  الدبلومات  برج  بناية  التويجري.  عبدالكريم  وكيله  تليكوم.  مينا  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
 .diego. jr rodriguez التا�شع طريق 1705 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده
�شقةna   مبنى رقم 671 طريق 3823 مجمع 338. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكال. 
قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام المدعى عليه بان يوؤدي مبلغا 
وقدره 94/667 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد. اإلزام الم�شتاأنف 

�شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي.
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

بالح�شور لجل�شة 2016/11/6. 
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 3/1878/2015/03
رقم الدعـــوى: 5/14449/2012/02  

اإعالن باحل�سور
الم�شتاأنفة/ �شركة زين البحرين. وكيله. كميل العلوي 800111478. مكتب رقم 31 مبنى 2412 
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طلبات   .870507745 عبدالوهاب  عبا�س  حميد  �شده/  الم�شتاأنف   .327 مجمع   2761 طريق 
ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكال. قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا 
بالزام المدعى عليه بان يوؤدي مبلغا وقدره 176/238 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة 
وحتى تمام ال�شداد. اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/11/6.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 3/1878/2015/03
رقم الدعـــوى: 5/14449/2012/02  

اإعالن باحل�سور
الطابق  الدبلومات  برج  بناية  التويجري.  عبدالكريم  وكيله  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
 oladayo morenikeji التا�شع طريق 1705 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده
الم�شتاأنف  الحكم  والغاء  قبوله مو�شوعا  �شكال.  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  fajebe. طلبات 

والق�شاء مجددا باإلزام المدعى عليه بان يوؤدي مبلغا وقدره 501/427 دينار مع الفائدة 9% من 
تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد. اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب 

المحاماة عن درجتي. 
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

بالح�شور لجل�شة 2016/11/6.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 7/01310/2016/03
رقم الدعـــوى: 6/15949/2015/02  

اإعالن باحل�سور
الطابق  الدبلومات  برج  بناية  التويجري.  عبدالكريم  وكيله.  تليكوم.  مينا  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
 .ahmad badrudin الم�شتاأنف �شده  الدبلوما�شية.  المنطقة  التا�شع طريق 1705 مجمع 317 
الم�شتاأنف والق�شاء  طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكال. قبوله مو�شوعا والغاء الحكم 
مجددا باإلزام المدعى عليه بان يوؤدي مبلغا وقدره 119/000 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ 
اتعاب  ومقابل  والم�شاريف  بالر�شوم  �شده  الم�شتاأنف  اإلزام  ال�شداد.  تمام  وحتى  المطالبة 

المحاماة عن درجتي.
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    
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بالح�شور لجل�شة 2016/11/6.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 9/1930/2016/03
رقم الدعـــوى: 7/14677/2015/02

اإعالن باحل�سور
رقم  مكتب   .560141483 محمد  ابراهيم  عي�شى  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  الم�شتاأنف/ 
401 الطابق الرابع مبنى برج الدبلومات– المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده راجان ناير 
�شوكوماران 590544810. العنوان / فيال 1540 طريق 227 مجمع 302 و�شط المنامة/ مملكة 

البحرين. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكال.
باإلزام  وتعديله  الفوائد  به من رف�س طلب  الم�شتاأنف فيما ق�شى  الحكم  بالغاء  المو�شوع  وفي 
الم�شتاأنف �شده بان يوؤدي للم�شتاأنف الفوائد التاأخيرية عن المبلغ المق�شي به بواقع 9،5 �شنويا 
الحوال  وفي جميع  ذلك.  عدا  فيما  وتاأييده   2015/2/15 في  الحا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من 

اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي.
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

بالح�شور لجل�شة 2016/11/7.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 7/02445/2015/03
رقم الدعـــوى: 5/19741/2014/02 

اإعالن باحل�سور
اإبراهيم، الم�شتاأنف �شده: راداكري�شنا كاماث  الم�شتاأنف: البنك الأهلي المتحد وكيله عي�شى 
راماناند. منزل 1253 طريق 325 مجمع 303 المنامة مملكة البحرين. �شفـة الدعــوى: احت�شاب 

