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.تعميم.ب�س�أن
عطلة.اأول.ال�سنة.الهجرية.1438

ل وزارات اململكة واإداراتها وموؤ�ش�شاتها العامة  مبنا�شبة حلول ال�شنة الهجرية اجلديدة 1438 ُتعطَّ
يوم الأحد الأول من �شهر محرم 1438هــ  املوافق الثاين من �شهر اأكتوبر 2016م.

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�سلم�ن.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 28 ذي احلجة 1437هـ
الـمــــوافـــــــق: 29 �شـبـتـمـبــر  2016م
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وزارة.العدل.وال�سئون.االإ�سالمية.واالأوق�ف
.قرار.رقم.)60(..ل�سنة.2016

.ب�س�أن.تحديد.موعد.المتح�ن.ط�لبي.القيد.في.جدول.المح�مين..
لمن.لم.يدر�سوا.ال�سريعة.االإ�سالمية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
تنفيذًا لأحكام قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته, 

وا�شتنادًا اإلى القرار رقم )30( ل�شنة 1981 ب�شاأن امتحان طالبي القيد يف جدول املحامني لغري 
ار�شني لل�شريعة الإ�شالمية, الدَّ

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

قرر.االآتي:
امل�دة.االأولى

تعلن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف باأنه قد مت حتديد ال�شاعة التا�شعة من �شباح يوم 
اخلمي�س املوافق 17 نوفمرب 2016 موعدًا لإجراء امتحان حتريري يف مواد الأحوال ال�شخ�شية واملواريث 
والوقف والو�شية والهبة لطالبي القيد يف جدول املحامني ممن مل يدر�شوا ال�شريعة الإ�شالمية, و�شوف 
يكون مكان اإجراء ذلك المتحان بالدور الثالث من مبنى وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

م بطلبات القيد يف جدول املحامني اأْن  فعلى الراغبني يف اأداء المتحان ممن مل ي�شبق لهم التقدُّ
يبادروا بتقدمي طلباتهم ملكتب امل�شجل العام خالل �شهر من تاريخ هذا الإعالن.

امل�دة.الث�نية
على جميع املخت�شني بالوزارة تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير.العدل.وال�سئون.االإ�سالمية.واالأوق�ف
.....خ�لد.بن.علي.بن.عبداهلل.اآل.خليفة.

�شدر بتاريخ: 25 ذى احلجة 1437هـــ 
الـمـــوافـــــــق: 26 �شــبــتــمــبـــر 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.االجتم�عية
.قرار.رقم.)72(.ل�سنة.2016
.ب�س�أن.اإع�دة.ت�سكيل.مجل�س.
ت�سوية.المن�زع�ت.الجم�عية

وزير العمل و التنمية الجتماعية:
 2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته, وعلى الأخ�س املواد )156, 157, 158( منه,
وعلى قانون النقابات العمالية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )33( ل�شنة 2002 وتعديالته,

املنازعات  ت�شوية  جمل�س  واخت�شا�شات  ت�شكيل  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )15( رقم  القرار  وعلى 
اجلماعية, وعلى الأخ�س املادة )1( منه,
وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل,

قرر.االآتي:
امل�دة.)1(

ل جمل�س ت�شوية املنازعات اجلماعية برئا�شة مدير اإدارة العالقات العمالية وع�شوية كل من:  ُي�شكَّ
1( رئي�س ق�شم التحكيم وال�شت�شارات العمالية.

2( رئي�س ق�شم التفتي�س العمايل.
3( رئي�س ق�شم �شئون النقابات العمالية.

4( رئي�س التحقيق وت�شوية املنازعات.
5( رئي�س التحكيم وال�شت�شارات العمالية. 

امل�دة.)2(
اجلريدة  يف  وين�شر  �شدوره,  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار,  هذا  تنفيذ  العمل  وزارة  وكيل  على 

الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.االجتم�عية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر بتاريخ: 4 ذي القعدة 1437هــ 
الـمــــوافــــــق: 7 اأغـ�شـطــ�س 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.االجتم�عية
.قرار.رقم.)85(.ل�سنة.2016

.ب�س�أن.تعيين.مجل�س.اإدارة.موؤقت
لجمعية.ال�سيخ.يو�سف.ال�سديقي.العلمية

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

وتعديالته,
وعلى القرار رقم )38( ل�شنة 2011 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية ال�شيخ يو�شف ال�شديقي 

العلمية,
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شيخ يو�شف ال�شديقي العلمية,

وا�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دعم املنظمات الأهلية املوؤرخة يف 2016/6/7 والثابت فيها مخالفات 
وجتاوزات اجلمعية للمواد )32, 33, 38, 39, 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989, وعدم 

عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة, وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للجمعية,
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه,

و�شمانًا حُل�ْشن �شري العمل بجمعية ال�شيخ يو�شف ال�شديقي العلمية,
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع,

قرر.االآتي:
م�دة.)1(

برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  العلمية  ال�شديقي  يو�شف  ال�شيخ  جلمعية  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعنيَّ 
ال�شيد/ اأحمد ح�شن علي النعيمي, وع�شوية ُكل من:

1- يعقوب يو�شف محمد عبداجلبار الع�شريي.
2- اأحمد علي يو�شف اأحمد الدوي.

3- حبيب عبدالرحمن اأحمد يو�شف �شالمي.
4- محمد عبدالرزاق �شريف محمد ال�شديقي.

5- محمود محمد ال�شيخ عبداهلل ال�شديقي .
6- عبدالنا�شر محمد ال�شيخ عبداهلل ال�شديقي.
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م�دة.)2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية 
اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

م�دة.)3(
على القائمني بالعمل يف اجلمعية اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال اجلمعية 

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

م�دة.)4(
م لوزارة العمل والتنمية الجتماعية ب�شاأن اأو�شاع اجلمعية,  ُيعدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدَّ
نًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني, ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقًا  مت�شمِّ
لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما, وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

م�دة.)5(
يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع ُيعَقد قبل انتهاء املدة املحددة باملادة 
)1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة, واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شاًل عن حالة 
اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات 

اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

م�دة.)6(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                           .وزير.العمل.والتنمية.االجتم�عية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شــدر فــي:   6 ذي احلجة 1437هـ
الـمــوافـــق: 8 �شــبــتــمــبـــر 2016م
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حكم�ن.ق�س�ئي�ن.بحل.جمعية.الوف�ق.الوطني.االإ�سالمية
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مجلس المناقصات والمزايدات

2016( لسنة 3إعالن رقم )
2016 مارسبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 

2002( لسنة 36( من المرسوم بقانون رقم )37إعماالً ألحكام المادة )
 األتيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات 

المحكمة الدستورية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

73,566 BD TAZUR COMPANY ١ التأمين الصحي ألعضاء وموظفي المحكمة الدستورية تجديد CCB1/2015 ١

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

55,080 BD COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L

١ مواد كيميائية مناقصة 239/12/15 ١

80,000 BD P H TRADING ١ وحدة انماط االتصاالت مناقصة 225/11/15 ٢

29,012 BD GULF GLOBAL 
BUSINESS

١

1,796.600 BD SIEMENS ٢

30,808.6 المجموع )د.ب.(:

قطع غيار لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء مناقصة 228/11/15 ٣

30,500 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING -
UNEECO

١ RING MAIN UNIT. مناقصة TC/SH/PT-006/01/16 ٤

37,100 BD AL SHAHEEN 
TRADING CO

١ جرجور مواد كيميائية لمحطة رأس أبو مناقصة 011/01/2016 ٥

35,949 BD BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L

١ VENT LOUVERED مناقصة TC/SH/PT-007/01/16 ٦

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

45,000 BD PICO INTERNATIONAL ١ مناقصة 2016حفل ختام جائزة ناصر بن حمد لالبداع الشبابي  RFPMYS/2016/2 ١

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

51,770.925 BD SAUDI NATIONAL 
INSURANCE CO

١ التأمين الصحي على الموظفين مناقصة 1/2015 ١

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

37,000 BD MILLIMAN LLC ١ مشروع المراجعة االكتوارية لصناديق الهيئة العامة للتأمين االجتماعي مناقصة SIO/08/2015 ١

والخدمات الصحيةالهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,279,700 BD PARK PLACE WLL ١ استئجار مبنى تجديد TB/13738/2011 ١

42,000 BD PARK PLACE WLL ١ استئجار مبنى أمر تغييري TB/13738/2011 ٢

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

42,624 BD BATELCO ١ الربط المحلي لكابل االنترنت تمديد BIX/2014/02 ١

15,480 BD OMINTECH SYSTEM ١ توفير مبرمج أنظمة معلومات تجديد TB/21908/2016 ٢
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بنك األسكان
قيمة العطاء العملة الفائزالعطاء  # الموضوع النوع رقم المناقصة #

49,500 BD AL AALI ENGINEERING ١ تعيين استشاري لعمل التصميم واإلشراف على مشروع مركز البسيتين 
التجاري

مناقصة EB/15/E-12 ١

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

252,756 BD TAZUR COMPANY ١ التأمين الصحي للموظفين تجديد BDB-001/HR/2014 ١

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

331,728 BD SILVER SHAHEEN 
CONTRACTING

١ لمدة عامينأيدي عاملة لخدمات المرافق لبوليتكنك البحرين  مناقصة BP/001/2016 ١

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

272,988 BD PKE GULF ١ (ELVتوفير خدمات صيانة وإسنناد األنظمة اإللكترونية الخاصة ) مناقصة BIC/12/2015 ١

79,917.550 BD ABDULHADI ALAFOO ١ مناقصة صباغة المناطق المحيطة بمضمار حلبة البحرين الدولية لسباق 
2016جائزة البحرين الكبرى 

مناقصة BIC/18/2015 ٢

176,580 BD BATELCO ١ CISCOتطوير البنية التحتية لشبكات الموجهات من نوع  مناقصة BIC/17/2015 ٣

140,000 BD FOCUS EVENTS ١ 2016مناقصة توفير الخيام والمعدات لسباق جائزة البحرين الكبرى  أمر تغييري BIC/15/2015 ٤

ديوان الخدمة المدنية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,050,542 USD شركة أوركل ١  -تجديد تراخيص برنامج نظم المعلومات اإلدارية للموارد البشرية 
األوركل

تجديد 3/2010 ١

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

19,710 BD VIBRANT SECURITY 
SERVICES

١ الجزائراالعمال الزراعية بمنطقة البالج  تجديد edamah/es/012/2014 ١

57,480 BD SECURE ME ١ طرح مناقصة لخدمات األمن والسالمة في منطقة بالد الجزائر مناقصة EDAMAH/PM/019/2015 ٢

590,000 BD YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING

١ انشاء محالت تجارية بمنطقة مدينة عيسى مناقصة EDAMAH/ES/013/2015 ٣

114,500 BD CUBE 
CONSTRUCTION

١ إنشاء مواقف للسيارت وأكشاك بمنطقة السيف مناقصة EDAMAH/ES/015/2015 ٤

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

449,760 BD QUICK ZEBRA 
SERVICES

١ PROVISION OF CLEANING SERVICES AT 
BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT (BIA)

تجديد TB/21808/2016 ١

218,635.174 BD ALHAJ HASSAN 
GROUP B.S.C 
CLOSED

١ اعمال البنية التحتية لمحطة الوقود في ساحة المطار لمطار البحرين 
الدولي

مناقصة BAC/158/2015 ٢

390,000 BD ADLIYA TOWERS 
INTERIORS

١ DESIGN & INTERIOR FIT-OUT WORKS FOR 
THE REFURBISHMENT OF THE FIRST 

مناقصة BAC/143/2015 ٣

29,100 BD PICO INTERNATIONAL ١ BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT - AMP 
INAUGURAL EVENT

أمر تغييري pd/2016/029 ٤

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

3,263,663.334 BD FINE FOODS ١ توفير خدمة التموين باالضافة الى خدمات توصيل الطلبات لموظفي 
النوبات في مواقع الشركة المتعدده

مناقصة T150030 ١
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725,000 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ ENGINEERING, PROCUREMENT AND 
CONSTRUCTION OF NEW AWALI AIR-

COOLED CHILLER PLANT AND CHILLED 
WATER PIPING NETWORK PROJECT

مناقصة T150131(49) ٢

16,960 BD HASAN EBRAHIM 
BUKAMAL & SONS CO

١ SUPPLY OF STRUCTURAL FIREFIGHTING 
CLOTHING 

أمر تغييري Q083489(26) ٣

1,131,824 USD CLARIANT 
CONSULTING MIDDLE 
EAST

١ NO.2 HYDROGEN PLANT ZING OXIDE DRUM 
STEAM METHANE REFORMER AND HIGH 

TEMPERATURE SHIFT RECTOR CATALYST 
PROCUREMENT FOR 2016 

مناقصة Q086781(25) (R&G) ٤

71,273 BD AL AHLIA INSURANCE 
CO

١ GROUP LIFE AND PERSONAL ACCIDENT 
INSURANCE PROGRAMME FOR SENIOR / 

EXECUTIVE MANAGEMENT 

مناقصة T150105(M&G) ٥

128,700 BD KANOO LEASING ١ توفير سيارات مؤجرة إلداري الشركة تمديد T110129 ٦

28,705 BD BDO CONSULTING 
W.L.L

١ TRADE MARK REGISTRATION FOR BPACO 
LUBRICANTS PRODUCTS CONTRACT NO. 

C150064 

أمر تغييري TB/20909/2015 ٧

102,948 BD BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L

١ PURCHASE OF PUMPS مناقصة Q086189(11) (ENG) ٨

1,541,927 USD ASPEN TECHNOLOGY 
INC

١ AB PIPLINE PROJECT - PROJECT 
INSURANCE

مناقصة TB/21862/2016 ٩

88,662 USD CB&I ١ SUPERVISION DURING COMMISSIONING OF 
NO.3 SULPHUR RECOVERY UNIT (SRU)

أمر تغييري C140174 ١٠

34,400 BD AL RAWABY TRADING 
CO

١ PURCHASE OF PLATE BENDING MACHINE مناقصة 14-5032(35) ١١

4,176.940 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARM

١

1,014.980 BD 

2,529.330 BD 

BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE

٢

1,355 BD HAMAD TOWN 
PHARMACY

٣

22,086.070 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

٤

20,127.930 BD ALJISHI EST. W.L.L ٥

571.350 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

٦

780.220 BD 

35,639.670 BD 

WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٧

1,924.200 BD MASKATI PHARMACY 
B.S.C CLOSED

٨

90,205.690 المجموع )د.ب.(:

SUPPLY OF MEDICINES مناقصة Q085260(25) ١٢

192,184 BD BAHRAIN WORKSHOP
COMPANY W.L.L

١ INSPECTION AND REPAIR OF DRESSER 
RAND ROTORS

أمر تغييري Q082363(11) ١٣

342,954 USD AIDA LEISURE ١ SUPPLY AND INSTALLATION OF TEN PIN 
BOWLING EQUIPMENT 6 NEW BOWLING 
LANES AND ASSOCIATED ACCESSORIES 

مناقصة T140152 ١٤

211,674.180 BD TRANSWORLD  
INFORMATION 
TECHNOLOGY 

١ PROVISION OF COMPUTER EQUIPMENT 
MAINTENANCE SERVICES

مناقصة T150142 ١٥

103,940.390 EUR CONTINENTAL 
FLANGES

١ PURCHASE OF SUPER DUPLEX PIPES & 
FITTINGS 

مناقصة Q087892(41) ١٦

31,796 BD AFRICAN & EASTERN -
BAHRAIN

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

2016

أمر تغييري Q0787075 (26) (R&C) ١٧

24,610.980 BD NATIONAL HOTELS 
SERVICES CO

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

2016

تغييريأمر  Q087074 (26) (R&C) ١٨

33,799.560 BD BMMI ١ SUPPLY OF BEVERAGES FOR BAPCO CLUB 
AT AL DAR AND BAPCO HOME SALES FOR 

2015-2016

أمر تغييري Q086196(26) (R&C) ١٩

بنك األسكان
قيمة العطاء العملة الفائزالعطاء  # الموضوع النوع رقم المناقصة #

49,500 BD AL AALI ENGINEERING ١ تعيين استشاري لعمل التصميم واإلشراف على مشروع مركز البسيتين 
التجاري

مناقصة EB/15/E-12 ١

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

252,756 BD TAZUR COMPANY ١ التأمين الصحي للموظفين تجديد BDB-001/HR/2014 ١

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

331,728 BD SILVER SHAHEEN 
CONTRACTING

١ لمدة عامينأيدي عاملة لخدمات المرافق لبوليتكنك البحرين  مناقصة BP/001/2016 ١

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

272,988 BD PKE GULF ١ (ELVتوفير خدمات صيانة وإسنناد األنظمة اإللكترونية الخاصة ) مناقصة BIC/12/2015 ١

79,917.550 BD ABDULHADI ALAFOO ١ مناقصة صباغة المناطق المحيطة بمضمار حلبة البحرين الدولية لسباق 
2016جائزة البحرين الكبرى 

مناقصة BIC/18/2015 ٢

176,580 BD BATELCO ١ CISCOتطوير البنية التحتية لشبكات الموجهات من نوع  مناقصة BIC/17/2015 ٣

140,000 BD FOCUS EVENTS ١ 2016مناقصة توفير الخيام والمعدات لسباق جائزة البحرين الكبرى  أمر تغييري BIC/15/2015 ٤

ديوان الخدمة المدنية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,050,542 USD شركة أوركل ١  -تجديد تراخيص برنامج نظم المعلومات اإلدارية للموارد البشرية 
األوركل

تجديد 3/2010 ١

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

19,710 BD VIBRANT SECURITY 
SERVICES

١ الجزائراالعمال الزراعية بمنطقة البالج  تجديد edamah/es/012/2014 ١

57,480 BD SECURE ME ١ طرح مناقصة لخدمات األمن والسالمة في منطقة بالد الجزائر مناقصة EDAMAH/PM/019/2015 ٢

590,000 BD YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING

١ انشاء محالت تجارية بمنطقة مدينة عيسى مناقصة EDAMAH/ES/013/2015 ٣

114,500 BD CUBE 
CONSTRUCTION

١ إنشاء مواقف للسيارت وأكشاك بمنطقة السيف مناقصة EDAMAH/ES/015/2015 ٤

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

449,760 BD QUICK ZEBRA 
SERVICES

١ PROVISION OF CLEANING SERVICES AT 
BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT (BIA)

تجديد TB/21808/2016 ١

218,635.174 BD ALHAJ HASSAN 
GROUP B.S.C 
CLOSED

١ اعمال البنية التحتية لمحطة الوقود في ساحة المطار لمطار البحرين 
الدولي

مناقصة BAC/158/2015 ٢

390,000 BD ADLIYA TOWERS 
INTERIORS

١ DESIGN & INTERIOR FIT-OUT WORKS FOR 
THE REFURBISHMENT OF THE FIRST 

مناقصة BAC/143/2015 ٣

29,100 BD PICO INTERNATIONAL ١ BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT - AMP 
INAUGURAL EVENT

أمر تغييري pd/2016/029 ٤

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

3,263,663.334 BD FINE FOODS ١ توفير خدمة التموين باالضافة الى خدمات توصيل الطلبات لموظفي 
النوبات في مواقع الشركة المتعدده

مناقصة T150030 ١
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طيران الخليج
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

14,508 BD WORLD AVIATION 
SALES PTE LTD

١ PASSENGER AND CARGO GENERAL SALES 
AGENT IN SINGAPORE

تجديد TB/13550/2011 ١

27,742 BD AIRGLOBE ١ وكيل مبيعات الشحن في الفلبين تجديد 10-11-0740 ٢

1,652,110 EUR SAFFRON BRAND 
CONSULTANTS

١ BRANDING SUPPORT FOR NEW AIRCRAFT 
CABIN INTERIORS AND BAHRAIN AIRPORT 

LOUNGE

مناقصة 15-11-1439-ITC ٣

121,953 BD KUWAIT AIRWAYS CO ١ REVENUE GENERATION AT LONDON 
LOUNGE WITH KUWAIT AIRWAYS

مزايدة TB/21838/2016 ٤

19,985 BD OSCAR 
CONSTRUCTION

١ مواقف السيارات وتظليلهاإجراء تحديثات في  أمر تغييري 15-5-1373-ITC ٥

229,005 BD ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION

١ انشاء مبنى من طابق واحد في المقر الرئيسي مناقصة 15-8-1414-ITC ٦

368,788 BD SWISSPORT ١ الخدمات األرضية في مطار الرنكا  تجديد 11-7-0878-ITC ٧

293,831 BD MUMBAI 
INTERNATIONAL 
AIRPORT PRIVATE 
LIMITED (MIAPL)

١ THIRD PART LOUNGE AT MUMBAI 
INTERNATIONAL AIRPORT 

تجديد TB/20184/2014 ٨

31,177 BD CONCOR AIR LTD ١ RENEW GROUND HANDLING AT MOMBAY 
AIRPORT

مناقصة 13-2-1119-ITC ٩

27,500 BD ORANGE MEDIA 
GROUP OMG 

١ PURCHASE OF PREMIUM CHECK IN 
CARPETS

مناقصة 15-5-1366-ITC ١٠

123,458 BD CELEBI NAS ١ BRIGDE MIUNTED EQUIPMENT SERVICES AT 
MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT

مناقصة ACEO/BTB/PD/97/2016 ١١

46,675.200 BD NADA DAIRY ١ SUPPLY OF JUICES AND MILK FOR BOTH 
CABINS 

أمر تغييري 14-3-1235-ITC ١٢

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

7,000 BD EXCEED IT SERVICES ١ CRMتطبيق نظام خدمات العمالء  أمر تغييري TB/21803/2016 ١

1,709,932 BD BELL POTTINGER 
BAHRAIN

١ PR SERVICES تجديد RFP/08-2013/73 ٢

57,000 BD TRANSCARE ١ تعيين شركة استشارية  تمديد TB/20931/2015 ٣

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

20,400 BD EMAAR ENGINEERING ١ طلب الموافقة على تجديد عقد االنتفاع بعقار الستخدام المجلس تجديد TB/21900/2016 ١

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

70,800 BD SILVER SHAHEEN 
CONTRACTING

١ الثقافة خدمات النظافة لمركز عيسى مناقصة 2015/2 ١

معهد اإلدارة العامة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

19,800 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تقديم خدمة البرنامج الشامل اإللكتروني للمعهد والدعم الفني تجديد TB/20475/2015 ١

46,800 BD DR. OSAMA ALALI ١ الخطة االستراتيجية الجديدة لمعهد البحرين مناقصة TB/21630/2016 ٢

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



29
العدد: 3281 - الخميس 29 سبتمبر 2016

40,000 BD FUTURE EXHIBITIONS 
& CONFERENCES

١ للكتاب تجهيز قاعة معرض البحرين الدولي مناقصة 1/2016 ١

312,000 BD UNITAG ١ تأهيل مسبق للموردين ألعمال تنظيفات لثالثة مواقع اثرية  مناقصة 1/2015ت  ٢

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

122,868 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

١ واختبارات أمن المعلومات فحص مناقصة eGA/2015/08 ١

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

57,007.800 BD شموخ العقارية ١ تمديد فترة  عقد ايجار مواقف السيارات التابع لفندق الهلتون تجديد TID/1345/2005 ١

35,893.800 BD شموخ العقارية ١ BMBاستئجار مكاتب اضافية بمبنى بنك البحرين والشرق األوسط  تجديد TB/14291/2011 ٢

50,682.500 BD YOKOGAWA MIDDLE 
EAST CO

١ UPGRADING OF EXISTING YOKOGAWA 
DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM (DCS) AT 

RAS ABU JARJUR RO PLANT

مناقصة 2015-223-PS-WPD ٣

17,808 BD BUCHEN IRM 
ABDULAAL W.L.L

١ بمحطة مدينة حمد    5-أعمال الصيانة الخارجية للخزان األرضي رقم
لخلط المياه

مناقصة 2015-198-PM-WTD ٤

20,632.500 BD BUCHEN IRM 
ABDULAAL W.L.L

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

مناقصة 2015-199-PM-WTD ٥

19,845 BD BUCHEN IRM 
ABDULAAL W.L.L

١ بمحطة سترة     3-أعمال الصيانة الخارجية للخزان األرضي رقم
لخلط المياه 

مناقصة 2015-201-PM-WTD ٦

29,644.125 BD RAOUF 
CONTRACTING EST.