اأو تعديل فائدة.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/7 ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 6/1316/2016/03
رقم الدعـــوى: 3/15461/2015/02

اإعالن باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية وكيله محمد عيد الح�شيني. الم�شتاأنف �شده: 
المنامة   507 مجمع  مقابة  �شارع   113 منزل   .820403180 اأحمد  اأحمد  كاظم  عطيه  فا�شل 
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مملكة البحرين.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/7 ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 9/4081/2015/03 
رقم الدعـــوى: 9/20327/2014/02  

اإعالن باحل�سور
الم�شتاأنف/ البنك الهلي المتحد. وكيله عي�شى ابراهيم 560141483. مكتب رقم 401 الطابق 
ا�شاري  رامان  ايكولث  �شده/  الم�شتاأنف  الدبلوما�شية.  المنطقة  الدبلومات  برج  مبنى  الرابع 
ال�شتئناف  ال�شتئناف: قبول  620157402. 1 مدخل 1157 طريق 4845 مجمع 547. طلبات 
الفوائد وتعديله  به من رف�س طلب  الم�شتاأنف فيما ق�شى  الحكم  باإلغاء  المو�شوع  �شكال. وفي 
بواقع  به  المق�شي  المبلغ  عن  التاخيرية  الفوائد  للم�شتاأنف  يوؤدي  بان  �شده  الم�شتاأنف  باإلزام 
9،5 �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2014/4/15/ وتاأييده فيما عدا ذلك. وفي جميع 

الحوال اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي. 
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

بالح�شور لجل�شة 2016/10/26.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 3/1519/2016/03  
رقم الدعـــوى: 9/13924/2015/02 

اإعالن باحل�سور
الم�شتاأنفة/ �شركة زين البحرين. وكيله المحامي/ عبدالكريم التويجري. بناية برج الدبلومات 
 sara wweal/الطابق التا�شع طريق 1705 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شدها
قبول  ال�شتئناف:  طلبات   .339 مجمع   3919 طريق   770 رقم  مبنى   .  821141384  buraik

المدعى.  باإلزام  والق�شاء مجددا  الم�شتاأنف  الحكم  والغاء  مو�شوعا  قبوله  �شكال.  ال�شتئناف 
تمام  المطالبة وحتى  تاريخ  الفائدة 9% من  دينارًا مع  يوؤدي مبلغا وقدره 670/885  بان  عليه 

ال�شداد. اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي.
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

بالح�شور لجل�شة 2016/11/8.
املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية
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رقم ال�ستئناف: 2/3851/2015/03 
رقم الدعـــوى: 4/6416/2014/02 

اإعالن باحل�سور
الطابق  الدبلومات  برج  بناية  التويجري.  عبدالكريم  وكيله  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
التا�شع طريق 1705 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده rajinder singh. مبنى 
رقم 925 طريق 3830 مجمع 338. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكال. قبوله مو�شوعا 
والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام المدعى عليه بان يوؤدي مبلغا وقدره 274/634 
دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد. اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي.
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

بالح�شور لجل�شة 2016/11/8.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 6/473/2016/03
رقم الدعـــوى: 8/9183/2014/02

اإعالن باحل�سور
الم�شتاأنفة/ البنك الهلي المتحد. وكيله عي�شى ابراهيم 560141483. مكتب رقم 401 الطابق 
ارورا  �شينك  كورميت  �شده  الم�شتاأنف  الدبلوما�شية.  المنطقة  الدبلومات  برج  مبنى  الرابع 
ال�شتئناف  ال�شتئناف: قبول  760721327. 1 مدخل 1157 طريق 4845 مجمع 547. طلبات 
�شكال. وفي المو�شوع بتعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من عدم احت�شاب الفوائد القانونية 
على المبلغ المطالب به لي�شبح بواقع 9،5 �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2013/8/15 
وتاييده فيما عدا ذلك. وفي جميع الحوال اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اتعاب المحاماة عن درجتي.
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

بالح�شور لجل�شة 2016/10/26.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 8/1119/2016/03 
رقم الدعـــوى: 8/783/2013/02  

اإعالن باحل�سور
الطابق  الدبلومات  برج  بناية  التويجري.  عبدالكريم  وكيله  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
التا�شع طريق 1705 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شدها/ مي عبدالمنعم ال�شيد 
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احمد عبدالرحمن 880712880. مبنى رقم 680 طريق 2018 مجمع 320. طلبات ال�شتئناف: 
باإلزام  مجددا  والق�شاء  الم�شتاأنف  الحكم  والغاء  مو�شوعا  قبوله  �شكال.  ال�شتئناف  قبول 
على  درجة  اول  حكم  اقت�شر  حيث  دينار   2615/540 وقدره  مبلغا  اجمالي  �شدها  الم�شتاأنف 
الق�شاء باإلزام الم�شتاأنف �شدها بمبلغ وقدره 483/580 دينارًا مع الفائدة القانونية. احتياطيا 
اعادة الملف الى الخبير لبحث اعترا�شات واحقية الم�شتاأنفة. اإلزام الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم 

و التعاب والم�شاريف عن درجتي.
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

بالح�شور لجل�شة 2016/10/26.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم الدعـوى: 2/3705/2015/03
اإعالن باحل�سور

مهدي  ال�شيد  علي   -1 �شدهما:  الم�شتاأنف  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
محمد نا�شر علي. 2- ال�شيد مهدي محمد نا�شر علي. فيال 1627 طريق 12628 مجمع 1216 

مدينة حمد مملكة البحرين. �شفـة الدعــوى: ديون. 
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية الم�شتاأنف �شدهما المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/26 ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 4/1317/2016/03 
اإعالن باحل�سور

 .600211495 الح�شيني  عيد  محمد  وكيله  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
مكتب 74 مبنى 315 برج الدبلومات طريق 1705 المنطقة الدبلوما�شية 317. الم�شتاأنف �شده: 
احمد قمر الزمان �شالح ح�شن 670108359. فيال 515 طريق 606 مدينة حمد 1208. �شفـة 

الدعــوى: ديون.
  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية الم�شتاأنف �شدهما المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/23 ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 4/1687/2016/03 
رقم الدعـــوى: 7/13996/2015/02  

اإعالن باحل�سور
الدبلومات  برج  بناية  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
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 mohan raj �شده  الم�شتاأنف  الدبلوما�شية.  المنطقة   317 التا�شع طريق 1705 مجمع  الطابق 
longanathan 871032694. مبنى رقم 1138 طريق 831 مجمع 308. طلبات ال�شتئناف: قبول 

ال�شتئناف �شكال. قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام المدعى عليه 
بان يوؤدي مبلغا وقدره 1020/236 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد. 

اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي. 
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

بالح�شور لجل�شة 2016/10/23.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 8/1976/2016/03 
رقم الدعـــوى: 5/12753/2015/02 

اإعالن باحل�سور
الم�شتاأنفة/ �شركة مينا تليكوم وكيله عبدالكريم التويجري. بناية برج الدبلومات الطابق التا�شع 
 .860318648 faroz arfan الم�شتاأنف �شده  الدبلوما�شية.  المنطقة  طريق 1705 مجمع 317 
�شقه 11 مبنى 2005 طريق 235 مجمع 302. طلبات ال�شتئناف قبول ال�شتئناف �شكال. قبوله 
مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام المدعى عليه بان يوؤدي مبلغا وقدره 
113/333 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد. اإلزام الم�شتاأنف �شده 

بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي.
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا    

بالح�شور لجل�شة 2016/10/23.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 5/2446/2014/03
اإعالن باحل�سور

ARNOLD CASTRO NONGUI الرقم  الم�شتاأنف: البنك الهلي المتحد. الم�شتاأنف �شده: 
ال�شخ�شي: 691007616. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: احت�شاب او تعديل الفائدة.

  لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الثانية الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/6 لنظر ال�شتئناف.

قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية
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رقم الدعوى: 8/2564/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة
زهراء �سامل بخيت �سامل

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفاة زهراء �شالم بخيت �شالم الرقم 
ال�شخ�شي: 300105312. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 7/11841/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

�سالح عبداهلل بدر ال�ساده
ال�شاده.  بدر  المرحوم �شالح عبداهلل  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 610700103. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/12297/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

عي�سى علي اإبراهيم ح�سن حبيب
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي عي�شى علي اإبراهيم ح�شن حبيب. 
ورقمه ال�شخ�شي 650008065. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/12169/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

نظمي محمد عبدالرحمن محمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي نظمي محمد عبدالرحمن محمد. 
ورقمه ال�شخ�شي 430103131. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
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يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 
للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى. 

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/12382/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

ن�سال نادر اأحمد عبداهلل
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي ن�شال نادر اأحمد عبداهلل

الرقم ال�شخ�شي: 590215205. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 

ذمته دين للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. 
وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 8/12351/2016/02

فتـح دعوى تركـة املتويف
�سعد فرج �سعد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي �شعد فرج �شعد. الرقم ال�شخ�شي: 
570113709. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفي 

اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/12418/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

مبارك مطر مبارك النعيمي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي مبارك مطر مبارك النعيمي. 
الرقم ال�شخ�شي: 860401618. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 3/12331/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

عبدالرحمن اأحمد عبدالرحمن العل�س
اأحمد عبدالرحمن  المتوفي عبدالرحمن  الثانية عن فتح تركة  المدنية  الكبرى  تعلن المحكمة 
باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفي  وارث  كل  فعلى   .310001390 ال�شخ�شي:  الرقم  العل�س. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 

كل من في ذمته دين للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة.
وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/8 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 3/12393/2016/02

فتـح دعوى تركـة املتويف
ح�سن جا�سم احلايكي

الرقم  الحايكي  جا�شم  ح�شن  المتوفي  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 810407612. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة2016/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/12625/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

عمر ابراهيم ح�سن محمد علي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفي عمر ابراهيم ح�شن محمد علي. 
الرقم ال�شخ�شي: 900708727. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/5482/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

عبداهلل عبداللطيف ح�سن بوخما�س البوعينني
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفي عبداهلل عبداللطيف ح�شن بوخما�س 
البوعينين ورقمه ال�شخ�شي 490038646. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة او من يدعي باأية 
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حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من 
في ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة.

وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/9/26 لنظر الدعوى. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2016/12703/3
فتح دعوى تركة املتويف

و�سام يو�سف م�سلم اأبو خرمه
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفي و�شام يو�شف م�شلم اأبو خرمه ورقمه 
ال�شخ�شي 910608911. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يومًا كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفي 

اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/12705/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

حبيب محمد عبداهلل علي عيد
ال�شيخ  امين عبدالرحيم  المتوفي محمد  تركة  الثانية عن فتح  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ورقمه ال�شخ�شي 670114685. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2015/11/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/12680/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

عثمان يعقوب يو�سف عثمان الظاعن
عثمان  يو�شف  يعقوب  عثمان  المتوفي  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفي  ال�شخ�شي: 610101536. فعلى كل وارث  الرقم  الظاعن. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/11/8  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفي  دين  ذمته  في  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 1/12816/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

عبدالعزيز محمد ا�سماعيل �سكيب
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفي عبدالعزيز محمد ا�شماعيل �شكيب. 
ورقمه ال�شخ�شي 490107982. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/11497/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف
غازي اأحمد ال�سيخ علي

الرقم  ال�شيخ علي  اأحمد  المرحوم غازي  الثانية عن فتح تركة  المدنية  الكبرى  تعلن المحكمة 
ال�شخ�شي: 540035122. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/12242/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