١ إنشاء مصلى إلدارة المخازن المركزية في منطقة سترة. مناقصة 2015-270-PP-FRSD ٧

59,490.900 BD AL-AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C. 

١ CONSTRUCTION OF NEW PRECAST 
COMPOUND WALL (DESIGN AND BUILT) AT 

SITRA "C" WATER BLENDING STATION

مناقصة 2016-009-PIP-FRSD ٨

66,900 BD PICO INTERNATIONAL ١ -2009كيلوفولت للسنوات  400تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 
طلب الموافقة على تعيين شركة للمساعدة في تنظيم حفل تدشين  2013

المشروع

مناقصة TB/21840/2016 ٩

42,100 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ IBM SMARTCLOUDتزويد وتركيب تراخيص نظام  مناقصة 2016-002-PP-ISD ١٠

40,523.175 BD RAOUF 
CONTRACTING EST.

١ تطوير بوابات الدخول لمجمع منشآت الهيئة في سترة مناقصة 2015-306-PP-FRSD ١١

298,530 BD HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L

١ د عق –خدمة مراقبة وإجراء عملية تحميل لزيوت المحوالت الكهربائية 
لمدة سنتين 

مناقصة 2015-044-RP-ETD ١٢

87,536 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١ REPLACEMENT OF PHASE OUT SERIAL LINE 
INTERFACE UNIT & PURCHASE OF SPARES 
FOR RTU AT FOUR (4) EWA ELECTRICITY 

SUBSTATIONS 

مناقصة 2015-148-PS-ETD ١٣

613,562.100 BD THE INTERNETIONAL 
TRADING HOUSE CO. 
S.P

١ T/A-3 STEAM TURBINE MAJOR 
OVERHAULING - TURBINE DISMANTLING 
INSPECTION CONDITION ASSESSMENT 

REPAIR ASSEMBLING TESTING AND 
COMMISSIONING 

مناقصة 2015-180-PM-EPD ١٤

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

35,000 USD DETECON 
INTERNATIONAL 
GMBH

١ الحصول على خدمات استشارية لمراجعة الرسوم المفروضة من قبل 
هيئة تنظيم االتصاالت على المشغلين

أمر تغييري TRA/RFP/0213/009 ١

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

253,053.333 BD INVITA ١ التعاقد لتوفير خدمات مركز االتصاالت للزبائن تجديد LMRA/2013/01 ١

وزارة اإلسكان

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

14,508 BD WORLD AVIATION 
SALES PTE LTD

١ PASSENGER AND CARGO GENERAL SALES 
AGENT IN SINGAPORE

تجديد TB/13550/2011 ١

27,742 BD AIRGLOBE ١ وكيل مبيعات الشحن في الفلبين تجديد 10-11-0740 ٢

1,652,110 EUR SAFFRON BRAND 
CONSULTANTS

١ BRANDING SUPPORT FOR NEW AIRCRAFT 
CABIN INTERIORS AND BAHRAIN AIRPORT 

LOUNGE

مناقصة 15-11-1439-ITC ٣

121,953 BD KUWAIT AIRWAYS CO ١ REVENUE GENERATION AT LONDON 
LOUNGE WITH KUWAIT AIRWAYS

مزايدة TB/21838/2016 ٤

19,985 BD OSCAR 
CONSTRUCTION

١ مواقف السيارات وتظليلهاإجراء تحديثات في  أمر تغييري 15-5-1373-ITC ٥

229,005 BD ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION

١ انشاء مبنى من طابق واحد في المقر الرئيسي مناقصة 15-8-1414-ITC ٦

368,788 BD SWISSPORT ١ الخدمات األرضية في مطار الرنكا  تجديد 11-7-0878-ITC ٧

293,831 BD MUMBAI 
INTERNATIONAL 
AIRPORT PRIVATE 
LIMITED (MIAPL)

١ THIRD PART LOUNGE AT MUMBAI 
INTERNATIONAL AIRPORT 

تجديد TB/20184/2014 ٨

31,177 BD CONCOR AIR LTD ١ RENEW GROUND HANDLING AT MOMBAY 
AIRPORT

مناقصة 13-2-1119-ITC ٩

27,500 BD ORANGE MEDIA 
GROUP OMG 

١ PURCHASE OF PREMIUM CHECK IN 
CARPETS

مناقصة 15-5-1366-ITC ١٠

123,458 BD CELEBI NAS ١ BRIGDE MIUNTED EQUIPMENT SERVICES AT 
MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT

مناقصة ACEO/BTB/PD/97/2016 ١١

46,675.200 BD NADA DAIRY ١ SUPPLY OF JUICES AND MILK FOR BOTH 
CABINS 

أمر تغييري 14-3-1235-ITC ١٢

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

7,000 BD EXCEED IT SERVICES ١ CRMتطبيق نظام خدمات العمالء  أمر تغييري TB/21803/2016 ١

1,709,932 BD BELL POTTINGER 
BAHRAIN

١ PR SERVICES تجديد RFP/08-2013/73 ٢

57,000 BD TRANSCARE ١ تعيين شركة استشارية  تمديد TB/20931/2015 ٣

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

20,400 BD EMAAR ENGINEERING ١ طلب الموافقة على تجديد عقد االنتفاع بعقار الستخدام المجلس تجديد TB/21900/2016 ١

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

70,800 BD SILVER SHAHEEN 
CONTRACTING

١ الثقافة خدمات النظافة لمركز عيسى مناقصة 2015/2 ١

معهد اإلدارة العامة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

19,800 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ تقديم خدمة البرنامج الشامل اإللكتروني للمعهد والدعم الفني تجديد TB/20475/2015 ١

46,800 BD DR. OSAMA ALALI ١ الخطة االستراتيجية الجديدة لمعهد البحرين مناقصة TB/21630/2016 ٢

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

113,000 BD ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L.

١ SUPPLY & INSTALLATION OF SPLIT TYPE 
A/C'S FOR 68 NOS. FLATS & GROUND FLOOR 

TO MAIN CONTRACTOR ( M/S ALMOAYYED 
CONTRACTING

مناقصة TB/21827/2016 ١

65,472 BD DAR SSH 
INTERNATIONAL 
ENGINEERING 
CONSULTANTS

١ DESIGN AND CONSTRUCTION SUPERVISION 
SERVICES AT AL MADINA AL SHAMALIYA 

HOUSING DEVELOPMENTS
ISLAND 14 (WEST)

أمر تغييري SP/20/13 ٢

815,760 BD MOHAMMED SAIF 
AJLAN ALMANNAI 
CONTRACTING

١ ، 110موقع  - T8 -وحدات سكنية إضافية، نوع  25أعمال بناء عدد 
في البسيتين 228مجمع 

مناقصة HP/24/15 ٣

125,650 BD SILAH GULF W L L ١ RENEWAL OF MINISTRY OF HOUSING CALL 
CENTER SERVICES

تجديد TB/21771/2016 ٤

60,000 BD إيكوم الشرق األوسط ١ ( 9الخدمات اإلستشارية ألعمال إعداد المخطط العام للجزيرة رقم )
( وحدة سكنية والبنى التحتية 500والتصاميم التفصيلية لعدد )

(9المصاحبة لها بالجزيرة رقم )

تغييريأمر  HP/36/2011 ٥

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

429,465 BD ALHAJ HASSAN 
GROUP B.S.C CLOSED

١ المرحلة األولى –تطوير تقاطع الجسرة  مناقصة RDS-15/003 ١

27,957.317 BD NATIONAL 
EXCAVATING EST.

١  قرية توبلي -تطوير الطرق 
713-707-705-701مجمع: 

أمر تغييري R/21/2010 ٢

19,566 BD WATSON KHONJI ١ أمر تغييري شبكة المجاري والصرف الصحي بالنبيه صالح SD/08/08 ٣

831,814.916 BD BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION 
COMPANY S

١ مجمع  –شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة صدد المرحلة الثانية 
1038 

مناقصة SES-15/0003 ٤

0 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL

١ المقاولة الزمنية لألعمال العامة لتنظيف  -مشاريع الصرف الصحي 
محطة توبلي لمياه الصرف الصحي

تجديد SD-18/2012 ٥

39,057 BD EASTERN ASPHALT &
MIXED CONCRETE 
CO.

١ 2011/2013المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق  أمر تغييري R/12/2011 ٦

453,654 BD JASCO ١ 748و 746مشروع شبكة الصرف الصحي لمنطقة عالي / مجمع  أمر تغييري SD/15/2012 ٧

27,212 BD BAHRAIN PIPELINE 
CONST. CO.

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

أمر تغييري SD/10/2011 ٨

256,285 BD AFAAQ ALKALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUI

١

256,285 BD ALDOOR EXCAVATION 
& BUILDING 
CONTRACTING

٢

256,285 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

٣

256,285 BD MC6 CONSTRUCTION ٤

256,285 BD BUALLAI BUILDING 
MAINTENANCE EST

٥

256,285 BD EMCE MAINTENANCE 
& CONSTRUCTION

٦

256,285 BD SPECTRUM CLEANING 
CO W.L.L

٧

256,285 BD JALAL ALAALI & SONS 
BSC C

٨

256,285 BD TRANS GLOBAL 
CONTRACTING

٩

256,285 BD DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L)

١٠

2,562,850 المجموع )د.ب.(:

 مشاريع الصرف الصحي 
تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه

مناقصة SES-13/0057 ٩

40,000 BD FUTURE EXHIBITIONS 
& CONFERENCES

١ للكتاب تجهيز قاعة معرض البحرين الدولي مناقصة 1/2016 ١

312,000 BD UNITAG ١ تأهيل مسبق للموردين ألعمال تنظيفات لثالثة مواقع اثرية  مناقصة 1/2015ت  ٢

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

122,868 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

١ واختبارات أمن المعلومات فحص مناقصة eGA/2015/08 ١

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

57,007.800 BD شموخ العقارية ١ تمديد فترة  عقد ايجار مواقف السيارات التابع لفندق الهلتون تجديد TID/1345/2005 ١

35,893.800 BD شموخ العقارية ١ BMBاستئجار مكاتب اضافية بمبنى بنك البحرين والشرق األوسط  تجديد TB/14291/2011 ٢

50,682.500 BD YOKOGAWA MIDDLE 
EAST CO

١ UPGRADING OF EXISTING YOKOGAWA 
DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM (DCS) AT 

RAS ABU JARJUR RO PLANT

مناقصة 2015-223-PS-WPD ٣

17,808 BD BUCHEN IRM 
ABDULAAL W.L.L

١ بمحطة مدينة حمد    5-أعمال الصيانة الخارجية للخزان األرضي رقم
لخلط المياه

مناقصة 2015-198-PM-WTD ٤

20,632.500 BD BUCHEN IRM 
ABDULAAL W.L.L

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

مناقصة 2015-199-PM-WTD ٥

19,845 BD BUCHEN IRM 
ABDULAAL W.L.L

١ بمحطة سترة     3-أعمال الصيانة الخارجية للخزان األرضي رقم
لخلط المياه 

مناقصة 2015-201-PM-WTD ٦

29,644.125 BD RAOUF 
CONTRACTING EST.

١ إنشاء مصلى إلدارة المخازن المركزية في منطقة سترة. مناقصة 2015-270-PP-FRSD ٧

59,490.900 BD AL-AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C. 

١ CONSTRUCTION OF NEW PRECAST 
COMPOUND WALL (DESIGN AND BUILT) AT 

SITRA "C" WATER BLENDING STATION

مناقصة 2016-009-PIP-FRSD ٨

66,900 BD PICO INTERNATIONAL ١ -2009كيلوفولت للسنوات  400تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 
طلب الموافقة على تعيين شركة للمساعدة في تنظيم حفل تدشين  2013

المشروع

مناقصة TB/21840/2016 ٩

42,100 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ IBM SMARTCLOUDتزويد وتركيب تراخيص نظام  مناقصة 2016-002-PP-ISD ١٠

40,523.175 BD RAOUF 
CONTRACTING EST.

١ تطوير بوابات الدخول لمجمع منشآت الهيئة في سترة مناقصة 2015-306-PP-FRSD ١١

298,530 BD HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L

١ د عق –خدمة مراقبة وإجراء عملية تحميل لزيوت المحوالت الكهربائية 
لمدة سنتين 

مناقصة 2015-044-RP-ETD ١٢

87,536 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١ REPLACEMENT OF PHASE OUT SERIAL LINE 
INTERFACE UNIT & PURCHASE OF SPARES 
FOR RTU AT FOUR (4) EWA ELECTRICITY 

SUBSTATIONS 

مناقصة 2015-148-PS-ETD ١٣

613,562.100 BD THE INTERNETIONAL 
TRADING HOUSE CO. 
S.P

١ T/A-3 STEAM TURBINE MAJOR 
OVERHAULING - TURBINE DISMANTLING 
INSPECTION CONDITION ASSESSMENT 

REPAIR ASSEMBLING TESTING AND 
COMMISSIONING 

مناقصة 2015-180-PM-EPD ١٤

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

35,000 USD DETECON 
INTERNATIONAL 
GMBH

١ الحصول على خدمات استشارية لمراجعة الرسوم المفروضة من قبل 
هيئة تنظيم االتصاالت على المشغلين

أمر تغييري TRA/RFP/0213/009 ١

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

253,053.333 BD INVITA ١ التعاقد لتوفير خدمات مركز االتصاالت للزبائن تجديد LMRA/2013/01 ١

وزارة اإلسكان
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6,085,000 BD ARADOUS 
CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO

١ مشروع إنشاء مركز غسيل الكلى  -برنامج تنمية دول مجلس التعاون 
بالرفاع الشرقي  الممول من منحة المملكة العربية السعودية

مناقصة CPD-14/0006 ١٠

7,698,989.503 BD ALHAJ HASSAN 
GROUP B.S.C 
CLOSED

١  مشاريع الطرق 
 برنامج تنمية دول مجلس التعاون لمملكة البحرين 

 مشاريع تحسين طرق مداخل المدينة الشمالية 
W-LINKاعتماد قائمة المقاولين لمناقصة مشروع 

مناقصة RDS-15/0017 ١١

250,984 BD ARCHITECTURE 
STUDIO, FRANCE

١ أعمال إستشارية إلنشاء المسرح الوطني أمر تغييري TID/173/2003 ١٢

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

220,790 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE 
CO.

١ عوالي - 946إنشاء مدخل لمجمع  مناقصة RDS-15/0033 ١

435,432.900 BD MARBLE 
RESTORATION CO

١  القضيبية مشروع أعمال التنظيفات بقصر 
 مشاريع صيانة مباني

طرح مناقصة لمصدر وحيد

مناقصة BMD-15/0012A ٢

109,966.300 BD SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ بناء غرفة حارس والسور الخارجي لمحطة ضخ مبنى الصرف 
الصحي في دمستان 

مناقصة CPD-14/0011 ٣

103,141.353 BD EUROPEAN  
CONSTRUCTION &
MAINTENANCE

١ بناء غرفة حارس والسور الخارجي لمحطة ضخ مبنى الصرف 
الصحي في بوري

مناقصة CPD-14/0010 ٤

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

35,256 BD  ورثة المرحوم السيد محمود أحمد
العلوي

١ ايجار لمدرستين تجديد عقود تجديد TB/6665/2007 ١

68,750 BD CANAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١

68,750 BD FAKHROO 
ELECTRONICS

٢

137,500 المجموع )د.ب.(:

زمنية لثالث سنوات -شراء آالت سحب للوزارة  مناقصة M/55/2015 ٢

154,225 BD N Y P D GENERAL 
TRADING

١ احتياجات المعهد السعودي البحريني للمكفوفينتوفير  مناقصة M/23/2015 ٣

48,024 BD PALACE INTERPRISES ١ سنوات 3زمنية  -شراء دروع وميداليات لفعاليات الوزارة  مناقصة M/34/2015 ٤

24,415 BD ALLY TRADING 
COMPANY W.L.L

١

5,137.800 BD AL JAREH 
CONTRACTING AND 
MARKETING SPC

٢

25,970.100 BD MONDIAL SPORTS ٣

55,522.9 المجموع )د.ب.(:

تجهيز صالة متعددة األغراض بمشروع مدرسة ابتدائية اعدادية للبنين 
بوادي السيل

مناقصة M/44/2015 ٥

1,120 BD ALLY TRADING 
COMPANY W.L.L

١

13,704 BD SOURCE TRADIN 
CENTER

٢

40,500 BD GULF HOUSE 
MEDICAL SYSTEM 
W.L.L

٣

55,324 المجموع )د.ب.(:

توفير أصناف مخبرية لجميع المراحل الدراسية مناقصة M/22/2015 ٦

240,000 BD HERIOT-WATT 
UNIVERSITY

١  HERIOT WATTطلب الموافقة على التعاقد المباشر مع جامعة 
كجهة خارجية مانحة للمؤهالت المهنية ) زمنية ألربع سنوات)

مناقصة M/5/2016 ٧

 وزارة التنمية االجتماعية
 

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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23,400 BD RHINE RESOURCES 
W.L.L 

١ دينار بحريني 25000تجديد عقود تقل مبالغها عن  تجديد TB/20215/2014 ١

29,047 BD SALAM ENTERPRISES 
CO

١ FURNISHING OF BUSAITEEN SOCIAL 
CENTER

مناقصة MOSD/RFP/2015/13 ٢

6,660 BD الزياني لتأجير السيارات ١ حافالت للوزارة إستئجار تمديد 4/2009 ٣

78,432 BD CAPITAL TRANSPORT 
EST

١ إستئجار حافالت للوزارة تجديد 4/2009 ٤

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

24,800 BD DURRAT AL 
MUHARRAQ 
CLEANING

١ النجارة والصيانة في هيئة البحرين للثقافة واآلثارتوفير عمال لورشة  أمر تغييري 2-2015 ١

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

106,070 BD محمد حسن النعيمي ١ مركبة تابعة لوزارة الداخلية 148بيع  مزايدة 1/2016 ١

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

173,415 BD MOHAMMED ABDULLA 
HAMAD ALSAEED EST

١ تجديد المرافق الصحية لعدة مراكز صحية مناقصة MOH/124/15 ١

77,550 BD DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING .WL

١ مراكز صحيةاستبدال األرضيات لعدة  مناقصة MOH/122/15 ٢

78,500 BD CONFAB ١ بمجمع  307استبدال الخزائن الحديدية بخزائن صحية في جناح 
السلمانية الطبي

مناقصة MOH/130/15 ٣

134,400 BD شركة الفاتح العقارية ١ تجديد عقود اإليجار للشقق في بنايتي برج السلمانية )أ( و )ب تجديد TB/10538/2009 ٤

39,322.612 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARM

١  CANAKINUMABالشراء المباشر لتزويد دواء مخزن 
150MG (ILARIS)

مناقصة TB/21860/2016 ٥

4,096.575 BD ALJISHI EST. W.L.L ١

65,358.203 BD JAFFAR PHARMACY ٢

3,294.104 BD THE MEDICAL STORE ٣

7,236.810 BD UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS

٤

42,376.087 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

٥

1,628.008 BD HUGH STEEPER LTD., 
TRADING RSL 
STEEPER

٦

123,989.787 المجموع )د.ب.(:

 المكتب التنفيذي لدولالشراء الموحد لمناقصة التأهيل الطبي من خالل 
مجلس التعاون

مناقصة SGH-18/2015 ٦

85,349.330 BD TRANS GLOBAL 
CONTRACTING

١ هدم و إعادة بناء السور الخارجي بمركز سترة الصحي مناقصة MOH/121/2015 ٧

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

384,120 BD BATSCO CO. W.L.L ١ توفير وتشغيل قوة أمنية لحراسة منطقة البحرين العالمية لالستثمار مناقصة MOIC/13/2016 ١

10,000 BD ASAS EXHIBITIONS 
AND CONFERENCE 
ORGANIZING

١

220,992 USD REED EXHIBITIONS ٢

86,145.480 GBP REED EXHIBITIONS ٣

حجز أرضيات لجناح مملكة البحرين في المعارض الدولية لسنة 
2016

مناقصة TB/21829/2016 ٢

6,085,000 BD ARADOUS 
CONTRACTING AND 
MAINTENANCE CO

١ مشروع إنشاء مركز غسيل الكلى  -برنامج تنمية دول مجلس التعاون 
بالرفاع الشرقي  الممول من منحة المملكة العربية السعودية

مناقصة CPD-14/0006 ١٠

7,698,989.503 BD ALHAJ HASSAN 
GROUP B.S.C 
CLOSED

١  مشاريع الطرق 
 برنامج تنمية دول مجلس التعاون لمملكة البحرين 

 مشاريع تحسين طرق مداخل المدينة الشمالية 
W-LINKاعتماد قائمة المقاولين لمناقصة مشروع 

مناقصة RDS-15/0017 ١١

250,984 BD ARCHITECTURE 
STUDIO, FRANCE

١ أعمال إستشارية إلنشاء المسرح الوطني أمر تغييري TID/173/2003 ١٢

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

220,790 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE 
CO.

١ عوالي - 946إنشاء مدخل لمجمع  مناقصة RDS-15/0033 ١

435,432.900 BD MARBLE 
RESTORATION CO

١  القضيبية مشروع أعمال التنظيفات بقصر 
 مشاريع صيانة مباني

طرح مناقصة لمصدر وحيد

مناقصة BMD-15/0012A ٢

109,966.300 BD SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ بناء غرفة حارس والسور الخارجي لمحطة ضخ مبنى الصرف 
الصحي في دمستان 

مناقصة CPD-14/0011 ٣

103,141.353 BD EUROPEAN  
CONSTRUCTION &
MAINTENANCE

١ بناء غرفة حارس والسور الخارجي لمحطة ضخ مبنى الصرف 
الصحي في بوري

مناقصة CPD-14/0010 ٤

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

35,256 BD  ورثة المرحوم السيد محمود أحمد
العلوي

١ ايجار لمدرستين تجديد عقود تجديد TB/6665/2007 ١

68,750 BD CANAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١

68,750 BD FAKHROO 
ELECTRONICS

٢

137,500 المجموع )د.ب.(:

زمنية لثالث سنوات -شراء آالت سحب للوزارة  مناقصة M/55/2015 ٢

154,225 BD N Y P D GENERAL 
TRADING

١ احتياجات المعهد السعودي البحريني للمكفوفينتوفير  مناقصة M/23/2015 ٣

48,024 BD PALACE INTERPRISES ١ سنوات 3زمنية  -شراء دروع وميداليات لفعاليات الوزارة  مناقصة M/34/2015 ٤

24,415 BD ALLY TRADING 
COMPANY W.L.L

١

5,137.800 BD AL JAREH 
CONTRACTING AND 
MARKETING SPC

٢

25,970.100 BD MONDIAL SPORTS ٣

55,522.9 المجموع )د.ب.(:

تجهيز صالة متعددة األغراض بمشروع مدرسة ابتدائية اعدادية للبنين 
بوادي السيل

مناقصة M/44/2015 ٥

1,120 BD ALLY TRADING 
COMPANY W.L.L

١

13,704 BD SOURCE TRADIN 
CENTER

٢

40,500 BD GULF HOUSE 
MEDICAL SYSTEM 
W.L.L

٣

55,324 المجموع )د.ب.(:

توفير أصناف مخبرية لجميع المراحل الدراسية مناقصة M/22/2015 ٦

240,000 BD HERIOT-WATT 
UNIVERSITY

١  HERIOT WATTطلب الموافقة على التعاقد المباشر مع جامعة 
كجهة خارجية مانحة للمؤهالت المهنية ) زمنية ألربع سنوات)

مناقصة M/5/2016 ٧

 وزارة التنمية االجتماعية
 

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #



33
العدد: 3281 - الخميس 29 سبتمبر 2016

146,083.719 المجموع )د.ب.(:

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

16,800 BD TECHNO SERV ١ ITتوفير خدمات الدعم الفني لصيانة أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي  تمديد 22/2013 ١

22,800 BD VAM SYSTEMS ١ ITتوفير خدمات الدعم الفني لصيانة أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي  تجديد 22/2013 ٢

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

17,340 BD VAM SYSTEMS ١ إداري قواعد بيانات في مبنى  1تجديد عقد تقديم خدمات بتوفير عدد 
الوزارة ) التجديد األول (

تجديد SPM/CT/E013/2014 ١

وزارة المالية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

40,000 BD MAJESTIC CAR 
RENTAL

١ سيارة لضيوف مملكة البحرين الجتماع الهيئات  50استئجار عدد 
المالية العربية

مناقصة TB/21880/2016 ١

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

8,470 BD MOHAMMED 
ABDULRAHMAN AL 
BAHAR CO

١ تجديد عقد شركة محمد عبدالرحمن البحر تجديد TB/21836/2016 ١

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

193,185 BD GULF MEDIA 
INTERNATIONAL

١ شارع الشيخ خليفة بن سلمانطلب مواقع اعالنية على  تجديد TB/18751/2014 ١
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مجلس المناقصات والمزايدات

2016( لسنة 4إعالن رقم )
2016 ابريلبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 

2002( لسنة 36( من المرسوم بقانون رقم )37إعماالً ألحكام المادة )
 األتيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات 

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

3,979,321.450 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

١ اتفاقية تراخيص مايكروسوفت مناقصة CIO/2015/15 ١

3,900 BD ALMOAYED TRADING 
& CONTRACTING 
ESTABLISH

١ ANNUAL MAINTENANCE FOR UPS, A/C AND DG تجديد TB/20759/2015 ٢

المجلس األعلى للبيئة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

20,400 BD ALRAYAN ROSE 
PLANETS AND 
FLOWERS 

١ تنسيق حديقة ومنتزه محمية العرين  تجديد 5/2014 ١

64,800 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST.

١ تشغيل وصيانة منتزه ومحمية دوحة عراد تجديد ENV/1/2012 ٢

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

181,122 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
B.S.C

١ أنابيب فوالذية مناقصة TC/AH/PT-
017/02/2016 

١

30,900 BD FUTURE SHOP CO. ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
008/01/2016

٢

61,539.150 BD SIEMENS ١ قطع غيار لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء و الماء مناقصة SP/AY/PT-
0010/01/2016

٣

12,460 BD HAJAR TRADING AND 
TECHNICAL SERVICES 
W.L

١ ABB/BBC SPARES مناقصة SP/OK/PT-
0012/01/2016

٤

767,106 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ CABLE U/G مناقصة TC/NH/PT-
0016/02/2016

٥

24,990 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ أسالك كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
023/02/2016

٦

29,340 BD AL KHAJA EST ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/FN/PT-
025/02/2016

٧

150,900 BD P H TRADING ١ SMART METER (1,000 EACH) مناقصة TC/SH/PT-
0169/08/2015

٨

75,450 BD P H TRADING ١ أمتار ذكية مناقصة TC/NH/PT-
0213/11/2015

٩

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

87,793 BD AL FOUZ SERVICES ١ عقد زمني لصيانة أجهزة التكييف لمختلف المرافق التابعة لوزارة شئون 
سنوات 3الشباب والرياضة لمدة 

مناقصة PRFMYS/1/2016 ١

22,400 BD WADI ALNOOR 
BUILDING 
CONTRACTION 

١ صيانة غرفة تبديل الالعبين بنادي األهلي مناقصة RFPMYS/4/2016 ٢

108,670 BD AUTO COLLECTION 
MEDIA CO

١ النسخة السابعة – 2030ديكور لمشروع مدينة شباب  مناقصة RFPMYS/3/2016 ٣
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32,100 BD AKBARI ARCHITECTS ١ خدمات إستشارية لمشروع إنشاء صالة رياضية جديدة بنادي الرفاع 
الشرقي

مناقصة RFPMYS/8/2016 ٤

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

15,360 BD BAHRAIN 
COMMERCIAL 
SERVICES (AVIS)

١ تجديد عقد تأجير سيارات للهيئة العامة للتأمين االجتماعي تجديد TB/21957/2016 ١

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

35,280 BD مجمع البحرين ١ سيارات التعاقد المباشر مع مجمع البحرين لغرض استئجار مواقف 
لموظفي صندوق العمل تمكين

تجديد TB/20377/2015 ١

14,400 BD KHALID TRANSPORT 
EST. 

١ طلب تجديد عقد المواصالت لموظفي صندوق العمل )تمكين ( مع 
مؤسسة خالد للمواصالت

تجديد TB/21958/2016 ٢

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

31,548 BD MICRO CADD 
SERVICES

١  شراء البرمجيات إلدارة المسح الطبوغرافي 
    BENTLEY رخص برامج

أمر تغييري TB/8622 ١

47,215 BD BEHBEHANI BROS ١ توريد معدات المسح الميداني مناقصة 7/2015 ٢

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

80,000 BD BAHRAIN 
INTERNATIONAL 
CARGO SERVICES

١ توفير خدمات الشحن اللوجستية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
2016الخليج للفورميال وان 

مناقصة BIC/1/2016 ١

ديوان الخدمة المدنية
العطاء قيمة العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

459,426 BD STRATEGY 
OPTIMIZATION 
CONSULTING

١ مشروع تطوير األداء المؤسسي مناقصة CSB/01/2014 ١

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

15,647 BD BAHRAIN KUWAIT 
INSURANCE CO

١ NO.3 SULPHUR RECOVERY UNIT PROJECT (3 
SRU) CONSTRUCTION ALL RISKS (CAR) AND 

PROJECT MARINE CARGO INSURANCE 

تجديد TB/18988/2014 ١

16,065 BD BAHRAIN KUWAIT 
INSURANCE CO

١ NO.3 SULPHUR RECOVERY UNIT PROJECT (3 
SRU) CONSTRUCTION ALL RISKS (CAR) AND 

PROJECT MARINE CARGO INSURANCE 

أمر تغييري TB/18988/2014 ٢

70,000 BD FEDERAL EXPRESS ١ توفير خدمات توصيل الطرود للمكاتب تجديد T100124 ٣

117,456.240 BD DELMON POULTRY CO ١ SUPPLY OF POULTRY ITEMS FOR BAPCO 
CLUB AL DAR AWALI HOSPITAL AND 

REFINERY CAFETERIA 

مناقصة Q083368(24) ٤

148,015.433 BD BAHRAIN ADVANCED 
TECHNOLOGY CO -
BATEC

١ SUPPLY AND MAINTENANCE OF FORESCOUT 
COUNTERACT DEVICE CONTROL SOFTWARE 

مناقصة T150079 (49) 
(M&G)

٥

50,000 USD VINSON & ELKINS ١ BAHRAIN OFFSHORE BID ROUND 2015 
CONSULTANCY SERVICES FOR EXPLORATION 

AND PRODUCTION SHARING AGREEMENT 
(EPSA)

مناقصة T150093 (M&G) ٦

2,512,985 BD UNIVERSAL OIL 
PRODUCTS (UOP)

١ NO1. HYDROCRACKING UNIT 1HCU CATALYST 
SUPPLY FOR 2016

مناقصة Q086670 (25) 
(R&C)

٧

73,220 BD A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING 
COMPANY 

١

73,220 BD DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L)

٢

PROVISION OF OVERPUMPING AND 
DEWATERING SERVICES IN THE COMPANY 

OPERATING AREAS

مناقصة T150133(ENG) ٨
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146,440 المجموع )د.ب.(:

64,000 BD ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO

١ MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL 
AND INSTRUMENT EQUIPMENT AT AWALI, 

JEBEL AND FIELD AREAS

تجديد T120141 ٩

348,253.670 BD HUNTER BUILDINGS 
INTERNATIONAL

١ DESIGN SUPPLY AND INSTALLATION OF 
BLASÉ RESISTANT PORTACABINS 

مناقصة T140115 ١٠

46,505 BD FBM HUDSON 
ITALIANA

١ PURCHASE OF PUSH FLANGES AND 
COMPONENTS FOR NO.1 HCU HEAT 

EXCHCANGERS 

مناقصة Q086193 (41) 
(MTCE)

١١

1,435 BD INERGRAPH MIDDLE 
EAST

١ PROVISION OF MAINTENANCE AND SUPPORT 
SERVICES FOR SMARTPLAN 

INSTRUMENTATION SOFTWARE

أمر تغييري TB/13965/2011 ١٢

57,490 BD EMERSON NETWORK 
POWER INDUSTRIAL 
SYSTEMS SAS

١ UPGRADING OF VARIOUS UPS AND BATTERY 
CHARGER ASSESTS 

أمر تغييري 0267890 MTCE ١٣

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

47,817 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING 

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

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

113,321 BD DELHI INTERNATIONAL 
AIRPORT PVT. LTD.

١ GULF AIR AIRPORT OFFICE LEASE CONTRACT 
AT DELHI INTERNATIONAL AIRPORT

تجديد TB/21910/2016 ١

141,600 BD OMAN AIR S.A.O.C ١ REVENUE GENERATION AT LONDON LOUNGE 
WITH KUWAIT AIRWAYS

مزايدة TB/21838/2016 ٢

58,023.120 USD BLUE CROSS OF 
TEXAS

١ MEDICAL INSURANCE FOR USA STAFF مناقصة TB/21932/2016 ٣

130,306 BD TRIDENT HYDERABAD ١ CREW HOTEL ACCOMMODATION IN 
HYDERABAD (HYD) 

مناقصة 16-1-1460-itc ٤

6,790 BD OSCAR 
CONSTRUCTION

١ إجراء تحديثات في مواقف السيارات وتظليلها أمر تغييري 15-5-1373-ITC ٥

45,648 BD 7 SEAS CO. ١ اختيار وكيل مبيعات المسافرين والشحن في األردن تجديد 11-02-0804-ITC ٦

272,160 BD BDO CONSULTING 
W.L.L

١ SUB CONTRACTING OF IT RESOURCES تجديد 13-7-1174-ITC ٧

306,000 BD BATELCO ١ IPLC, INTERNET & MPLS NETWORK 
OPTIMIZATION

تجديد 12-12-1106-ITC ٨

14,298 BD BAHRAIN TOURISM CO ١ وتنظيف أغطية مقاعد الطائراتخدمات غسل  تجديد 10-9-0712-ITC ٩

2,451,900 USD INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORT 
ASSOCIATION - IATA

١ خدمات المعلومات المباشرة تجديد 13-6-1150-ITC ١٠

457,017 BD EPARGNE FONVIERE ١ LEASE CONTRACT OF GULF AIR SALES 
OFFICE IN PARIS

تجديد TB/12064/2010 ١١

81,856 BD ABDUL LATIF KHALID 
AL AUJAN FOOD 
STUFF EST

١ TENDER FOR SUPPLY OF SAVORY SNACKS 
FOR ECONOMY CLASS PASSENGERS 

مناقصة 15-11-1435-ITC ١٢

170,726 BD ABDUL LATIF KHALID 
AL AUJAN FOOD 
STUFF EST

١ SUPPLY OF MIXED NUTS FOR FALCON GOLD 
CLASS 

مناقصة 15-11-1445-ITC ١٣

53,097 BD DAR AL QABAS 
PRINTING CO

١ PRODUCTION AND SUPPLY OF MEAL BOXES مناقصة 15-12-1453-ITC ١٤

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #
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645,000 BD KONTRA ١ تنفيذ التصميم الداخلي لمقر مجلس التنمية االقتصادية الجديد مناقصة EDB/RFP/1-2016/89 ١

40,000 BD ORBITAS LIMITED SPC ١ بناء منصة مملكة البحرين في معرض سيتي سكيب العالمي مناقصة TB/21716/2016 ٢

44,100 BD ZENITH OPTIMEDIA 
INTERNATIONAL

١ تعيين شركة متخصصة لوضع خطة إعالنية وشراء مساحات إعالنية في 
الوسائل اإلعالمية المختلفة لمدة خمس سنوات قادمة

تجديد RFP/09-2013/74 ٣

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

45,460 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ األعمال الكهرو ميكانيكية لبيت جمشير بالمحرق مناقصة 02/2016 ١

95,400 BD ISMAIL KHONJI 
CONSULTANTS

١ تصميم وهندسة واشراف لجسر طريق اللؤلؤ مناقصة 9/2015 ٢

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

54,115 BD GARTNER GULF 
FZ_LLC

١ مشروع تطوير مهارات البحث لكوادر هيئة الحكومة االلكترونية برنامج 
الشركات الدولية

تجديد eGA/2014/03 ١

1,685,000 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ اإللكترونيةتطوير ودعم الخدمات  مناقصة eGA/2015/05 ٢

6,630 BD EVER GULF ١ INTEGRATED WORKFLOW MANAGEMENT 
SYSTEM (EOFFICE)

أمر تغييري  eGA/2009/12 ٣

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

14,000 BD ANSARI ENGINEERING 
SERVICES

١ تعييــن مكــتب استشاري من أجل إعــداد التصاميم واإلشراف علــى تنفيذ 
مشــروع سفلـتـة المنطقـة التابعــة لفنــاء المخــازن المركزية في منطقة 

سترة 

مناقصة 2015-255-PP-FRSD ١

27,750 BD ITC INTERNATIONAL 
CONTRACTING CO

١ الكهربائية بمحطات نقل الكهرباء.تغطية المحوالت  مناقصة 2015-266-PP-ETD ٢

270,000 BD SADAD ELECTRONIC 
PAYMENT SYSTEM 
W.L.L 

١ تحصيل ايرادات الهيئة عن طريق اجهزة السداد تجديد TB/20586/2015 ٣

11,100 BD BBM ١  AIX & TSMتقديم خدمات إدارية لبرامج 
 المعلمومات بهيئة الكهرباء والماء التابعة الدارة نظم 

عقد لمدة سنة

تمديد 056/2011/3313-PP ٤

63,971.078 BD STAR GROUP CO ١ تزويد سواق مركبات ثقيلــة و أيدي عامله غيـر مهــرة لمــدة عاميــن تمديد 045/2012/6015 ٥

35,105.875 BD مبنى منامة سنتر ١ ايجار مواقف السيارات التابع لفندق الهلتون تمديد فترة  عقد تجديد TID/1345/2005 ٦

46,200 BD راشد حسن الشويطر ١ تمديد فترة  عقد ايجار مواقف السيارات التابع لفندق الهلتون تجديد TID/1345/2005 ٧

117,000 BD جولدن توليب ١ ايجار مواقف السيارات التابع لفندق الهلتون تمديد فترة  عقد تجديد TID/1345/2005 ٨

28,459.200 BD علوي محمد مجيد العوامي ١ تمديد فترة  عقد ايجار مواقف السيارات التابع لفندق الهلتون تجديد TID/1345/2005 ٩

151,800 BD كونتري مول ١ استئجار مكاتب بمجمع كونتري مول تجديد TB/9858/2009 ١٠

148,856.400 BD GLOBAL EXPRESS 
COMPANY W.L.L 

١ مدينة زايد  -استئجار مكاتب خدمات المشتركين في مبنى مزايا بالزا  تجديد TB/16923/2013 ١١

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

١ مدينة زايد  -استئجار مكاتب خدمات المشتركين في مبنى مزايا بالزا  تجديد TB/16923/2013 ١٢

15,600 BD جولدن توليب ١ تمديد فترة  عقد ايجار مواقف السيارات التابع لفندق الهلتون تجديد TID/1345/2005 ١٣

19,800 BD جولدن توليب ١ تمديد فترة  عقد ايجار مواقف السيارات التابع لفندق الهلتون تجديد TID/1345/2005 ١٤

150,000 BD SIEMENS W.L.L ١ تزويد عمالة متخصصة في صيانة التوربينات الغازية نوع ألستوم و 
سيمنز بمحطتي الرفاع وسترة 

مناقصة 2015-022-PP-EPD ١٥

146,440 المجموع )د.ب.(:

64,000 BD ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO

١ MAINTENANCE AND REPAIR OF ELECTRICAL 
AND INSTRUMENT EQUIPMENT AT AWALI, 

JEBEL AND FIELD AREAS

تجديد T120141 ٩

348,253.670 BD HUNTER BUILDINGS 
INTERNATIONAL

١ DESIGN SUPPLY AND INSTALLATION OF 
BLASÉ RESISTANT PORTACABINS 

مناقصة T140115 ١٠

46,505 BD FBM HUDSON 
ITALIANA

١ PURCHASE OF PUSH FLANGES AND 
COMPONENTS FOR NO.1 HCU HEAT 

EXCHCANGERS 

مناقصة Q086193 (41) 
(MTCE)

١١

1,435 BD INERGRAPH MIDDLE 
EAST

١ PROVISION OF MAINTENANCE AND SUPPORT 
SERVICES FOR SMARTPLAN 

INSTRUMENTATION SOFTWARE

أمر تغييري TB/13965/2011 ١٢

57,490 BD EMERSON NETWORK 
POWER INDUSTRIAL 
SYSTEMS SAS

١ UPGRADING OF VARIOUS UPS AND BATTERY 
CHARGER ASSESTS 

أمر تغييري 0267890 MTCE ١٣

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

47,817 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING 

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

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

113,321 BD DELHI INTERNATIONAL 
AIRPORT PVT. LTD.