�سيف عبا�س غالم عبا�س
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفي �شيف عبا�س غالم عبا�س الرقم 
ال�شخ�شي: 900921234. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة.
وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/9 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/12242/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف
�سيف عبا�س غالم عبا�س

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفي �شيف عبا�س غالم عبا�س الرقم 
ال�شخ�شي: 900921234. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 
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للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/06025/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: مجموعة العوجان التجارية. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
المدعى عليه: مطعم الفرن الطيني. �شجل تجاري: 48557. محل 172 �شارع 3605 مجمع 336 
العدلية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3249٫17 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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اإعالنات اإدارة اأموال القا�سرين

اإعالن رقم 20160221
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي محمد �شلطان بالل مبارك، من �شكنة مدينة حمد، 
ويحمل رقم �شكاني 530111365، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، 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 المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن رقم  20160234
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي محمد �شالح �شعيد مر�شد، من �شكنة الرفاع ال�شرقي  
ويحمل رقم �شكاني 400108658، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى 
الر�شمية، وبعدها �شوف لن  الإعالن في الجريدة  ن�شر  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر 
تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن رقم  20160237
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي اإبراهيم علي زين الدين محمد، من �شكنة مدينة 
حمد، ويحمل رقم �شكاني 570113210، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، 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 المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن رقم  20160236
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي عبدالجبار خليل ابراهيم المح�شن، من �شكنة الم�شلى، 
ويحمل رقم �شكاني 720401526، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، 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 
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تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 
اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن رقم  19880013
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة زينب ال�شيد ر�شي محمد اإبراهيم، من �شكنة عالي 
وتحمل رقم �شكاني 630066701، 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.

اإعالن رقم  20160238
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي احمد عي�شى عبداهلل علي، من �شكنة النبيه �شالح، 
ويحمل رقم �شكاني 320008452، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، 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 المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن رقم  20160235
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي حيدر احمد ح�شن العالي، من �شكنة عالي، ويحمل 
رقم �شكاني 740106716، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، 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 المتوفي عليه اإعالم 

الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 20160244
المتوفي علي مكي يو�شف خلف، من �شكنة مدينة حمد،  اأن كل من له طلب على  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاني 750303972، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى 
الر�شمية، وبعدها �شوف  تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة  الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
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لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي/ 
المتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 20160197
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي علي عبداهلل ح�شين فالمرزي، من �شكنة الحد، 
اإلى  اأن يقدم طلبا كتابيًا  اأو دين في تركته، عليه  اأو يدعي باإرث  ويحمل رقم �شكاني 540118389، 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�سر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن رقم 20160191
�شناب�س  �شكنة  من  محمد،  ها�شم  �شبر  عبا�س  ال�شيد  المتوفي  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
اإلى  كتابيًا  اأن يقدم طلبا  تركته، عليه  اأو دين في  باإرث  اأو يدعي  �شكاني 390004413،  ويحمل رقم 
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 المتوفي عليه اإعالم 

الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 20160225
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي ح�شن علي ح�شن الب�شري، من �شكنة كرزكان ويحمل 
الإدارة  اإلى  اأن يقدم طلبا كتابيًا  اأو دين في تركته، عليه  باإرث  اأو يدعي  رقم �شكاني 460105493، 
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 المتوفي عليه اإعالم الإدارة بدينه 

تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 20160229
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي يحيى علي احمد اإبراهيم، من �شكنة مدينة عي�شى 
ويحمل رقم �شكاني 700804994، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، 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 المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
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اإعالن رقم  20160232
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي ال�شيد هادي خليل ح�شين علي، من �شكنة المعامير 
ويحمل رقم �سكاني 630116431، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، 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 المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن رقم  20160240
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي HAMID RASOOL MUHAMMAD ARIF ، من 
�شكنة �شافرة ويحمل رقم �شكاني 891221581، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، 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 

المتوفي عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.