١ GULF AIR AIRPORT OFFICE LEASE CONTRACT 
AT DELHI INTERNATIONAL AIRPORT

تجديد TB/21910/2016 ١

141,600 BD OMAN AIR S.A.O.C ١ REVENUE GENERATION AT LONDON LOUNGE 
WITH KUWAIT AIRWAYS

مزايدة TB/21838/2016 ٢

58,023.120 USD BLUE CROSS OF 
TEXAS

١ MEDICAL INSURANCE FOR USA STAFF مناقصة TB/21932/2016 ٣

130,306 BD TRIDENT HYDERABAD ١ CREW HOTEL ACCOMMODATION IN 
HYDERABAD (HYD) 

مناقصة 16-1-1460-itc ٤

6,790 BD OSCAR 
CONSTRUCTION

١ إجراء تحديثات في مواقف السيارات وتظليلها أمر تغييري 15-5-1373-ITC ٥

45,648 BD 7 SEAS CO. ١ اختيار وكيل مبيعات المسافرين والشحن في األردن تجديد 11-02-0804-ITC ٦

272,160 BD BDO CONSULTING 
W.L.L

١ SUB CONTRACTING OF IT RESOURCES تجديد 13-7-1174-ITC ٧

306,000 BD BATELCO ١ IPLC, INTERNET & MPLS NETWORK 
OPTIMIZATION

تجديد 12-12-1106-ITC ٨

14,298 BD BAHRAIN TOURISM CO ١ وتنظيف أغطية مقاعد الطائراتخدمات غسل  تجديد 10-9-0712-ITC ٩

2,451,900 USD INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORT 
ASSOCIATION - IATA

١ خدمات المعلومات المباشرة تجديد 13-6-1150-ITC ١٠

457,017 BD EPARGNE FONVIERE ١ LEASE CONTRACT OF GULF AIR SALES 
OFFICE IN PARIS

تجديد TB/12064/2010 ١١

81,856 BD ABDUL LATIF KHALID 
AL AUJAN FOOD 
STUFF EST

١ TENDER FOR SUPPLY OF SAVORY SNACKS 
FOR ECONOMY CLASS PASSENGERS 

مناقصة 15-11-1435-ITC ١٢

170,726 BD ABDUL LATIF KHALID 
AL AUJAN FOOD 
STUFF EST

١ SUPPLY OF MIXED NUTS FOR FALCON GOLD 
CLASS 

مناقصة 15-11-1445-ITC ١٣

53,097 BD DAR AL QABAS 
PRINTING CO

١ PRODUCTION AND SUPPLY OF MEAL BOXES مناقصة 15-12-1453-ITC ١٤

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #
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92,400 BD VAM SYSTEMS ١ OUTSOURCING FICA SAP CONSULTANT - 2
YEARS

مناقصة 2015-160-PS-GIS ١٦

90,515 BD SAMA SAFETY & 
SECURITY

١ استبدال االنابيب االرضية لنظام مكافحة الحريق بمحطة سترة. مناقصة 2015-151-PP-ISSD ١٧

196,993.125 BD BAHRAIN MOTORS 
COMPANY

١ إنشاء سور خارجي مع سفلته وأعمال بناء مختلفة بمركز خدمات 
الطوارئ التابع للهيئة في دمستان

مناقصة 2015-190-UPP-
FRSD

١٨

48,636 BD NASSER ABD 
MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED)

١ بمحطة السنابس لخلط    4-أعمال الصيانة الداخلية للخزان األرضي رقم
المياه

مناقصة 2015-208-PM-WTD ١٩

178,994 BD NASS INDUSTRIAL 
SERVICES

١ بمحطة الحد لضخ    3-األرضي رقمأعمال الصيانة الداخلية للخزان 
المياه

مناقصة 2015-209-PM-WTD ٢٠

66,000 BD KEMA ١ APPOINTING THIRD PARTY CONSULTANT-
GENERATOR INSPECTION AND REPAIR OF 

THREE SIEMENS UNIT 50MW AT RIFFA POWER 
STATION

مناقصة 2016-017-PM-EPD ٢١

14,250 BD DASMAN AIR 
CONDITION

١ صيانة المبنى الرئيسي لهيئة الكهرباء والماء أمر تغييري 279/2010/6015 ٢٢

293,529 BD ORLANDO 
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L

١ تزويد أيدي عاملة غير مهرة لمدة سنتين تجديد 2013-153-RP-EPD ٢٣

281,126 BD ABUOBAID 
CONTRACTING & 
TRADING GROUP

١ تزويد عمالة محلية مهرة واستبدال مرشحات الهواء للتوربينات الغازية 
لمدة سنتين  –بمحطة الرفاع عقد 

تجديد 2013-154-RP-EPD ٢٤

23,900 BD ORLANDO 
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L

١ ة الغازي تزويد عمالة محلية مهرة واستبدال مرشحات الهواء للتوربينات
لمدة سنتين  –بمحطة الرفاع عقد 

تجديد 2013-154-RP-EPD ٢٥

74,953.725 BD ITC INTERNATIONAL 
CONTRACTING CO

١ إستبدال صفائح األسقف لمبنى وحدة الهندسة بمحطة رأس أبو جرجور مناقصة 2016-013-PP-FRSD ٢٦

143,878.800 BD SEL MIDDLE EAST ١ تجهيز لوحات حماية المحوالت الكهربائية ذات الجهد إعادة 
(66/11KV.)

مناقصة 2015-267-PP-ETD ٢٧

128,350 BD FICHTNER CONS ١  دراسة جدوى وإنشاء محطة تجريبية إلنتاج 
 الكهرباء من الطاقات المتجددة البديلة

األعمال االستشارية

أمر تغييري 4601/2010/3100/PM ٢٨

250,000 BD ELECTRICITY SUPPLY 
BOARD OF IRELAND -
ESBI

١ و  220الخدمات االستشارية لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 
2016 - 2012كيلوفولت لألعوام  66

أمر تغييري 4604/2012/3100 ٢٩

48,289.500 BD NASSER ABD 
MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED)

١ بمحطة الرفاع الغربي  5-للخزان األرضي رقمأعمال الصيانة الداخلية 
لخلط المياه 1-رقم

مناقصة 2015-196-PM-WTD ٣٠

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

20,000 USD STRATEGY 
ANALYTICS LTD 
(TELIGEN)

١ DIRECT CONTRACTING FOR THE 2015 AND 
2016 UPDATE OF PRICE BENCHMARKING 

STUDY OF ARAB COUNTRIES

أمر تغييري TB/20535/2015 ١

119,350 USD CENTRAL NIC LTD ١ مراجعة وتطوير سياسات نظام اسم النطاق لمملكة البحرين مناقصة TRA/RFP/2015/027 ٢

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

600,000 USD ARAB NEWS AGENCY 
(ANA)

١ اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية تجديد TB/12441/2010 ١

428,400 USD SPORT NEWS 
TELEVIVION (SNTV)

١ اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية تجديد TB/12441/2010 ٢

1,012,800 USD REUTERS TELEVISION 
TD (REUTERS)

١ اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية تجديد TB/12441/2010 ٣

875,616 USD AP GLOBAL MEDIA 
SERVICES (APTN)

١ اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية تجديد TB/12441/2010 ٤
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1,440,000 USD AP GLOBAL MEDIA 
SERVICES (APTN)

١ اإلشتراكات السنوية للوكاالت اإلخبارية تجديد TB/12441/2010 ٥

10,950.248 BD OMNEON HARMONIC 
SERVICE & SUPPORT 

١ OMNEON HARMONIC SERVICE & SUPPORT تجديد TB/20967/2015 ٦

35,481 BD INTERNATIONAL 
AGENCIES CO

١ أجهزة بث محمولة مناقصة IAA/4/2015 ٧

57,922 BD INTERNATIONAL 
AGENCIES CO

١ مشروع ترقية أجهزة التحكم بتوجيه هوائيات االرسال مناقصة IAA/5/2015 ٨

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

354,000 BD AL MOAYYED CONT. ١ عمارات سكنية في مناطق مختلفة من مملكة البحرين 10إنشاء عدد  أمر تغييري HP/19/10 ١

449,000 BD DELTA 
CONSTRUCTION 
COMPANY

١ 2012-2011المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة  أمر تغييري TB/14252/2011 ٢

255,000 BD AL HAIKAL 
CONSTRUCTION

١ 2012-2011الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة المقاولة  أمر تغييري TB/14252/2011 ٣

338,000 BD SALEH ABDULLA 
KAMESHKI

١ 2012-2011المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة  أمر تغييري TB/14252/2011 ٤

16,864 BD MICRO CADD 
SERVICES

١ RENEWAL OF MAINTENANCE CONTRACT FOR 
COMPUTER SOFTWARE

تجديد TB/22034/2016 ٥

829,145 BD MOHAMED 
SALAHUDDIN 
CONSULTING 
ENGINEERIN

١ KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT

PROJECTS IN THE KINGDOM OF BAHRAIN –
GOVERNMENT GRANT 3/62 

CONSULTANCY SERVICES FOR CONTRACT 
MANAGEMENT & SITE SUPERVISION 

FOR THE CONSTRUCTION OF SELECTED 
VILLAS PACKAGES IN EAST HIDD HOUSING 
PROJECT VILLAGES A2, A3, B1 & , KINGDOM 

OF BAHRAIN 

مناقصة SP/02/15 ٦

1,155,064 BD AFAAQ ALKALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUI

١ عمارات  4وعدد D11وحدة سكنية نوع  142أعمال البنية التحتية لعدد 
الرفاع -في الحجيات  939مجمع  -225موقع  AU09سكنية نوع

مناقصة HP/04/16 ٧

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

80,000 BD WA TECH WATER 
TECHNOLOGY 

١ مراقبة عمليات التشغيل في محطات معالجة  -مشاريع الصرف الصحي 
مياة الصرف الصحي الفرعية

تجديد SD/10/2013 ١

163,456.750 BD ABDULHADI ALAFOO ١ 2016-2014المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب سياج السالمة ) أمر تغييري RDS-14/0029 ٢

163,456.750 BD SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI

١ 2016-2014المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب سياج السالمة ) أمر تغييري RDS-14/0029 ٣

550,000 BD JAHECON ١

200,000 BD BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION 
COMPANY S

٢

550,000 BD TYLOS EXCAVATION 
COMPANY CO. S.P.C

٣

570,000 BD A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING 
COMPANY 

٤

280,000 BD AL MUKHAIMER 
CONSTRUCTION EST

٥

906,000 BD ABDULHADI ALAFOO ٦

650,000 BD ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT

٧

2015-2013ألعمال الصرف الصحي لمدة سنتين المقاولة الزمنية  مناقصة SD-09/2013 ٤
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3,706,000 المجموع )د.ب.(:

10,040 BD CAPITAL SECURITY 
SERVICES

١ تزويد حراسة أمنية لبعض مواقع وزارة األشغال تمديد HRD/03/2014 ٥

52,487 BD واطسون خنجي لإلستشارات ١  مشاريع الصرف الصحي
على مشروع الصرف الصحي بالرفاع  الخدمات االستشارية لالشراف

 الشرقي
 المرحلتين السادسة والسابعة

E6 
E7

تمديد TB/14014/2011 ٦

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

104,433.378 BD EUROPEAN  
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE

١ بناء غرفة حارس والسور الخارجي لمحطة ضخ مبنى الصرف الصحي 
في الزالق 

مناقصة CPD-14/0012 ١

203,593.829 BD ALWARDI 
CONSTRUCTION

١ 1034والطرق المجاورة له بمنطقة المالكية مجمع  3471إنشاء طريق  مناقصة RDS-14/0063 ٢

79,268.700 BD I WORLD CONNECT ١ صيانة الخوادم وشبكة الوزارة الداخلية مناقصة ITD/TS/2015/11 ٣

12,393 BD  الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل
خليفة

١ طلب الموافقة على تمديد عقد انتفاع بموقع إلقامة إعالن من نوع 
SCOFFOLDING في بلدية المنطقة الجنوبية

تجديد TB/21987/2016 ٤

28,300 BD AKBARI ARCHITECTS ١ SHURA COUNCIL EAST GATE BUILDING 
TENDER FOR DESIGN & SUPERVISION 

SERVICES

مناقصة SPO/184/16 ٥

26,297 BD ZAYANI INFOSYSTEMS 
MIDDLE EAST

١ HPترقية خوادم  مناقصة ITD/16/0002 ٦

42,912 BD NEWCASTLE 
CONSTRUCTION

١ صيانةالشتالت الزراعية مناقصة CMSD/06/2015 ٧

339,033 BD KTC INTERNATIONAL 
CO. W.L.L

١ -2016المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب وصيانة عدادات المواقف )
2018)

مناقصة RDS-15/0022 ٨

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

35,494 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ GBMطلب الموافقة على التعاقد المباشر مع شركة  مناقصة M/99/2015 ١

 وزارة التنمية االجتماعية
 

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

27,200 BD REALSOFT ADVANCED 
APPLICATION

١ إعادة تطوير نظام الدعم المالي حسب معايير مجلس النواب  تجديد TB/17912/2013 ١

66,666.667 BD جمعية االجتماعيين البحرينية ١ إدارة وتشغيل دار األمان للمتعرضات للعنف األسري تجديد 1/2011 ٢

132,000 BD جمعية الحكمة للمتقاعدين ١ الكرامةإدارة وتشغيل دار  تجديد MOSD/RFP/2014-5 ٣

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

53,832.492 BD AL KOMED ENG ١ صيانة األجهزة الكهربائية والميكانيكية تجديد 3/2012 ١

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

155,250 BD ORIENT MIDDLE EAST ١ إدارة تنفيذ مشروع النافذة الجمركية الواحدة لتسهيل التجارة تجديد CA/4/2011 ١

23,000 BD PKE GULF ١ صيانة وتقديم الدعم الفني للخوادم الرئيسية وشاشات وكاميرات المراقبة 
الجمارك وميناء خليفة بن سلماناألمنية بشئون 

تجديد TB/18446/2013 ٢

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

397,000 BD AL NOOH WOODEN 
PRODUCTS DESIGN

١ استبدال خزائن ومناضد لعدة مراكز صحية مناقصة MOH/123/15 ١

98,670 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١ صيانة معدات األسنان مناقصة MOH/100/16 ٢

192,280 BD SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ صباغة خارجية وداخلية ، استبدال األسقف المعلقة و وحدات اإلضاءة 
لعدة مراكز صحية

مناقصة MOH/125/15 ٣

7,800 BD TWIN STAR FOR 
HEALTHY PRODUCTS 

١

2,081.250 BD NESTLE BAHRAIN 
TRADING WLL

٢

8,397 BD CIGALA GULF 
MEDICAL

٣

11,065.800 BD FOROOGHI 
PHARMACY

٤

31,368.700 BD JAFFAR PHARMACY ٥

42,788.222 BD BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE

٦

279,142.500 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٧

141,244.450 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

٨

5,791.800 BD NASSER PHARMACY ٩

529,679.722 المجموع )د.ب.(:

DIETARY PRODUCTS
مناقصة MOH/019/2015 ٤

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

94,350 BD CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L

١ طلب طرح مناقصة محدودة لتنفيذ جناح مملكة البحرين في المعارض 
اإلقليمية الخارجية

مناقصة 01/2016 ١

225,533 USD CHC LAB CO. LTD ١ المعادن في مبنى مرفأ  التعاقد المباشر لتأهيل مكاتب إدارة فحص ووسم
البحرين المالي

مناقصة TB/21956/2016 ٢

48,983 BD SALAM ENTERPRISES 
CO

١ شراء أثاث مكتبي جديد لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مناقصة MOIC/14/2016 ٣

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

22,330 BD AL MANAR PRESS ١ طباعة احتياجات الوزارة من المطبوعات المختلفة مناقصة 1/2015 ١

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

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

مناقصة MOSD/RFP/2015/15 ١

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

160,160 BD ETISALCOM BAHRAIN 
CO

١ تطبيقات أوراكل المالية للعمل بالنظام المالي توفير ثالث استشاريين في 
CFSالمركزي 

تجديد HFR/09/2013 ١

84,672 BD KANOO CONSULTING 
SERVICES - KCS

١ توفير ثالث استشاريين في تطبيقات أوراكل المالية للعمل بالنظام المالي 
CFSالمركزي 

تجديد HFR/09/2013 ٢

وزارة المواصالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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23,000 BD PKE GULF ١ صيانة وتقديم الدعم الفني للخوادم الرئيسية وشاشات وكاميرات المراقبة 
الجمارك وميناء خليفة بن سلماناألمنية بشئون 

تجديد TB/18446/2013 ٢

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

397,000 BD AL NOOH WOODEN 
PRODUCTS DESIGN

١ استبدال خزائن ومناضد لعدة مراكز صحية مناقصة MOH/123/15 ١

98,670 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١ صيانة معدات األسنان مناقصة MOH/100/16 ٢

192,280 BD SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ صباغة خارجية وداخلية ، استبدال األسقف المعلقة و وحدات اإلضاءة 
لعدة مراكز صحية

مناقصة MOH/125/15 ٣

7,800 BD TWIN STAR FOR 
HEALTHY PRODUCTS 

١

2,081.250 BD NESTLE BAHRAIN 
TRADING WLL

٢

8,397 BD CIGALA GULF 
MEDICAL

٣

11,065.800 BD FOROOGHI 
PHARMACY

٤

31,368.700 BD JAFFAR PHARMACY ٥

42,788.222 BD BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE

٦

279,142.500 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٧

141,244.450 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

٨

5,791.800 BD NASSER PHARMACY ٩

529,679.722 المجموع )د.ب.(:

DIETARY PRODUCTS
مناقصة MOH/019/2015 ٤

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

94,350 BD CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L

١ طلب طرح مناقصة محدودة لتنفيذ جناح مملكة البحرين في المعارض 
اإلقليمية الخارجية

مناقصة 01/2016 ١

225,533 USD CHC LAB CO. LTD ١ المعادن في مبنى مرفأ  التعاقد المباشر لتأهيل مكاتب إدارة فحص ووسم
البحرين المالي

مناقصة TB/21956/2016 ٢

48,983 BD SALAM ENTERPRISES 
CO

١ شراء أثاث مكتبي جديد لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مناقصة MOIC/14/2016 ٣

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

22,330 BD AL MANAR PRESS ١ طباعة احتياجات الوزارة من المطبوعات المختلفة مناقصة 1/2015 ١

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

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

مناقصة MOSD/RFP/2015/15 ١

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

160,160 BD ETISALCOM BAHRAIN 
CO

١ تطبيقات أوراكل المالية للعمل بالنظام المالي توفير ثالث استشاريين في 
CFSالمركزي 

تجديد HFR/09/2013 ١

84,672 BD KANOO CONSULTING 
SERVICES - KCS

١ توفير ثالث استشاريين في تطبيقات أوراكل المالية للعمل بالنظام المالي 
CFSالمركزي 

تجديد HFR/09/2013 ٢

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



42
العدد: 3281 - الخميس 29 سبتمبر 2016

6,164 BD EAGLE FOR SAFE & 
SECURITY

١ توفير الحراسة االمنية لميناء خليفة بن سلمان ومنطقة البحرين اللوجستية تمديد MOT/GOP/02/13 ١

28,118 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ المرحلة الثانية -تطوير البنية التحتية لشبكة االتصاالت  مناقصة MTT/AND/07/2015 ٢

9,938.803 BD NATIONAL HOTELS 
COMPANY B.S.C. 
(DIPLOMAT

١ توفير االقامة للوفودالرسمية  - 2016معرض البحرين الدولي للطيران  أمر تغييري BIAS2016/47/2015 ٣

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

112,000 BD EURO MOTORS CO. 
W.L.L

١ سيارات وزارية 4شراء  مناقصة TB/22016/2016 ١

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

459,076.448 BD SONY PROFESSIONAL 
SOLUTIONS

١ مشروع خدمة التغطية الفورية للفعاليات الخارجية ) المرحلة الثانية ( 
2016-2015للعامين 

مناقصة IAA/6/2015 ١

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

197,451.100 BD GULF FENCING & 
SPECIALIST 
SURFACING EST.

١ 1016مجمع  -إنشاء سور لمنتزه اللوزي أمر تغييري CMSD/16/2014 ١

12,390 BD AREF SADEQ DESIGN 
CONSULTANTS

١ أعمال إشرافية هندسية لمشروع البيوت اآليلة للسقوط تجديد SPU/004/2009 ٢

144,000 BD السيد نعمان إبراهيم محفوظ ١ تجديد تعاقد استئجار مقر المجلس البلدي للبلدية الشمالية تجديد TB/12550/2010 ٣

105,600 BD MEXICO CLEANING 
SERVICES

١ مناقصة توفير عمال لتنظيف مباني البلدية والمجلس البلدي مناقصة 5/2015 ٤

44,295,898 BD GULF CITY CLEANING 
CO

١ المنامة والمحرق -أعمال النظافة وجمع القمامة بمملكة البحرين  مناقصة MUN/18/2014 ٥

21,648 BD ميديا ويز ١ تنازل عن اتفاقية تأجير مواقع االعالنات وتمديد االتفاقية تجديد TB/17528/2013 ٦

23,000 BD PKE GULF ١ صيانة وتقديم الدعم الفني للخوادم الرئيسية وشاشات وكاميرات المراقبة 
الجمارك وميناء خليفة بن سلماناألمنية بشئون 

تجديد TB/18446/2013 ٢

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

397,000 BD AL NOOH WOODEN 
PRODUCTS DESIGN

١ استبدال خزائن ومناضد لعدة مراكز صحية مناقصة MOH/123/15 ١

98,670 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١ صيانة معدات األسنان مناقصة MOH/100/16 ٢

192,280 BD SARAYA 
CONTRACTORS CO. 
W.L.L

١ صباغة خارجية وداخلية ، استبدال األسقف المعلقة و وحدات اإلضاءة 
لعدة مراكز صحية

مناقصة MOH/125/15 ٣

7,800 BD TWIN STAR FOR 
HEALTHY PRODUCTS 

١

2,081.250 BD NESTLE BAHRAIN 
TRADING WLL

٢

8,397 BD CIGALA GULF 
MEDICAL

٣

11,065.800 BD FOROOGHI 
PHARMACY

٤

31,368.700 BD JAFFAR PHARMACY ٥

42,788.222 BD BAHRAIN PHARMACY 
& GENERAL STORE

٦

279,142.500 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٧

141,244.450 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

٨

5,791.800 BD NASSER PHARMACY ٩

529,679.722 المجموع )د.ب.(:

DIETARY PRODUCTS
مناقصة MOH/019/2015 ٤

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

94,350 BD CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L

١ طلب طرح مناقصة محدودة لتنفيذ جناح مملكة البحرين في المعارض 
اإلقليمية الخارجية

مناقصة 01/2016 ١

225,533 USD CHC LAB CO. LTD ١ المعادن في مبنى مرفأ  التعاقد المباشر لتأهيل مكاتب إدارة فحص ووسم
البحرين المالي

مناقصة TB/21956/2016 ٢

48,983 BD SALAM ENTERPRISES 
CO

١ شراء أثاث مكتبي جديد لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مناقصة MOIC/14/2016 ٣

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

22,330 BD AL MANAR PRESS ١ طباعة احتياجات الوزارة من المطبوعات المختلفة مناقصة 1/2015 ١

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

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

مناقصة MOSD/RFP/2015/15 ١

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

160,160 BD ETISALCOM BAHRAIN 
CO

١ تطبيقات أوراكل المالية للعمل بالنظام المالي توفير ثالث استشاريين في 
CFSالمركزي 

تجديد HFR/09/2013 ١

84,672 BD KANOO CONSULTING 
SERVICES - KCS

١ توفير ثالث استشاريين في تطبيقات أوراكل المالية للعمل بالنظام المالي 
CFSالمركزي 

تجديد HFR/09/2013 ٢

وزارة المواصالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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مجلس المناقصات والمزايدات

2016( لسنة 5إعالن رقم )
2016 مايوبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 

2002( لسنة 36( من المرسوم بقانون رقم )37إعماالً ألحكام المادة )
األتيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات 

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

345,755 BD BATELCO ١ ENHANCING CAPACITY OF GOVERNMENT 
FIREWALL

تجديد CIO/2014/11 ١

54,360 BD ALMOAYED GROUP 
W.L.L.

١ OUTSOURCE RESOURCE FOR DATA 
WAREHOUSING

تجديد CIO/2013/02 ٢

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

279,616 BD GULF FEED MILL CO ١ %17طن علف دجاج بياض  2000توريد  مناقصة 1/2016 ١

المجلس األعلى للشباب والرياضه
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

868,795.200 BD THINKING 
CONSTRUCTION

١ طلب الموافقة على طرح مزايدة أرض نادي بني جمرة مزايدة RFPMYS/7/2016 ١

المجلس األعلى للقضاء 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

59,010.554 BD AL AHLIA INSURANCE 
CO

١ التأمين الصحي ألعضاء السلطة القضائية وموظفي األمانة العامة والنيابة 
العامة وعوائلهم

أمر تغييري 1/2014 ١

27,000 BD  المالك / جمال أحمد عبدالرحمن
الزياني

١ للقضاءاستئجار أرض لمواقف سيارات المجلس األعلى  تجديد 1/2013 ٢

34,200 BD AL YAMAMA HOUSE 
FOR CLEANING 
CONTRACTING

١ تنظيف مبنى األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء ومكتب نيابة المرور تجديد 1/2015 ٣

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

28,200 BD GULF PLASTIC 
INDUSTRIES

١ PIPE PVC مناقصة TC/AK/PT-040/03/16 ١

39,750 BD EUROTURBINE S.P.C ١ PIPE. POLYETHYLENE مناقصة TC/GA/PT-041/03/16 ٢

208,529 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ موصالت كهربائية مناقصة TC/AK/PT-
024/02/2016

٣

38,400 BD AMEERI STORES ١ قواطع كهربائية مناقصة TC/NH/PT-
005/01/2016

٤

39,600 BD MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY

١ مواد كيميائية إلدارة نقل المياه مناقصة SP/HM/PT-
043/03/2016

٥

55,200 BD BAHRAIN PIPES ١ انابيب بالستيكية مناقصة TC/AK/PT-
048/03/2016

٦

369,710 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ مفاتيح كهربائية مناقصة TC/AH/PT-
018/02/2016

٧

24,011.700 BD UNITED COMMERCIAL 
AGENCIES

١

94,250 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

٢

90,200 BD CAPITAL GROUP ٣

208,461.700 المجموع )د.ب.(:

LUMINAIRE & LAMP مناقصة TC/AH/PT-
027/02/2016

٨
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43,285 BD BFG COMMERCIAL 
SERVICES

١ أنابيب فوالذية مناقصة TC/NH/PT-
060/03/2016

٩

المؤسسة العامة للشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

335,500 BD MODERN MECH ELECT 
& TRANSPORT CO

١ استئجار صهاريج المياه لمرافق وزارة شؤون الشباب والرياضة لالعوام 
2016-2017

مناقصة RFPMYS/9/2016 ١

8,100 BD AL AALI ENGINEERING ١ خدمات استشارية لبناء صالة متعددة االستخدامات بنادي االتفاق تمديد RFPGOYS/18/2013 ٢

المؤسسة العامة للموانئ البحرية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

84,624 BD TRANSAS MIDDLE 
EAST DMC EST

١ برج مراقبة السفن بميناء خليفة بن سلمان مناقصة TB/15013/2011 ١

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

58,000 BD UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE

١ طلب التعاقد المباشر مع جامعة كمبريدج مناقصة TB/22070/2016 ١

الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
قيمة العطاء العملة الفائزالعطاء  # الموضوع النوع رقم المناقصة #

23,750 BD PROTIVITI MEMBER 
FIRM BAHRAIN

١ اتفاقية التدقيق الداخلي تجديد TB/22062/2016 ١

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

3,197,000 USD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١  2تحديث نظم التحكم لتوربينات الغاز المركبة في مصنع الغاز رقم 
الخاص بشركة بناغاز التوسعة

مناقصة RFQ2016250853472 ١

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

18,000 BD RODL MIDDLE EAST ١ EXTERNAL AUDIT SERVICES FOR THE YEARS 
ENDING 31 DECEMBER 2016, 2017, 2018.

مناقصة LF-145 ١

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

31,673 BD MICRO CENTER ١ ESRIطلب شراء برنامج  مناقصة TB/22145/2016 ١

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

28,591.741 BD THE RITZ CARLTON 
BAHRAIN

١ ضيافة وفد رسمي لجائزة شعلة السالم مناقصة TB/22141/2016 ١

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

223,344 BD MASKATI BROTHERS & 
COMPANY

١ توريد المواد االستهالكية و منتجات النظافة في مطار البحرين الدولي مناقصة BAC/FM/12/2015 ١

677,564 BD BAHRAIN KUWAIT 
INSURANCE CO

١ BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT 
OPERATIONAL (BIA) - INSURANCE COVER FOR 

THE PERIOD OF 2016-2020

مناقصة BAC/155/2015 ٢

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

46,510 BD MARSH LTD. ١ AVIATION REFUELLING AND PRODUCT 
LIABILITY INSURANCE

تجديد TB/11910/2010 ١

3,024 BD BAHRAIN NATIONAL 
INSURANCE

١ AVIATION REFUELLING AND PRODUCT 
LIABILITY INSURANCE

تجديد TB/11910/2010 ٢

376,275 BD KAVALANI & SONS 
W.L.L

١ توريد الخراطيم واألحزمة مناقصة Q087562(12) 
(MTCE)

٣
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120,762.500 BD FABA COMMERCIAL 
SERVICES

١ MAINTENANCE SERVICES ON CONVEYOR 
BELT SYSTEMS AND ASSOCIATED 

EQUIPMENT AT THE SULPHUR HANDLING 
FACILITY

مناقصة T150090(41) 
(MTCE)

٤

496,650 USD YOKOGAWA MIDDLE 
EAST CO

١ MIGRATION OF LOW SULPHUR DIESEL PLANT 
(LSDP) AND LUBE BASE OIL UNIT (LBOU) 

DIGITAL CONTROL SYSTEM (DCS)

مناقصة T160012 (ENG) ٥

322,471 EUR HOWDEN THOMASSEN 
M.E

١ PURCHASE OF COMPRESSORS SPARE PARTS مناقصة Q088488 ٦

403,906 USD ORACLE SYSTEMS 
LTD

١ PROVISION OF SOFTWARE MAINTENANCE 
AND SUPPORT SERVICES FOR ORACLE E-

BUSINESS SUITE

أمر تغييري T150040 ٧

170,662 USD ORACLE SYSTEMS 
LTD

١ PROVISION OF SOFTWARE MAINTENANCE 
AND SUPPORT SERVICES FOR ORACLE 

TECHNOLOGY PRODUCTS

أمر تغييري T150034 ٨

79,373 BD ELLIOTT GROUP ١ PURCHASE OF ELLIOT MATERIALS FOR T7701 
DRIVER FOR RECYLE GAS COMPRESSOR 

K7701

مناقصة Q088676 (17) 
(MTCE)

٩

689,450 BD OIL SPILL RESPONSE 
AND EAST ASIA 
RESPONSE LTD 
(OSRL)

١ CONTRACT FOR PROVISION OF PERSONNEL, 
PLANT AND EQUIPMENT FOR TIER-2 AND 
TIER-3 OIL SPILL RESPONSE SERVICES IN 

BAHRAIN

تجديد TB/4516/2006 ١٠

42,865 BD INVENSYS MIDDLE 
EAST

١ LEASING OF PROCESS ENGINEERING 
SOFTWARE SUITE

تجديد TB/17900/2013 ١١

3,935,434 EUR CONTINENTAL 
FLANGES

١ CONSIGNMENT AGREEMENT FOR VALVES مناقصة Q080195(11) ١٢

264,592 BD SCHNEIDER ELECTRIC 
SYSTEM MIDDLE EAST 
FZE

١ UPGRADE LOW SULPHUR DIESEL PLANT 
LSDP EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEMS 

ESD

مناقصة T160013 ١٣

113,412.452 BD TYLOS BUILDING 
MATERIALS

١ 10" HP KHUFF GAS EX-ALBA DISRIBUTION 
REPAIR TENDER NO.Q088465(16)(MTCE)

مناقصة Q088465(16)(MTCE) ١٤

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

5,544 BD ALI BIN ALI GROUP ١ تعيين وكيل مبيعات الشحن في قطر تجديد 11-4-0839-ITC ١

205,550 BD INTERCONTINENTAL 
REGENCY BAHRAIN

١ LAUNDRY SERVICES FRO ALL AIRCRAFT SEAT 
UPHOLSTERY AND CURTAINS 

مناقصة 15-12-1454-ITC ٢

14,455,717 BD RECARO ١ PURCHASE ECONOMY CLASS SEATS FOR 
BOEING B787/A321NEO/A320NEO FLEET

مناقصة 15-11-1443-ITC ٣

252,809.920 BD GOODRICH ١ REPAIR OF THRUST REVERSER PN 745-0002-
515 SN 11136001 SINGLE SOURCE REPAIR 

ORDER REF. 107780

مناقصة TB/22007/2016 ٤

673,000,000 USD ROLL ROYCE ١ PURCHASE OF 20 FIRM + 12 OPTIONAL 
ENGINES FOR 787 FLEET

مناقصة 15-6-1377-ITC ٥

235,603.580 USD AIR WORKS INDIA ١ AIRCRAFT TECHNICAL HANDLING LINE 
MAINTENANCE AT CHENNAI INTERNATIONAL 

AIRPORT MAA - INDIA 

مناقصة 15-7-1391-ITC ٦

77,368 BD DELHI INTERNATIONAL 
AIRPORT PVT. LTD.

١ GULF AIR AIRPORT OFFICE LEASE CONTRACT 
AT DELHI INTERNATIONAL AIRPORT

تجديد TB/21910/2016 ٧

20,186 BD DELMON 
INTERNATIONAL 
HOTEL

١ HOTEL ACCOMMODATION FOR THE LAYOVER 
OF GULF AIR ECONOMY CLASS PASSENGERS

تمديد 12-11-1093-ITC ٨

170,663 BD TULIP INN BAHRAIN ١ HOTEL ACCOMMODATION FOR THE LAYOVER 
OF GULF AIR ECONOMY CLASS PASSENGERS

تمديد 12-11-1093-ITC ٩

2,653,420 BD ROYAL AIRPORT ١ الخدمات االرضية في مطار باكستان تجديد 10-10-0717-ITC ١٠

3,622,966 USD DVB BANK ١ APPOINTING FINANCIAL ADVISORS TO ASSIST 
WITH GF AIRCRAFT FINANCING 

مناقصة 15-11-1440-ITC ١١

53,548,952 BD THALES AVIONICS 
CORP

١ PURCHASE OF IN FLIGHT ENTERTAINMENT 
IFE FOE ALL FUTURE FLEET N787-9/A320/A321

مناقصة 16-1-1456-ITC ١٢
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2,400,000 EUR CREATION & IMAGE ١ REORDER OF FEMALE CABIN CREW UNIFORM تجديد TB/8804/2008 ١٣

112,252 BD KUWAIT AIRWAYS ١ THIRD PARTY ENGINEERING HANDLING 
AGENT AT RAFIC HARIRI INTERNATIONAL 

AIRPORT BEIRUT BEY LEBANON RENEWAL OF 
CURRENT CONTRACT 

تجديد TB/17290/2013 ١٤

439,818 USD BOMBARDIER 
AEROSPACE 

١ REPAIR OF NOSE COWL PN SJ30361 SINGLE 
SOURCE REPAIR ORDER

مناقصة SJ30361 ١٥

89,843 BD OMAN AIR S.A.O.C ١ THIRD PARTY TECHNICAL HANDLING (ON AD-
HOC) AT MUSCAT INTERNATIONAL AIRPORT

تجديد TB/19510/2014 ١٦

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

350,000 BD M&C SAATCHI ١ تعيين شركة دولية متخصصة تقوم بوضع وتنفيذ خطة إعالمية وترويجية 
شاملة لمجلس التنمية االقتصادية

تمديد TB/11-2010/42 ١

29,235 BD YOUSIF BEN YOUSIF 
FAKHROO

١

81,266 BD SALAM ENTERPRISES 
CO

٢

110,501 المجموع )د.ب.(:

أثاث لمقر مجلس التنمية االقتصادية الجديد شراء مناقصة RFP/02-2016/110 ٢

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

22,823.100 BD THE RITZ CARLTON 
BAHRAIN

١ لوفود المؤتمر الخليجي االستراتيجي الثاني امن  توفير السكن  والضيافة
2015نوفمبر  30-29المجتمعات والتحوالت الجيوسياسية في الفضاء 

مناقصة BCSIES/L3/2016 ١

معهد اإلدارة العامة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

763,699.500 BD مبنى الصفار ١ استئجار مبنى تجديد TB/7941/2008 ١

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

29,000 BD AGILITY ١ تصميم و تنفيذ جناح مملكة البحرين في المعرض العاملي للحضارات 
2015اكسبو ميالن 

مناقصة TB/22175/2016 ١

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

22,000 BD AL ZAYANI INFO 
SYSTEMS

١ تطوير نظام ادارة البرامج والمشاريع تجديد eGA/2011/07 ١

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

1,303,438 BD ABB TECHNOLOGIES 
W.L.L

١ REPLACEMENT OF OLD INDACTIC 2033 RTUS 
AT ETD PRIMARY SUBSTATIONS AND 
MICROSOL RTUS AT 26 WTD WATER 

STATIONS

مناقصة 2016-022-PS-ETD ١

7,041.625 BD SAMA SAFETY ١ عقد لمدة عامين -تقديم خدمات صيانة لنظام األمن بهيئة الكهرباء والماء  تمديد 103/2012/4430 ٢

24,049.500 BD BUREAU VERITAS ١ فحص واختبار واعتماد سالمة آليات الرفع والرافعات تمديد 011/2011/4430 ٣

105,480 BD ESMAELY LENZOHM 
ELECTRICAL CO. W.L.L

١ ( 2قراءة األحمال و إجراء الفحوصات األولية بالمحطات الفرعية لمدة )
عامين

مناقصة 2016-040-PP-EDD ٤

10,577,402 BD PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING SERVI

١  2012-2009مشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 
 الحد -إنشاء وتوسعة محطات الضخ والتوزيع 

الحزمة )أ(

مناقصة 4618A/2011/3100 ٥

35,570 BD ALMOAYED TRADING 
& CONTRACTING 
ESTABLISH

١ استبدال بطاريات الطاقة االحتياطية في محطة الرفاع . مناقصة 2015-280-PP-EPD ٦

186,000 BD I WORLD CONNECT ١ ( حاسوب شخصي إلدارة نظم المعلومات600تزويد عدد ) مناقصة 2015-303-PP-ISD ٧
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133,201.111 BD AL MOAYYED A/C ١  3صيانة أجهزة التكييف بالمكاتب و المحطات التابعة للهيئة / عقد لمدة 
سنوات

تجديد 2012/296/PP/FRSD ٨

43,836 BD KANOO VEHICLE 
LEASING 

١ 51استئجار  -( سنـوات 4استئجار مركبات خفيفـة لمـدة ) تجديد 320/2011/6015 ٩

65,028 BD ZAYANI LEASING ١ 51استئجار  -( سنـوات 4استئجار مركبات خفيفـة لمـدة ) تجديد 320/2011/6015 ١٠

80,593.052 BD ZAYANI LEASING ١ سنوات 5استئجار لمدة -استئجار آليات ثقيلة  تجديد 288/2011/6015 ١١

31,773.700 BD Y K AL MOAYYED & 
SONS

١ سنوات 5استئجار لمدة -استئجار آليات ثقيلة  تجديد 288/2011/6015 ١٢

26,304 BD ABB TECHNOLOGIES ١ تزويد أنظمة التحكم في تشغيل التوربينات الغازية في محطة سترة تجديد 129/2008/4120 ١٣

27,500 BD آ بي بي للتكنولوجيا ١ صيانة أنظمة التحكم في تشغيل التوربينات الغازية  تجديد 031/2008/4130-PS ١٤

2,000,000 BD SUMITOMO 
CORPORATION

١

3,500,000 BD HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIALS, SOUTH 
KOREA

٢

5,500,000 المجموع )د.ب.(:

كيلوفولت 220تصنيع وتركيب محوالت ومفاعالت جهد   مناقصة 4665/2014/3100 ١٥

33,525 BD MARINE & INDUSTRIAL 
PUMP REPAIR.

١

30,644 BD AL MOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION 
SERVICES

٢

64,169 المجموع )د.ب.(:

( مضخة مع الصمامات المرتبطة بها في محطات نقل 28اصالح عدد )
المياه.

مناقصة 2016-015-PP-WTD ١٦

228,600 BD MODERN 
MECHANICAL 
ELECTRICAL & 
TRANSPORT

١ ( أيدي عاملة مهرة لتشغيل وصيانة محطة حوار إلنتاج 16تزويد عدد )
جزيرة حوار –الكهرباء و الماء 

مناقصة 2016-029-RP-EPD ١٧

45,000 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING -
UNEECO

١ SUPPLY OF 11KV VCB PANEL FOR WASMIYA 
SKYDIVING COMPLEX

مناقصة 2016-054-PP-EDD ١٨

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

17,850 BD BASMA MARBLE & 
GRANITE

١ توفير خدمات التنظيف لمبنى الهيئة أمر تغييري LMRA/2014/04 ١

5,000 BD BASMA SECURITY ١ توفير حراسة أمنية لمبنى هيئة تنظيم سوق العمل أمر تغييري LMRA/2014/05 ٢

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

325,000 SAR REVIVAL BRANDING & 
IT

١ البحرينصيانة واستضافة موقع وكالة ابناء  تجديد TB/18952/2014 ١

231,240 BD WECOM GLOBAL 
TRADING

١ توفير خدمة الدعم الفني والصيانة لمنظومة االرشيف التلفزيوني  مناقصة IAA/3/2015 ٢

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

967,200 BD DAR AL KHALEEJ 
TRADING & 
CONTRACTING .WL

١ أعمال تجديد المبنى الرئيسي لوزارة اإلسكان في المنطقة الدبلوماسية مناقصة HP/06/16 ١

1,812,248.300 BD MOHAMMED ALI 
YOUSIF AL MEZEAL

١

1,812,248.300 BD YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING

٢

 A -` مقاولة AUطوابق نوع ` 10إنشاء عمارة سكنية واحدة مكونة من 
، في الحجيات939، مجمع رقم 225في موقع رقم 

مناقصة HP/25/15 ٢
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1,812,248.300 BD TECHNICAL 
CONSTRUCTION CO

٣

1,812,248.300 BD AL GHANAH 
CONTRACTING

٤

7,248,993.200 المجموع )د.ب.(:

4,200,000 BD AL NABA 
INTERNATIONAL 
COMMERCIAL 
ENTERPRISES

١ وحدة سكنية بالمحافظة  1560مناقصة بناء  -برنامج التنمية الخليجي 
منحة المملكة العربية السعودية -الجنوبية 

أمر تغييري SP/03/2013 ٣

18,382.200 BD AL HASANAIN CO ١ AL MADINA AL SHAMALIYA HOUSING 
PROJECT 

أمر تغييري SP/04/12 ٤

812,354.772 BD DAR AL BAHRAIN 
CONTRACTING CO

١ 2012-2011المقاولة الزمنية لبناء الوحدات السكنية بأسعار موحدة  أمر تغييري TB/14252/2011 ٥

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

407,399.200 BD MC6 CONSTRUCTION ١ تشغيل وصيانة محطة المعامير للصرف الصحي لمدة سنتين مناقصة SES-14/0016 ١

150,000 BD ALWARDI 
CONSTRUCTION

١

480,000 BD ALHAFEERA 
CONTRACTING 
COMPANY

٢

300,000 BD AL MUKHAIMER 
CONSTRUCTION EST

٣

300,000 BD EMCE MAINTENANCE
& CONSTRUCTION

٤

480,000 BD A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING 
COMPANY 

٥

150,000 BD AL KOOHEJI 
TECHNICAL SERVICES

٦

300,000 BD TYLOS EXCAVATION 
COMPANY CO. S.P.C

٧

150,000 BD EUROPEAN  
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE

٨

300,000 BD CROWN ELECTRO 
MECHANICAL 
SERVICES

٩

480,000 BD JAHECON ١٠

150,000 BD NATIONAL 
EXCAVATING EST. 
W.L.L

١١

480,000 BD ABDULHADI ALAFOO ١٢

150,000 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING 

١٣

150,000 BD ALGASSAB 
CONSTRUCTION & 
TRADING W.L.L

١٤

480,000 BD ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT

١٥

4,500,000 المجموع )د.ب.(:

2017 – 2016المقاولة الزمنية ألعمال الصرف الصحي  مناقصة SES-14/0047 ٢

250,000 BD ZOHAL 
CONSTRUCTION LTD

١ تزويد وتركيب مضخات تصريف مياه الصرف الصحي الطارئة أمر تغييري SES-13/0056. ٣

1,814,000 BD VOMM IMPIANTI 
PROCESSI

١  مشاريع الصرف الصحي 
إدارة وتشغيل وصيانة مصنع معالجة وتجفيف الحمأة في مركز توبلي 

2015-2013لمدة سنتين 

تجديد SES-13/0006 ٤

7,000,000 AED شركة الخط األخضر للتصاميم 
الداخلية

١ تنفيذ مشروع بناء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوطبي )مبنى السفارة 
+ سكن السفير + سكن دبلوماسيين(

مناقصة TB/17005/2013 ٥

340,300 BD DAR SSH 
INTERNATIONAL 
ENGINEERING 
CONSULTANTS

١  مشاريع الطرق
 برنامج تنمية دول مجلس التعاون لمملكة البحرين 

االستشارية للدراسات والتصاميم التفصيلية لتوسعة وتطوير الخدمات 
شارع الشيخ جابر األحمد الصباح

مناقصة RDS-13/0039 ٦

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

87,600 BD MEDIA BEACH ١ مواقع إعالنية شاغرة في محافظة المحرقتأجير  مزايدة TB/21807/2016 ١

46,947 BD GULF HOUSE 
ENGINEERING CO. 
S.P.C

١ تجديد المجلس الداخلي الصغير بقصر القضيبية مناقصة TB/22113/2016 ٢

184,909.300 BD A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING 
COMPANY 

١  طريق –شبكة فرعية لتصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة مقابة 
 517مجمع  1720

مناقصة SES-16/0001 ٣

19,500 BD D.G.JONES & 
PARTNERS MIDDLE 
EAST W.L.L

١ SHURA COUNCIL EAST GATE BUILDING مناقصة SPO/186/16 ٤

702,382.266 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO.

١ 701والطرق المجاورة له في توبلي مجمع  164إنشاء طريق  مناقصة RDS-14/0055 ٥

217,222.100 BD ABDULHADI ALAFOO ١ ( H58512) 358مجمع  –شبكة مياه الصرف الصحي بمنطقة الزنج 
SES-14-80-021رقم المشروع: 

مناقصة SES-16/0008 ٦

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

180,000 BD PEARSON-EDEXCEL ١ كجهة  PEARSON EDEXONطلب التعاقد المباشر مع مؤسسة 
خارجية مانحة للمؤهالت المهنية

مناقصة M/4/2016 ١

87,000 BD NATIONAL BOOKSHOP ١ المباشر مع المكتبة الوطنية لشراء سلسلة كتب طلب الموافقة على التعاقد 
(OPPORTUNITIESللمرحلة الثانوية )

مناقصة M/72/2015 ٢

 وزارة التنمية االجتماعية
 

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

9,225 BD APPLE CENTRE ١ مناقصة صيانة أجهزة الحاسب اآللي تمديد 07/2011 ١

40,000 BD  الجمعية األهلية لقرية الخارجية
بسترة

١ إدارة نادي سترة لرعاية الوالدين مناقصة MOSD/RFP/2015/14 ٢

29,960 BD HOME HEALTH CARE ١ توفير ممرضات ومساعدين للمرضى وطباخين لمراكز ودور التأهيل تمديد 7/2010 ٣

28,400 BD HOME HEALTH CARE 
CENTRE W.L.L

١ توفير خدمة الممرضات ومساعدات المريض وطباخين ومرافقات تمديد TB/18325/2013 ٤

51,840 BD المركز البحريني للحراك الدولي ١ إدارة مشروع تدريب السياقة للمعاقين تجديد TB/10539/2009 ٥

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

12,000 BD SUPER LAUNDRY ١ تنظيف مالبس موظفي شئون الجمارك تجديد CA/TCS/4/2012 ١

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

25,620 BD UNITAG ١ الوراثية بمجمع السلمانية الطبيتوفير خدمة التنظيف لمبنى امراض الدم  تمديد MOH/163/14 ١

234,240 BD UNITAG ١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٢

48,864 BD MOHAMMED AHMADI 
GROUP

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٣

60,666 BD AL MOAYYED 
CLEANING

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٤
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340,300 BD DAR SSH 
INTERNATIONAL 
ENGINEERING 
CONSULTANTS

١  مشاريع الطرق
 برنامج تنمية دول مجلس التعاون لمملكة البحرين 

االستشارية للدراسات والتصاميم التفصيلية لتوسعة وتطوير الخدمات 
شارع الشيخ جابر األحمد الصباح

مناقصة RDS-13/0039 ٦

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

87,600 BD MEDIA BEACH ١ مواقع إعالنية شاغرة في محافظة المحرقتأجير  مزايدة TB/21807/2016 ١

46,947 BD GULF HOUSE 
ENGINEERING CO. 
S.P.C

١ تجديد المجلس الداخلي الصغير بقصر القضيبية مناقصة TB/22113/2016 ٢

184,909.300 BD A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING 
COMPANY 

١  طريق –شبكة فرعية لتصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة مقابة 
 517مجمع  1720

مناقصة SES-16/0001 ٣

19,500 BD D.G.JONES & 
PARTNERS MIDDLE 
EAST W.L.L

١ SHURA COUNCIL EAST GATE BUILDING مناقصة SPO/186/16 ٤

702,382.266 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE CO.

١ 701والطرق المجاورة له في توبلي مجمع  164إنشاء طريق  مناقصة RDS-14/0055 ٥

217,222.100 BD ABDULHADI ALAFOO ١ ( H58512) 358مجمع  –شبكة مياه الصرف الصحي بمنطقة الزنج 
SES-14-80-021رقم المشروع: 

مناقصة SES-16/0008 ٦

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

180,000 BD PEARSON-EDEXCEL ١ كجهة  PEARSON EDEXONطلب التعاقد المباشر مع مؤسسة 
خارجية مانحة للمؤهالت المهنية

مناقصة M/4/2016 ١

87,000 BD NATIONAL BOOKSHOP ١ المباشر مع المكتبة الوطنية لشراء سلسلة كتب طلب الموافقة على التعاقد 
(OPPORTUNITIESللمرحلة الثانوية )

مناقصة M/72/2015 ٢

 وزارة التنمية االجتماعية
 

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

9,225 BD APPLE CENTRE ١ مناقصة صيانة أجهزة الحاسب اآللي تمديد 07/2011 ١

40,000 BD  الجمعية األهلية لقرية الخارجية
بسترة

١ إدارة نادي سترة لرعاية الوالدين مناقصة MOSD/RFP/2015/14 ٢

29,960 BD HOME HEALTH CARE ١ توفير ممرضات ومساعدين للمرضى وطباخين لمراكز ودور التأهيل تمديد 7/2010 ٣

28,400 BD HOME HEALTH CARE 
CENTRE W.L.L

١ توفير خدمة الممرضات ومساعدات المريض وطباخين ومرافقات تمديد TB/18325/2013 ٤

51,840 BD المركز البحريني للحراك الدولي ١ إدارة مشروع تدريب السياقة للمعاقين تجديد TB/10539/2009 ٥

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

12,000 BD SUPER LAUNDRY ١ تنظيف مالبس موظفي شئون الجمارك تجديد CA/TCS/4/2012 ١

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

25,620 BD UNITAG ١ الوراثية بمجمع السلمانية الطبيتوفير خدمة التنظيف لمبنى امراض الدم  تمديد MOH/163/14 ١

234,240 BD UNITAG ١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٢

48,864 BD MOHAMMED AHMADI 
GROUP

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٣

60,666 BD AL MOAYYED 
CLEANING

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٤
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79,710 BD AL-ASTATLA 
CLEANING 

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٥

79,751.100 BD CLEANCO ١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٦

36,096 BD AL FOUZ SERVICES ١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٧

302,784 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING 

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٨

14,040 BD AL MASHRABIAH 
CONSTRUCTION 

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٩

91,626 BD LOGISTIC CLEANNING ١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ١٠

29,712 BD SINGAPORE 
CLEANING

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ١١

219,552 BD AL ALAALI CONT ١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ١٢

280,000 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

١ صيانة الشبكات والخوادم مناقصة MOH/120/2015 ١٣

312,033.920 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١ تزويد أدوية مناقصة MOH/003/2016 ١٤

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

7,896 BD AHMADI SECURITY 
SERV.

١ توفير الحراسة لوزارة الصناعة والتجارة تمديد MOIC/03/2010 ١

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

18,400,000 AED ARABIAN MEDIA 
SERVICES 
INTERNATIONAL 
(MBC)

١ مشروع تسويق و ترويج هوية البحرين السياحية مناقصة TB/22152/2016 ١

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

24,750 BD BASMA MARBLE & 
GRANITE

١ تنظيف مبنى وزارة العدل والشئون االسالمية واالوقاف والمباني التابعة 
لها

تمديد 18/2013 ١

3,042 BD BUWARDO CLEANING 
SERVICES

١ الوزارةتوريد مستخدمين لتقديم خدمات الشاي والقهوة لمبنى  تمديد 19/2013 ٢

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

760,000 BD LAZARD ١ دراسة الوضع المالي لمملكة البحرين مناقصة HFR/02/2016 ١

15,780.117 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES CO

١ REPLACEMENT OF THE ALPHASERVER 
PLATFORM

تجديد FMIS/04/2007 ٢

6,346.417 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINE

١ شراء أجهزة حاسوب لتنفيذ خطة الحماية من المخاطر بوزارة المالية تجديد FID/02/2010 ٣

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

1,386,854.352 BD مرفأ البحرين المالي 
)استئجار مبنى(

١ استئجار مبنى جديد ومواقف سيارات للوزارة بدل المبنى الحالي بالمنطقة 
الدبلوماسية

تجديد TB/15951/2012 ١

360,000 BD مرفأ البحرين المالي 
)مواقف سيارات(

١ ة بدل المبنى الحالي بالمنطقاستئجار مبنى جديد ومواقف سيارات للوزارة 
الدبلوماسية

تجديد TB/15951/2012 ٢

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

44,400 BD HOWAR SEASONS 
SERVICES COMPANY 
W.L.L

١ 2016للطيرانتسعيرات أعمال إضافية لمعرض البحرين الدولي  مناقصة TB/22061/2016 ١

404,000 BD BAHRAIN KUWAIT 
INSURANCE CO

١ OWNER CONTROLLED INSURANCE PROGRAM 
(OCIP) FOR THE AMP PROJECT AT BAHRAIN 

INTERNATIONAL AIRPORT 

مناقصة BAC/164/2015 ٢

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

134,160 BD  الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل
خليفة

١ تجديد عقود المباني المؤجرة للبلدية تجديد TB/5485/2007 ١

205,600 BD BBM ١ تزويد أيدي عاملة متخصصة في تقنية المعلومات تجديد MUN/ISD/01/2K12 ٢

82,998 BD AL JAMEEL FOR 
GARDEN CARE

١ مناقصة زمنية لتوريد عمالة لمدة سنة مناقصة 4/2015 ٣

79,710 BD AL-ASTATLA 
CLEANING 

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٥

79,751.100 BD CLEANCO ١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٦

36,096 BD AL FOUZ SERVICES ١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٧

302,784 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING 

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٨

14,040 BD AL MASHRABIAH 
CONSTRUCTION 

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ٩

91,626 BD LOGISTIC CLEANNING ١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ١٠

29,712 BD SINGAPORE 
CLEANING

١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ١١

219,552 BD AL ALAALI CONT ١ تأهيل عدد من مؤسسات التنظيفات المحلية للعمل بمواقع الوزارة تمديد MOH/144/12 ١٢

280,000 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

١ صيانة الشبكات والخوادم مناقصة MOH/120/2015 ١٣

312,033.920 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١ تزويد أدوية مناقصة MOH/003/2016 ١٤

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

7,896 BD AHMADI SECURITY 
SERV.

١ توفير الحراسة لوزارة الصناعة والتجارة تمديد MOIC/03/2010 ١

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

18,400,000 AED ARABIAN MEDIA 
SERVICES 
INTERNATIONAL 
(MBC)

١ مشروع تسويق و ترويج هوية البحرين السياحية مناقصة TB/22152/2016 ١

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

24,750 BD BASMA MARBLE & 
GRANITE

١ تنظيف مبنى وزارة العدل والشئون االسالمية واالوقاف والمباني التابعة 
لها

تمديد 18/2013 ١

3,042 BD BUWARDO CLEANING 
SERVICES

١ الوزارةتوريد مستخدمين لتقديم خدمات الشاي والقهوة لمبنى  تمديد 19/2013 ٢

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

760,000 BD LAZARD ١ دراسة الوضع المالي لمملكة البحرين مناقصة HFR/02/2016 ١

15,780.117 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES CO

١ REPLACEMENT OF THE ALPHASERVER 
PLATFORM

تجديد FMIS/04/2007 ٢

6,346.417 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINE

١ شراء أجهزة حاسوب لتنفيذ خطة الحماية من المخاطر بوزارة المالية تجديد FID/02/2010 ٣

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

1,386,854.352 BD مرفأ البحرين المالي 
)استئجار مبنى(

١ استئجار مبنى جديد ومواقف سيارات للوزارة بدل المبنى الحالي بالمنطقة 
الدبلوماسية

تجديد TB/15951/2012 ١

360,000 BD مرفأ البحرين المالي 
)مواقف سيارات(

١ ة بدل المبنى الحالي بالمنطقاستئجار مبنى جديد ومواقف سيارات للوزارة 
الدبلوماسية

تجديد TB/15951/2012 ٢

وزارة المواصالت واالتصاالت
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مجلس المناقصات والمزايدات

2016( لسنة 6إعالن رقم )
2016 يونيوبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 

2002( لسنة 36( من المرسوم بقانون رقم )37إعماالً ألحكام المادة )
األتيةبشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات 

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

63,720 BD INTERTEC SYSTEMS 
WLL

١ مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز تجديد CIO/2013/12 ١

63,720 BD INTERTEC SYSTEMS 
WLL

١ مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز تجديد CIO/2013/12 ٢

66,840 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز تجديد CIO/2013/12 ٣

66,840 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ مناقصة لالستعانة بكادر الدارة مكتب المشاريع بالجهاز تجديد CIO/2013/12 ٤

35,472.600 BD GULF BUSINESS 
MACHINE (GBM)

١ RENEWAL OF E-GOVERNMENT SYSTEM 
LICENSE

تجديد TB/3823/2006 ٥

المجلس األعلى للبيئة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

114,000 BD MARK STEWART 
PRODUCTIONS 
LIMITED

١ انتاج فيلم عن طيور الحبارى مناقصة SCE/5/2015 ١

48,000 BD  شركة النور ١ تاجير مكاتب للمجلس األعلى للبيئة  أمر تغييري TB/16334/2012 ٢

المجلس األعلى للقضاء 
قيمة العطاء العملة الفائزالعطاء  # الموضوع النوع رقم المناقصة #

401,978 BD TAZUR COMPANY ١ توفير تأمين صحي للموظفين وعوائلهم تجديد 2/2015 ١

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

1,215,000 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١ CABLE U/G POWER مناقصة TC/AJ/PT-046/03/2016 ١

31,250 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ أدوات كهربائية مناقصة TC/AK/PT-070/04/2016 ٢

123,100 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١

478,365 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

٢

14,040 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING -
UNEECO

٣

615,505 المجموع )د.ب.(:

محطات فرعية ومحوالت كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-015/02/2016 ٣

68,774.200 BD MOHAMMED 
FAKHROO & 
BROTHERS W.L.L

١ انابيب فوالذية مناقصة TC/AJ/PT-039/03/2016 ٤

26,076 BD AL MOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION 
SERVICES

١ صمامات مناقصة TC/AH/PT-044/03/2016 ٥

307,080 BD UNIVERSAL ELECTRO 
ENGINEERING -
UNEECO

١ BOARD, FUSE DISTRIBUTION مناقصة TC/AJ/PT-045/03/2016 ٦
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87,591.500 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ JOINT KIT مناقصة TC/NH/PT-047/03/2016 ٧

53,113.500 BD AL KHAJA EST ١ CIRCUIT BREAKER مناقصة TC/AK/PT-054/03/2016 ٨

54,798 BD BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L

١ فتحات تهوية فوالذية مناقصة TC/AJ/PT-061/03/2016 ٩

46,484 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١ HEAT EXCHANGER FOR RPS مناقصة SP/HM/PT-034/02/16 ١٠

37,320 BD PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING 
SERVICES

١ عدادات مياه مناقصة  TC/AK/PT-069/04/2016 ١١

28,100 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-031/02/2016 ١٢

512,640 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ TRANSFORMER 1500KVA مناقصة TC/NH/PT-050/03/2016 ١٣

199,730 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ محوالت كهربائية مناقصة TC/NH/PT-067/04/2016 ١٤

21,600 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١

19,691 BD EUROTURBINE S.P.C ٢

41,291 المجموع )د.ب.(:

JOINT KIT & TERMINATION KIT مناقصة TC/AH/PT-051/03/2016 ١٥

96,000 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ RING MAIN UNIT مناقصة 077/04/16 ١٦

53,807.300 BD GULF FIBREGLASS 
FACTORY 

١ عدادات مياهصناديق  مناقصة TC/AJ/PT-080/05/2016 ١٧

148,624 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١

223,160 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

٢

371,784 المجموع )د.ب.(:

CABLE U/G مناقصة  TC/AK/PT-026/02/2016 ١٨

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

83,000 BD AL MOAYYED 
LANDSCAPES AND 
SWIMMING POOLS

١ إنشاء ملعب من النجيل الصناعي لكرة القدم بنادي المنامة مناقصة RFPMYS/14/2016 ١

27,175 BD MILLET INTERNTIONAL 
ARCHITECTURE 
ENGINEE

١ الخدمات االستشارية لمشروع إنشاء صالة رياضية بنادي قاللي 
الرياضي

مناقصة RFPMYS/5/2016 ٢

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

18,456 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

١ تجديد ORACLEتجديد عقد رخص ودعم برمجيات نظام  TB/20952/2015 ١

543,396 BD TAZUR COMPANY ١ 2015 2014التأمين الصحي لموظفي الهيئة  تجديد SIO/2/2014 ٢

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

22,000 BD GULF BUSINESS 
MACHINES B.S.C (C)

١ تجديد عقد الصيانة لمعدات سيسكو تجديد TB/22277/2016 ١

بناغاز
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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65,710 BD RAMSIS ENGINEERING ١ FABRICATION AND SUPPLY OF TUBE 
BUNDLES FOR CENTRAL GAS NO.2

مناقصة RFQ201625085165952 ١

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

85,919.428 BD BAHRAIN NATIONAL 
LIFE INSURANCE CO

١ التأمين الصحي والتأمين على الحياة لموظفي بورصة البحرين تجديد BHB/2015/1 ١

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

29,431 BD ARABIAN ADVANCED 
SYSTEMS - NASEEJ

١ ELLUCIAN BANNER STUDENT LICENSES 
TIER 2 LICENSE 

تجديد BP/018/2013 ١

تمكين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

67,554 BD ETISALCOM BAHRAIN 
CO

١ نظام مركز االتصاالت مناقصة LF-143 ١

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

46,601.081 BD ELMIA BOOK STORES 
WLL

١

69,871.035 BD AWAL STATIONERY ٢

16,674.108 BD STM MIDDLE EAST 
FZE

٣

220,969.219 BD MIDDLE EAST 
CONSULTANCY 
CENTER CO. W.L.L

٤

840 BD JASHANMAL & SONS 
B.S.C (CLOSED)

٥

20,380.163 BD GROWMORE 
LEARNING 
SOLUTIONS 

٦

375,335.606 المجموع )د.ب.(:

ة البحرين للمعلمين مناقص توريد كتب دراسية لجامعة البحرين و كلية
UOBQ/1/2016رقم 

مناقصة UOBQ/1/2016 ١

206,170.428 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

١ توفير تراخيص برامج مايكروسوفت مناقصة UOBP/10/2016 ٢

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

63,578.262 BD FOUR SEASONS 
HOTEL

١

55,848.606 BD INTERCONTINENTAL 
REGENCY BAHRAIN

٢

42,892.588 BD SOFITEL RESORT ٣

36,261.170 BD THE RITZ CARLTON 
BAHRAIN

٤

28,415.778 BD RAMEE GRAND & SPA ٥

20,025 BD HOTEL DIVA ٦

18,466 BD BEST WESTERN PLUS
THE OLIVE

٧

18,311 BD THE K HOTEL ٨

13,295 BD RAMEE PALACE 
HOTEL W.L.L 

٩

11,298.930 BD RAMADA HOTEL ١٠

5,271.600 BD GULF HOTELS GROUP 
- GULF HOTEL

١١

2,263.360 BD MOEVENPICK HOTEL 
BAHRAIN

١٢

حجز الفنادق والسكن للفرق المشاركة في سباق جائزة البحرين 
2016الخليد للفورمال وان الكبرى لطيران 

مناقصة TB/21228/2015 ١

87,591.500 BD KHAIBAR TRADING 
COMPANY W.L.L

١ JOINT KIT مناقصة TC/NH/PT-047/03/2016 ٧

53,113.500 BD AL KHAJA EST ١ CIRCUIT BREAKER مناقصة TC/AK/PT-054/03/2016 ٨

54,798 BD BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L

١ فتحات تهوية فوالذية مناقصة TC/AJ/PT-061/03/2016 ٩

46,484 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١ HEAT EXCHANGER FOR RPS مناقصة SP/HM/PT-034/02/16 ١٠

37,320 BD PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING 
SERVICES

١ عدادات مياه مناقصة  TC/AK/PT-069/04/2016 ١١

28,100 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ قواطع كهربائية مناقصة TC/AJ/PT-031/02/2016 ١٢

512,640 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ TRANSFORMER 1500KVA مناقصة TC/NH/PT-050/03/2016 ١٣

199,730 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ محوالت كهربائية مناقصة TC/NH/PT-067/04/2016 ١٤

21,600 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١

19,691 BD EUROTURBINE S.P.C ٢

41,291 المجموع )د.ب.(:

JOINT KIT & TERMINATION KIT مناقصة TC/AH/PT-051/03/2016 ١٥

96,000 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ RING MAIN UNIT مناقصة 077/04/16 ١٦

53,807.300 BD GULF FIBREGLASS 
FACTORY 

١ عدادات مياهصناديق  مناقصة TC/AJ/PT-080/05/2016 ١٧

148,624 BD ENERGYA CABLES 
INTERNATIONAL CO 

١

223,160 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

٢

371,784 المجموع )د.ب.(:

CABLE U/G مناقصة  TC/AK/PT-026/02/2016 ١٨

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

83,000 BD AL MOAYYED 
LANDSCAPES AND 
SWIMMING POOLS

١ إنشاء ملعب من النجيل الصناعي لكرة القدم بنادي المنامة مناقصة RFPMYS/14/2016 ١

27,175 BD MILLET INTERNTIONAL 
ARCHITECTURE 
ENGINEE

١ الخدمات االستشارية لمشروع إنشاء صالة رياضية بنادي قاللي 
الرياضي

مناقصة RFPMYS/5/2016 ٢

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

18,456 BD ALMOAYYED 
COMPUTERS

١ تجديد ORACLEتجديد عقد رخص ودعم برمجيات نظام  TB/20952/2015 ١

543,396 BD TAZUR COMPANY ١ 2015 2014التأمين الصحي لموظفي الهيئة  تجديد SIO/2/2014 ٢

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

22,000 BD GULF BUSINESS 
MACHINES B.S.C (C)

١ تجديد عقد الصيانة لمعدات سيسكو تجديد TB/22277/2016 ١

بناغاز
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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1,466.100 BD AL SAFEER TOWER 
HOTEL

١٣

1,007.050 BD NATIONAL HOTELS 
COMPANY B.S.C. 
(DIPLOMAT

١٤

345 BD SOMERSET 
APARTMENTS

١٥

31,812.628 BD DOWNTOWN ROTANA 
HOTEL B.S.C-
BAHRAIN

١٦

350,558.072 المجموع )د.ب.(:

69,300 USD FORMULA ONE 
MANAGEMENT LTD 
(FOM)

١ خدمات مساندة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
 من شركة  2016للفورمالوان 

FORMULA ONE MANAGEMENT LIMITED 
(FOM)

مناقصة TB/21437/2015 ٢

البحرينشركة مطار 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

467,838 BD RAFFA 
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE CO. 
W.L

١ CONTROL POST (CP4) DEVELOPMENT AT 
BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT (BIA)

مناقصة BAC/148/2015 ١

390,000 BD BAHRAIN 
COMMERCIAL 
SERVICES (AVIS)

١ خدمة توفير الباصات لمطار البحرين الدولي مناقصة BAC/176/2016 ٢

174,542.706 BD OMK DESIGN ١ REPLACEMENT OF OBSOLETE TERMINAL 
SEATS AT BAHRAIN INTERNATIONAL 

AIRPORT (BIA) 

مناقصة BAC/114/2014 ٣

9,975 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

١ ICT TECHNICAL SUPPORT تمديد TB/22321/2016 ٤

63,500 BD MOHAMMED JALAL & 
SONS COMPANY 
LIMITED W 

١

201,945 BD INTERNATIONAL 
AGENCIES CO

٢

265,445 المجموع )د.ب.(:

معدات صيانة الساحة الجوية و تدريب طاقم التشغيل توريد و تركيب مناقصة BAC/74/2013 ٥

شركة ممتلكات البحرين القابضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

129,000 BD ERNST & YOUNG ١ ISSUANCE OF A LIMITED TENDER FOR THE 
APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITORS 

FOR THE YEARS OF 2016-2018

مناقصة TC/0006/2016 ١

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

373,000 USD ABDUL RAHMAN 
KHALIL AL MOAYED 
GROUP

١ UPGRADE COMPRESSOR CONTROLLERS 
AT LSDP

مناقصة T160039 ١

252,000 USD GOLTENS BAHRAIN ١ UPGRADE OBSOLETE WOODWARD 
GOVERNOR SPEED CONTROL SYSTEM AT 

LSDP

مناقصة T160040 (ENG) ٢

10,915.450 BD MOHAMMED JALAL 
CATERING

١

88,673.450 BD PACIFIC CLEANING 
EQUIPMENTS & 
DETERGENTS

٢

32,929.080 BD DEEKO BAHRAIN ٣

132,517.980 المجموع )د.ب.(:

SUPPLY OF CATERING AND CLEANING 
ITEMS FOR BAPCO CLUB AL DAR AWALI 
HOSPITAL AND REFINERY CAFETERIA 

مناقصة Q0853658(24) ٣

75,244.500 BD ROYAL UNIVERSITY 
FOR WOMEN

١ بتأجير مبنى للمكاتب الهندسية  طلب الموافقة على قيام شركة بابكو
 BAPCOالمكلفة بادارة مشروع تحديث المصفاة 

MODERNIZATION PROGRAM BMP

مناقصة TB/22182/2016 ٤
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11,863,201.964 BD S3TEL 
INCORPORATED 

١ تحسين أنظمة المراقبة األمنية في مرافق بابكو مناقصة T140048 ٥

48,000 BD SAUDI ELECTRIC 
SUPPLY CO

١ PURCHASE OF 480V SWITCHRACK مناقصة Q088755 (ENG) ٦

13,834 BD AL SADIQ TRANSPORT 
EST

١ خدمات توفير المواصالت لموظفات الشركة وخدمات التنقل داخل 
مصنع التكرير واستئجار حافالت على فترات قصيرة

تمديد T090017 ٧

105,270 BD NATIONAL 
TRANSPORT EST

١  خدمات التوصيل بالحافالت لموظفي الشركة
سنوات( 5)عقد زمني لمدة 

تمديد T090130 ٨

35,000 BD ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO

١ MAINTENANCE AND REPAIR HVAC AND 
REFRIGERATION EQUIPMENT AT BAPCO 

AWALI, JEBEL AND FIELD AREAS

تمديد T120168 ٩

145,230 BD ALMOAYED GROUP 
W.L.L.

١ شراء نظام لحوادث أمن المعلومات وادارتها مناقصة 15-4453(33) ١٠

40,569 BD BAHRAIN SHIP 
REPAIRING & 
ENGINEERING CO

١ SCHEDULED SLIOOING OF BUNKER BARGE 
BAPCO 2

مناقصة T160008 ١١

10,800 BD YOUSIF KHALIL 
ALMOAYYED & SONS 
CO.

١ PREVENTIVE MAINTENANCE AND 
BREAKDOWN REPAIR OF COMPANY-AUTO 

EQUIPMENT, FOR EQUIPMENT LISTED 
BELOW (3 YEAR CONTRACT)

تمديد T060189 ١٢

144,730 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١

60,869 BD THE PROSPERITY 
TRADING & 
CONTRACTING CO.

٢

314,364 BD AQUA CHEMIE DMCC ٣

45,796 BD REDA TRADING ٤

89,570 BD COSMOS PROJECTS 
CONTRACTING W.L.L

٥

122,909.680 BD AL SHAHEEN 
TRADING CO

٦

778,238.68 المجموع )د.ب.(:

SUPPLY OF CHEMICALS مناقصة Q082743(43) ١٣

24,917 BD NATIONAL IMAGES ١ PROVISION OF PHOTOGRAPHY AND 
VIDEOGRAPHY SERVICES

مناقصة T150147 (M&G) ١٤

640,080 BD AREENA 
CONTRACTING 
GROUP

١ OUTSOURCING OF SALES OPERATIONS AT 
BAPCO'S SERVICE STATIONS 

مناقصة T160028(24) ١٥

182,025 USD CETEK LTD ١ 6VDS (VACUUM DISTILLATION UNIT ) FIRED 
HEATER F7001 RADIANT SECTION 

EXTERNAL TUBE CLEANING 

مناقصة T160059 (R&C) ١٦

1,880,000 BD AL MANSOORI 
PETROLEUM 
SERVICES 

١ PROVISION OF WELL TESTING AND 
LOGISTICS SERVICES 

أمر تغييري T150013 (24) (M & G) ١٧

35,603 BD HOERBIGER SERVICE 
ME

١ SUPPLY OF HOERBIGER COMPRESSOR 
AND PUMP SPARES

أمر تغييري Q072904(12) ١٨

63,400 BD ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO

١ PROVIDE PRESSURIZATION SYSTEM AT 
SULPHUR HANDLING FACILITY 

ENGINEERING PROCUREMENT AND 
CONSTRUCTION EPC CONTRACT

مناقصة T150051 ١٩

94,853.873 BD ABDUL LATIF KHALID 
AL AUJAN FOOD 
STUFF EST

١

51,758.724 BD ALDAAYSI HOLDING 
COMPANY 

٢

205,649.940 BD HASAN MOHAMMED 
JAWAD & SONS CO

٣

469,316.620 BD FINE FOODS ٤

821,579.157 المجموع )د.ب.(:

SUPPLY OF GROCERY ITEMS FOR BAPCO 
CLUB AL DAR AWALI HOSPITAL AND 

REFINERY CAFETERIA 

مناقصة Q088680(49) ٢٠
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63,855 BD BICC MET CO ١ توريد الكابالت الكهربائية مناقصة Q089347(31) ٢١

150,000 BD NASSER ABD 
MOHAMMED

١ سنوات 4عقد لمدة  -توفير خدمات نقل األسفلت السائل  تمديد T100020 ٢٢

50,878.650 BD DAR AL QABAS 
PRINTING CO

١

87,637.786 BD MANAMA PRINTING 
PRESS 

٢

138,516.436 المجموع )د.ب.(:

FIVE YEAR SUPPLY OF PRINTING 
STATIONERY 

مناقصة Q082015(43) ٢٣

78,520 BD SIEMENS ١ POWER SYSTEM STUDIES FOR BAPCO 
60HZ POWER SYSTEM 

مناقصة T150096 ٢٤

56,130 BD VEREINIGTE 
FULLKORPER-
FABRIKEN

١ SUPPLY OF INERT BALLS مناقصة Q087956 (25) (R&C) ٢٥

180,036 BD RAFFA CONT CO ١ MISCELLANEOUS MECHANICAL REPAIRS 
AND UPGRADE WORKS

أمر تغييري T120187 ٢٦

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

390,874 BD AVID AIRLINE 
PRODUCTS

١ PURCHASE OF KIDS PACKS مناقصة 15-4-1355-ITC ١

213,702 BD IMPERIAL AVIATION 
SERVICES 

١

84,938 BD IMPERIAL AVIATION 
SERVICES 

٢

298,640 المجموع )د.ب.(:

ABOVE THE WINGS SERVICES &SECURITY 
SERVICES AT CAIRO INTERNATIONAL 

AIRPORT (CAI)

مناقصة TB/22204/2016 ٢

1,074,926 BD SITA ١ GULF AIR TYPE B MESSAGING SERVICES 
CONTRACT RENEWAL

تجديد TB/12740/2010 ٣

593,964 BD QATAR AIRWAYS ١ تقديم الخدمات الفنية في مطار الدوحة تجديد 09/03/0392/ITC ٤

408,000 USD AL MOAYED 
WILHELMSEN LTD

١ FREIGHT & LOGISTIC SUPPORT FOR 
TECHNICAL MATERIAL FORWARDING 

SERVICES

تمديد 11-9-0901-ITC ٥

310,116 BD PORT PROJECT 
MANAGEMENT & 
DEVELOPMENT 
COMPANY LTD

١ APPOINTING M/S PORTS PRIJECTS 
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT 
COMPANY LTD FOR HAJ TERMINAL 

COMPLES AT KING ABDULAZIZ 
INTERNATIONAL AIRPORT IN JADDAH

تجديد TB/21504/2015 ٦

42,883,073.190 USD B/E AEROSPACE ١ PURCHASE BUSINESS CLASS SEATS FOR 
BOEING 787-9 AIRCRAFT 

مناقصة 15-12-1448-ITC ٧

2,354,500 BD OMAN AIR ١ GROUND AND CARGO HANDLING SERVICES 
AGREEMENT AT MUSCAT INTERNATIONAL 

AIRPORT

تجديد TB/9836/2009 ٨

16,296 BD DISCOVER 
MOMENTUM

١ GENERAL SALES AGENT AGREEMENT IN 
SPAIN

تجديد TB/8230/2008 ٩

186,225 BD AL MOAYED GENERAL ١ HIGH QUALITY DATES FRO FALCON GOLD 
CLASS 

مناقصة 15-10-1426-ITC ١٠

107,700 BD BALLIAAREE TOWER ١ OFFICE FOR GULF AIR TOWN OFFICE IN 
DHAKKA CITY

مناقصة TB/22265/2016 ١١

58,064 BD UTC AEROSPACE 
SYSTEM COMPANY

١ PURCHASE OF 32 KITS, TO INTRODUCE 
NEW FAN COWL DOOR LATCH WITH KEY 

AND FLAG ON CFM56-5B ENGINE FOR ALL 
GF 320 FLEET/CFM56-5B ENGINES, REFER 

TO EASA AD 2016-0069, AIRBUS S/B A320-71-
1068

مناقصة TB/22273/2016 ١٢

323,004 BD MARRIOT - PARIS ١ CREW HOTEL ACCOMMODATION IN 
CHARLES DE GAULLE CDG 

مناقصة 15-9-1419-ITC ١٣

279,562 BD EGYPT AIR 
MAINTENANCE 

١ للطائرات في مطار القاهرة خدمات الصيانة الفنية األرضية تجديد 13-5-1142-ITC ١٤

1,107,635 BD SAUDI GROUND 
SERVICES (SGS)

١ GROUND HANDLING SERVICES 
AGREEMENT AT KINGDOM OF SAUDI 
ARABIA AIRPORTS (JEDDAH, RIYADH, 

DAMMAM & MADINAH)

تمديد TB/15945/2012 ١٥
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492,063 BD DO & CO ١ CATERING UPLIFT- FRANKFURT (FRA) تجديد 13-2-1117-ITC ١٦

254,818 BD EUROPEAN CARGO ١ تعيين وكيل مبيعات للشحن في أروبا تجديد 11-09-0910-ITC ١٧

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

583,500 USD (AAAجمعية التحكيم األمريكية) ١ غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية تجديد 23/2009 ١

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

78,000 BD TRANSCARE ١ تعيين شركة استشارية  تمديد TB/20931/2015 ١

984,200 BD EQUILIBRIUM (GULF) 
LIMITED

١ تعيين شركة استشارية لتقديم خدمات استشارية والقيام بالترتيبات 
 IABالالزمة انشاء مجلس استشاري دولي 

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

مناقصة TB/19434/2014 ٢

6,000 BD MSB CONSULTANCY ١ شركة لتطوير نظام األداء الوظيفي بمجلس التنمية االقتصاديةتعيين  أمر تغييري TB/22241/2016 ٣

199,000 BD KONTRA ١ تنفيذ التصميم الداخلي لمقر مجلس التنمية االقتصادية الجديد أمر تغييري EDB/RFP/1-2016/89 ٤

35,000 USD SORINI SAMET & 
ASSOCIATES LLC

١ شركة استشارية قانونية بالواليات المتحدة األمريكية للتفاوض تعيين 
مع الكونجرس األمريكي لتمديد فترة اإلعفاء الجمركي لصادرات 

البحرين من المنسوجات والمالبس

تمديد TB/20255/2015 ٥

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

12,880 BD MAGIC SHINE 
CLEANING

١ طلب الموافقة على تمديد عقد االنتفاع بخدمة تنظيف مكاتب ومرافق 
المجلس

تجديد TB/22296/2016 ١

معهد اإلدارة العامة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

59,393 BD TAZUR COMPANY ١ لموظفي معهد اإلدارة العامةالتأمين الصحي  تجديد BIPA/MIN/001/2014 ١

69,345 BD مبنى الصفار ١ استئجار مبنى تجديد TB/7941/2008 ٢

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

194,600 BD GULF HOUSE 
ENGINEERING CO. 
S.P.C

١ االشراف على ساحات مسار اللؤلؤ تصميم واإلشراف على تجميل 
واجهات مسار اللؤلؤ

مناقصة 03/2016 ١

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

70,000 BD BAHRAIN ADVANCED 
TECHNOLOGY CO -
BATEC

١ لبرنامج المرحلة الثانية نظام  HSMالتعاقد المباشر لشراء طلب 
 PURCHASING HSM FOR NAFالدخول الموحد 

PHASE 2 PROGRAM

مناقصة TB/22254/2016 ١

53,337.960 BD WIPRO ١ االستعانة بموارد خارجية لفريق هندرة المعلومات تجديد eGA/2012/04 ٢

188,000 BD CRINSONLOGIC ١ SINGLE SIGN ONالمشروع الوطني لنظام الدخول الموحد  تجديد eGA/2009/13 ٣

498,000 BD LG CNS CO ١ تطةير نظام إصدار تراخيص مزاولة األعمال التجارية )سجالت ( مناقصة TB/22331/2016 ٤

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

3,070,000 BD MOHAMMED JALAL 
CONTRACTING CO

١ خدمات االعمال االستشارية لمشروع اعادة تأهيل البنية التحتية 
االساسية لوحدات المرحلة الثالثة محدمن محطة سترة 

مناقصة 4601/2014/3100 ١

34,081 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ SUPPLY & INSTALLATION OF UCS C220 M4L 
BLADE

مناقصة 2016-050-ISD ٢
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60,145.050 BD HERTEL MSL CO. 
W.L.L

١ أعمال الصيانة لخزانات المياه التابعة إلدارة نقل المياه بهيئة الكهرباء 
والماء

مناقصة 2015-300-PM-WTD ٣

22,264 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١  CITRIXتزويد تراخيص و برامج الصيانة لبرامج )
SOFTWARE( لمدة )سنوات.3 )

مناقصة 2016-071-RP-GIS ٤

36,840 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ خدمات الشبكة وأمن نظم المعلومات  تجديد 2014-117-RP-ISD ٥

112,000 BD AL JAZEERA SHIPPING 
CO

١ لجزيرة حوارخدمات نقل الديزل  تجديد 2014-106-RP-EPD ٦

156,666 BD MODERN GLOBAL 
CLEANING SPC

١ تزويد خدمة التخلص من النفايات  تجديد 032/2012/6015 ٧

75,600 BD AL FOUZ SERVICES ١ سنوات 3صيانة مبنى العناية بزبائن الهيئة بالجفير /عقد لمدة  تجديد 2013-075-RP-FRSD ٨

23,570 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١ تزويد معدات مختلفة للصيانة التنبئية مناقصة 2016-033-PP-WTD ٩

874,807.500 BD ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO

١ كيلوفولت واالعمال المدنية المرافقة 66و  220تركيب كابالت جهد  مناقصة 4666/2014/3100 ١٠

33,000 BD BAHRAIN COMPUTER 
SUPPORT CENTRE

١ صيانة البطاريات و أجهزة شحنها بمحطات نقل الكهرباء. مناقصة 2016-005-PP-ETD ١١

419,123.080 BD INDRA ١ عقد صيانة نظام وبرامج خدمات المشتركين لمدة سنتين  تجديد 102/2010/3300 ١٢

695,000 BD MOTT MACDONALD 
LTD

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

 LOOPالخاصة بأعمال الدائرة الحلقية  B2طرح حزمة العمل 
CIRCUIT  440جهد 

مناقصة 4664/2014/3100 ١٣

71,640 BD AL NADEEM IT ١ OUTSOURCING OCM & BASIS SAP 
CONSULTANTS - 2 YEARS 

مناقصة 2015-162-ps-gis ١٤

111,450 BD ARAMEX BAHRAIN ١ خدمات النقــل الجـوي للجزء الــدوار التابـــع للمولــد الكهربائي من 
جمهورية المانيا إلــى محطــة الرفــاع لتوليــد الكهــربــاء

مناقصة 2016-086-PP-EPD ١٥

927,000 BD SIXPENCE 
CONSULTING 

١ ( سنوات3تشغيل المركز الشامل التابع لخدمات المشتركين لمدة ) مناقصة 2015-231-RP-CC ١٦

93,984 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١  CITRIX SOFTWAREتزويد و تركيب نظام برامج )
SYSTEM

مناقصة 2016-074-PP-ISD ١٧

االتصاالتهيئة تنظيم 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

323,125 USD DIRECTIQUE ١ خدمات استشارية للتدقيق على جودة خدمات االتصاالت المتنقلة مناقصة TRA/RFP/2016/029 ١

100,000 AUD جامعة كوينز الند ١ أبحاث أكاديمية لهيئة تنظيم  النععاقد المباشر للقيام بدراسة و
االتصاالت مع جامعة كوينز الند

مناقصة TRA/DIRECT/CON/2016/02 ٢

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

342,706 BD TAZUR COMPANY ١ التأمين الصحي لموظفي الهيئة تجديد LMRA/2015/01 ١

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

16,608 BD MAICOM IT SERVICES 
W.L.L

١ تعاقدات الهيئة لتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني والتقني  تجديد TB/18836/2014 ١

16,200 BD MAICOM IT SERVICES 
W.L.L

١ تعاقدات الهيئة لتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني والتقني  تجديد TB/18836/2014 ٢

188,769.296 BD NEW GROUP 
HOLDING

١ تجديد NEWS GROUP HOLDINGالتعاقد مع شركة  TB/18971/2014 ٣

16,200 BD OMINTECH SYSTEM ١ الخدمات الصيانة الفنية والتقنيةتعاقدات الهيئة لتوفير مختلف   تجديد TB/18486/2013 ٤

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

20,430,000 BD FIRST KUWAITI 
GENERAL TRADING & 
CONT

١ KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT PROJECTS IN BAHRAIN 

EAST HIDD 
CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF 507 

VILLAS VILLAGE A2 & A3

مناقصة SP/14/14 ١

221,162.797 BD ALHAJ HASSAN 
GROUP B.S.C CLOSED

١ موقع  DANA-Aوحدة سكنية نوع 21أعمال البنية التحتية لعدد 
في عالي 732مجمع  - 226

مناقصة HP/03/16 ٢

81,201.400 BD EUROPEAN  
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE

١ عمارة  12أعمال بناء جدار الحدود وغرفة حارس لمشروع لعدد 
في منطقة  1028و  1026، مجمع 133'، موقع AKسكنية نوع '

بحيرة اللوزي المرحلة الثالثة

أمر تغييري HP/48/13 ٣

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

154,954 BD AL-AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C. 

١ 2014المقاولة الزمنية لتنظيف وصيانة اإلشارات المرورية  أمر تغييري RDS-14/0027 ١

32,667.380 BD JASCO ١ 607المرحلة الثانية مجمع -تطوير طرق قرية النويدرات أمر تغييري R/01/2012 ٢

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

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

96,459.150 BD JAHECON ١ PROPOSED SEWERAGE SCHEME - SITRA 
BLOCK 602 (ADDITIONAL AREA) 

مناقصة SES-16/0004 ١

250,000 BD GULF CITY CLEANING 
CO

١ LEASING OF TUBLI GARAGE مزايدة UMA/200239/2016 ٢

12,840 BD KHALED ALALWI ١ طلب موافقة مجلس المناقصات و المزايدات على تمديد عقد استئجار 
أرض لمواقف سيارات موظفي بلدية المنطقة الجنوبية

تجديد TB/22068/2016 ٣

36,000 BD SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI

١ بيع رافعة "ونش" تسير بالسكك الحديدية وجميع األجزاء المصاحبة مزايدة HRD-16/0004 ٤

41,400 BD SULTANAH SCRAP ١ بيع رافعة صفراء لتركيب الجسور مزايدة HRD-16/0005 ٥

65,520 BD SULTANAH SCRAP ١ بيع غالية بخارية وقوالب هيدروليكيه ومعدات للقوالب الهيدروليكيه 
وألواح حديدية من الدرجة األولى

مزايدة HRD-16/0006 ٦

6,500 BD SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI

١ بيع مختلف المعدات مزايدة HRD-16/0007 ٧

42,000 BD SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI

١ بيع مقطوره فقط ورافعة هيدروليكية ورافعه شحن للبضائع وناقل 
للبضائع

مزايدة HRD-16/0008 ٨

5,200 BD SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI

١ بيع حجر متنقلة مزايدة HRD-16/0009 ٩

2,135 BD UNITED SCRAP CO ١ بيع حاويات التبريد الرئيسية مزايدة HRD-16/0010 ١٠

1,969,265 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE 
CO.

١ توسعة شارع ولي العهد إلى ثالثة مسارات )المرحلة الثانية( من 
شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع إلى دوار الرفاع

مناقصة RDS-15/0006 ١١

221,985.150 BD KINGDOM ASPHALT 
COMPANY W L L

١ مناقصة 231مجمع  –شبكة مياه الصرف الصحي بمنطقة الدير  SES-16/0003 ١٢

28,323.700 BD ALREEM VETERINARY 
& AGROSERVE 
CENTRE

١ توفير كاشفات لحصر مرض كورونا مناقصة TB/22315/2016 ١٣

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

60,145.050 BD HERTEL MSL CO. 
W.L.L

١ أعمال الصيانة لخزانات المياه التابعة إلدارة نقل المياه بهيئة الكهرباء 
والماء

مناقصة 2015-300-PM-WTD ٣

22,264 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١  CITRIXتزويد تراخيص و برامج الصيانة لبرامج )
SOFTWARE( لمدة )سنوات.3 )

مناقصة 2016-071-RP-GIS ٤

36,840 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ خدمات الشبكة وأمن نظم المعلومات  تجديد 2014-117-RP-ISD ٥

112,000 BD AL JAZEERA SHIPPING 
CO

١ لجزيرة حوارخدمات نقل الديزل  تجديد 2014-106-RP-EPD ٦

156,666 BD MODERN GLOBAL 
CLEANING SPC

١ تزويد خدمة التخلص من النفايات  تجديد 032/2012/6015 ٧

75,600 BD AL FOUZ SERVICES ١ سنوات 3صيانة مبنى العناية بزبائن الهيئة بالجفير /عقد لمدة  تجديد 2013-075-RP-FRSD ٨

23,570 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

١ تزويد معدات مختلفة للصيانة التنبئية مناقصة 2016-033-PP-WTD ٩

874,807.500 BD ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO

١ كيلوفولت واالعمال المدنية المرافقة 66و  220تركيب كابالت جهد  مناقصة 4666/2014/3100 ١٠

33,000 BD BAHRAIN COMPUTER 
SUPPORT CENTRE

١ صيانة البطاريات و أجهزة شحنها بمحطات نقل الكهرباء. مناقصة 2016-005-PP-ETD ١١

419,123.080 BD INDRA ١ عقد صيانة نظام وبرامج خدمات المشتركين لمدة سنتين  تجديد 102/2010/3300 ١٢

695,000 BD MOTT MACDONALD 
LTD

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

 LOOPالخاصة بأعمال الدائرة الحلقية  B2طرح حزمة العمل 
CIRCUIT  440جهد 

مناقصة 4664/2014/3100 ١٣

71,640 BD AL NADEEM IT ١ OUTSOURCING OCM & BASIS SAP 
CONSULTANTS - 2 YEARS 

مناقصة 2015-162-ps-gis ١٤

111,450 BD ARAMEX BAHRAIN ١ خدمات النقــل الجـوي للجزء الــدوار التابـــع للمولــد الكهربائي من 
جمهورية المانيا إلــى محطــة الرفــاع لتوليــد الكهــربــاء

مناقصة 2016-086-PP-EPD ١٥

927,000 BD SIXPENCE 
CONSULTING 

١ ( سنوات3تشغيل المركز الشامل التابع لخدمات المشتركين لمدة ) مناقصة 2015-231-RP-CC ١٦

93,984 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١  CITRIX SOFTWAREتزويد و تركيب نظام برامج )
SYSTEM

مناقصة 2016-074-PP-ISD ١٧

االتصاالتهيئة تنظيم 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

323,125 USD DIRECTIQUE ١ خدمات استشارية للتدقيق على جودة خدمات االتصاالت المتنقلة مناقصة TRA/RFP/2016/029 ١

100,000 AUD جامعة كوينز الند ١ أبحاث أكاديمية لهيئة تنظيم  النععاقد المباشر للقيام بدراسة و
االتصاالت مع جامعة كوينز الند

مناقصة TRA/DIRECT/CON/2016/02 ٢

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

342,706 BD TAZUR COMPANY ١ التأمين الصحي لموظفي الهيئة تجديد LMRA/2015/01 ١

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

16,608 BD MAICOM IT SERVICES 
W.L.L

١ تعاقدات الهيئة لتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني والتقني  تجديد TB/18836/2014 ١

16,200 BD MAICOM IT SERVICES 
W.L.L

١ تعاقدات الهيئة لتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني والتقني  تجديد TB/18836/2014 ٢

188,769.296 BD NEW GROUP 
HOLDING

١ تجديد NEWS GROUP HOLDINGالتعاقد مع شركة  TB/18971/2014 ٣

16,200 BD OMINTECH SYSTEM ١ الخدمات الصيانة الفنية والتقنيةتعاقدات الهيئة لتوفير مختلف   تجديد TB/18486/2013 ٤

وزارة اإلسكان
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86,400 BD  الشيخ محمد بن حمد بن عبدهللا آل
خليفة

١ استئجار مبنى كسكن للمعلمات الوافدات تجديد TB/16378/2012 ١

480,000 BD AL SATTER TRADING 
& CONTRACTING

١ زمنية ألربع سنوات –توفير ادراج وكراسي للطالب  مناقصة M/48/2015 ٢

325,500 BD NATIONAL BOOKSHOP ١ طلب الموافقة على التعاقد المباشر لشراء كتب اللغة االنجليزية 
للمرحلة الثانوية

مناقصة M/73/2015 ٣

74,041.456 BD ORIENTAL PRESS ١

3,920 BD AL MANAR PRESS ٢

90,664.288 BD ARABIAN PRINTING & 
PUBLISHING HOUSE

٣

4,029.456 BD COLOUR SEPARATION 
& PRINTING HOUSE

٤

172,655.200 المجموع )د.ب.(:

وات(ألربع سن طباعة الكتب الدراسية لمرحلة التعليم األساسي )زمنية مناقصة M/110/2015 ٤

39,975 GBP مجلس االعتماد البريطاني ١ وضع وتنفيذ نظام اإلعتماد األكاديمي في المملكة أمر تغييري TB/18828/2014 ٥

627,000 BD ESKAN BANK B.S.C ١ استئجار مبنى رابع كسكن للمعلمات الوافدات تجديد TB/16908/2013 ٦

44,000 BD GULF BUSINESS 
MACHINES B.S.C (C)

١ شراء منتجات سيسكو لمشروع مدرسة وادي السيل االبتدائية 
االعدادية للبنات

مناقصة M/109/2015 ٧

 وزارة التنمية االجتماعية
 

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

9,100 BD ABDULAAL GULF 
AUDIT

١ تقديم خدمات استشارات مالية للقيام بالرقابة على المنظمات األهلية تمديد 02/2012 ١

4,800 BD ARADOS CAR HIRING ١ مركبة صالون للوزارة لمدة أربع سنوات 23استئجار عدد  تمديد 01/2012 ٢

7,000 BD  الجمعية األهلية لقرية الخارجية
بسترة

١ وتشغيل دار الوالدين بسترةإدارة  تمديد TB/10020/2009 ٣

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

136,536 BD AL WADAD CONST. 
EST.

١ توفير خدمات تنظيف لقطاع الثقافة والتراث الوطني تجديد 8/2010 ١

7,920 BD YUSUF BIN AHMED 
KANOO CO.

١ تمديد التعاقد الستئجار مخازن الهيئة بمنطقة السهلة تجديد TB/21557/2015 ٢

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

600,636 BD TAZUR COMPANY ١ التأمين الصحي لمنتسبي الخارجية تجديد MOFA/2/2015 ١

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

216,000 BD  الشيخ صباح بن دعيج بن حمد آل
خليفة

١ استئجار مبنى محافظة العاصمة تجديد TB/17819/2013 ١

150,000 BD ALFOUZ 
CONTRACTING CO. 
W.L.L.

١ 2015-2014المباني لسنة العقد الزمني لصيانة  أمر تغييري 9/2014 ٢

150,000 BD ALQUNAITERA 
CONTRACTING & 
TRADING

١ 2015-2014العقد الزمني لصيانة المباني لسنة  أمر تغييري 9/2014 ٣

150,000 BD AL ADLIYA 
CONTRACTING EST

١ 2015-2014العقد الزمني لصيانة المباني لسنة  تغييريأمر  9/2014 ٤

150,000 BD TRASS 
INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION WLL

١ 2015-2014العقد الزمني لصيانة المباني لسنة  أمر تغييري 9/2014 ٥

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

20,430,000 BD FIRST KUWAITI 
GENERAL TRADING & 
CONT

١ KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT PROJECTS IN BAHRAIN 

EAST HIDD 
CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF 507 

VILLAS VILLAGE A2 & A3

مناقصة SP/14/14 ١

221,162.797 BD ALHAJ HASSAN 
GROUP B.S.C CLOSED

١ موقع  DANA-Aوحدة سكنية نوع 21أعمال البنية التحتية لعدد 
في عالي 732مجمع  - 226

مناقصة HP/03/16 ٢

81,201.400 BD EUROPEAN  
CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE

١ عمارة  12أعمال بناء جدار الحدود وغرفة حارس لمشروع لعدد 
في منطقة  1028و  1026، مجمع 133'، موقع AKسكنية نوع '

بحيرة اللوزي المرحلة الثالثة

أمر تغييري HP/48/13 ٣

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

154,954 BD AL-AHLIA 
CONTRACTING CO. 
S.P.C. 

١ 2014المقاولة الزمنية لتنظيف وصيانة اإلشارات المرورية  أمر تغييري RDS-14/0027 ١

32,667.380 BD JASCO ١ 607المرحلة الثانية مجمع -تطوير طرق قرية النويدرات أمر تغييري R/01/2012 ٢

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

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

96,459.150 BD JAHECON ١ PROPOSED SEWERAGE SCHEME - SITRA 
BLOCK 602 (ADDITIONAL AREA) 

مناقصة SES-16/0004 ١

250,000 BD GULF CITY CLEANING 
CO

١ LEASING OF TUBLI GARAGE مزايدة UMA/200239/2016 ٢

12,840 BD KHALED ALALWI ١ طلب موافقة مجلس المناقصات و المزايدات على تمديد عقد استئجار 
أرض لمواقف سيارات موظفي بلدية المنطقة الجنوبية

تجديد TB/22068/2016 ٣

36,000 BD SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI

١ بيع رافعة "ونش" تسير بالسكك الحديدية وجميع األجزاء المصاحبة مزايدة HRD-16/0004 ٤

41,400 BD SULTANAH SCRAP ١ بيع رافعة صفراء لتركيب الجسور مزايدة HRD-16/0005 ٥

65,520 BD SULTANAH SCRAP ١ بيع غالية بخارية وقوالب هيدروليكيه ومعدات للقوالب الهيدروليكيه 
وألواح حديدية من الدرجة األولى

مزايدة HRD-16/0006 ٦

6,500 BD SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI

١ بيع مختلف المعدات مزايدة HRD-16/0007 ٧

42,000 BD SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI

١ بيع مقطوره فقط ورافعة هيدروليكية ورافعه شحن للبضائع وناقل 
للبضائع

مزايدة HRD-16/0008 ٨

5,200 BD SAYED KADHIM 
SAYED MOHSIN 
ALDERAZI

١ بيع حجر متنقلة مزايدة HRD-16/0009 ٩

2,135 BD UNITED SCRAP CO ١ بيع حاويات التبريد الرئيسية مزايدة HRD-16/0010 ١٠

1,969,265 BD EASTERN ASPHALT & 
MIXED CONCRETE 
CO.

١ توسعة شارع ولي العهد إلى ثالثة مسارات )المرحلة الثانية( من 
شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع إلى دوار الرفاع

مناقصة RDS-15/0006 ١١

221,985.150 BD KINGDOM ASPHALT 
COMPANY W L L

١ مناقصة 231مجمع  –شبكة مياه الصرف الصحي بمنطقة الدير  SES-16/0003 ١٢

28,323.700 BD ALREEM VETERINARY 
& AGROSERVE 
CENTRE

١ توفير كاشفات لحصر مرض كورونا مناقصة TB/22315/2016 ١٣

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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150,000 BD RAOUF CONTRACTING 
EST.

١ 2015-2014العقد الزمني لصيانة المباني لسنة  أمر تغييري 9/2014 ٦

150,000 BD ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L.

١ 2015-2014العقد الزمني لصيانة المباني لسنة  أمر تغييري 9/2014 ٧

ة الصحةوزار
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

48,000 BD HITECH ١ سنوات 4تزويد الوزارة بنظام الحضور واالنصراف لمدة  تجديد MOH/138/2010 ١

66,910 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١ تزويد أجهزة طبية مناقصة MOH/132/15 ٢

8,623.030 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١

3,353.200 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

٢

11,976.230 المجموع )د.ب.(:

مختبريةتزويــد مــواد  مناقصة MOH/001/2016 ٣

28,762 BD TRANSWORLD IT ١ MAINTENANCE OF PC & PERIPHERALS FOR 
3YRS

تجديد MOH/102/2013 ٤

163,319 BD HASHIM PHARMACY ١  IMMUNOGLOBULIN HUMAN 5%شراء و توفير دواء 
100ML

مناقصة TB/22260/2016 ٥

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

68,860 BD CITYNEON MIDDLE 
EAST W.L.L

١ تصنيع وبناء وتخزين وتفكيك جناح مملكة البحرين في معرض سوق 
السفر العالمي في لندن

مناقصة BECA 02/2016 ١

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

130,977 BD ADVENT SOFTWARE ١ ADVENTالى  ICONاستبدال نظام  مناقصة HFR/06/2012 ١

85,000 BD ERNST AND YOUNG 
CONSULTING W.L.L

١ توفير مستشار لتنفيذ أعمال التدقيق الداخلي مناقصة HFR/01/2016 ٢

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

49,500 BD TRANSCARE ١ GCC RAIL PROJECT, SALMABAD RAIL 
FACILITIES CONCEPTUAL DESIGN

مناقصة MTT/LTD/02/2016 ١

985,000 BD FARNBOROUGH 
INTERNATIONAL LTD

١ 2018-2020معرض البحرين الدولي للطيران تنظيم  مناقصة TB/22032/2016 ٢

56,000 BD EURO MOTORS CO. 
W.L.L

١ سيارات وزارية 4شراء  أمر تغييري TB/22016/2016 ٣

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

238,800 BD BASMA ١ توريد عمالة ألعمال المساعدة والمراسلين والبدالة والضيافة والسواق 
للهيئة

تمديد 5/2011 ١

653,915 USD ARAB STATES 
BROADCASTING 
UNION (ASBU)

١ 2016التعاقد مع اتحاد اذاعات الدول العربية لعام  مناقصة /و ش أ2016/336 ٢

10,062.500 BD KANOO INFORMATION 
TECNOLOGY

١ لشركة كانوا IT HELP DESKتمديد عقد دعم فني  تجديد TB/22252/2016 ٣

24,600 BD GULF BUSINESS 
MACHINES B.S.C (C)

١ تجديد عقد خدمات قنية متخصصة بالشبكات وامن المعلومات تجديد TB/21802/2016 ٤

58,280 BD  مؤسسة عصام الحجاوي لإلنتاج
والتوزيع الفني  

١ 2016مسلسالت رمضان  مناقصة TB/22208/2016 ٥
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56,400 BD AL SALAM MEDIA 
GROUP

٢

387,800 BD IN FOCUS FOR 
PRODUCTION & ART 
DISTRBUTION

٣

502,480 المجموع )د.ب.(:

376,000 BD FLINT SKALLEN ١ طرح مناقصة محدودة لتصميم وتنفيذ ديكورات استوديوهات تلفزيون 
البحرين

مناقصة MIAPA/1/2016 ٦

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

90,000 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING 

١ استئجار صهاريج نزف البالعات تمديد Fin/02/2013 ١

127,926 BD DOWN TOWN 
CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L)

١ سنوات 4مجنزرات جديدة لمدة  3استئجار عدد  تمديد HRD/01/2011 ٢
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اإعالن�ت.مركز.الم�ستثمرين

اإعالن.رقم.)583(.ل�سنة..2016
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية.فرع

ال�سركة.االأجنبية.)�س�م�سوجن.جلف.لالإلكرتوني�ت.م.م.ح(
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
مكتب املحامي التميمي وم�شاركوه, نيابة عن فرع ال�شركة الأجنبية التي حتمل ا�شم )�شام�شوجن جلف 
اإ�شهار انتهاء  لالإلكرتونيات م.م.ح(, امل�شجل يف مملكة البحرين مبوجب القيد رقم 92038, طالبًا 
اإليه ت�شفية اختيارية و�شطبه من ال�شجل التجاري, وفقًا لأحكام  اأعمال ت�شفية فرع ال�شركة امل�شار 
قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                  

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

اإعالن.رقم.)584(.ل�سنة..2016
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اعم�ل.ت�سفية.�سركة

.)اإن.�سي.بي.ك�بيت�ل.كيه.اإ�س.اإيه.اأكويتي.كومب�ين.ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اأكويتي كومباين  اإيه  اإ�س  ا�شم )اإن �شي بي كابيتال كيه  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات 
ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81492-1, طالبة ت�شفيتها 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

اإعالن.رقم.)585(.ل�سنة..2016..
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية.�سركة
)الهيج�ء.الإدارة.املط�عم.واملق�هي.ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
لإدارة  )الهيجاء  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  جابر,  مها  املحامية 
اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  , طالبًا  القيد رقم67646  امل�شجلة مبوجب  واملقاهي ذ.م.م(,  املطاعم 
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ال�شركة ت�شفية اختيارية, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 
ل�شنة 2001.

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

اإعالن.رقم.)586(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.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 
توما�س اأ�شو�ش�شيتد بارترنز, نيابة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الهديل لل�شفر وال�شياحة 
للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا  رقم 6-63030,  القيد  امل�شجلة مبوجب  ال�شيارات(,  وتاأجري 

وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره األف )1000( 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.)587(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ت�س�من
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
الف�شفور  بحر  )حلقات  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  �شمالن,  مكي  بن  ح�شن  بن  ب�شري 
وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ,102513 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  لل�شم�شرة(, 
بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن, وبراأ�شمال مقداره �شتمائة )600( دينار بحريني, واإدخال ال�شيد/ وليد 

بن خالد بن محمد امل�شبح �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

اإعالن.رقم.)588(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

.اإلى.�سركة.ال�سخ�س.الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
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خالد ال�شربينى اأحمد اإبراهيم, نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )مودرن 
موديلز يونيفورم(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 98838, طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, لتنازل ال�شريكة ال�شيدة/ جنوى اإبراهيم اأمني ح�شن عن جميع 
ح�ش�شها لل�شيد/ خالد ال�شربينى اأحمد اإبراهيم, وبراأ�شمال لل�شركة مقداره اأربعون األف )40,000( 

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.)589(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.فرع.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
مور �شتيفن �شب�شياليز بارترن�شب, نيابة عن ال�شركاء يف ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل 
ا�شم )فري للتجارة وال�شيانة ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 47932, طالبًا حتويل الفرع الثالث 
من ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة م�شتقلة, وبراأ�شمال مقداره �شتة وثالثون األف )36,000( 

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.)590(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
)مخبز  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  مرزوق,  ها�شم  عي�شى  ال�شيد  با�شمه  ال�شيدة/ 
املرزوق(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 33774, طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, ا�شمها التجاري �شركة )مخرب املرزوق ذ.م.م(,  وذلك بتحويلها 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20,000( دينار بحريني, واإدخال ال�شيد/ ال�شيد �شعيد عي�شى مرزوق 

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

اإعالن.رقم.)591(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.فرع.يف.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كفترييا كابيتا(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 42869, طالبًا حتويل 
الفرع ال�شابع من املوؤ�ش�شة اإلى فرع من �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره 200 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.)592(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.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/ 
�شليمان ح�شن محمد ح�شن, �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )با�س لأعياد امليالد(, امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 18366, طالبًا حتويل الفرع الرابع من املوؤ�ش�شة امل�شمى )مقاولت املرت احلديثة, 
والذي ميار�س اأن�شطة الرتكيبات الكهربائية والأن�شطة العقارية يف املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة وت�شييد 
املباين, اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة جديدة, وبرقم قيد جديد, وبراأ�شمال مقداره خم�شة ع�شر 

األف )15,000( دينار بحريني, واإدخال ال�شيد/ روبني توما�س �شريكًا 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.)593(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية

�سركة.)نتورث.�سوليو�سني.�س.�س.و(
اإليه مكتب  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
�شركة كي بي اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م, نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )نتورث 
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�شوليو�شني �س.�س.و(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76863, طالبًا باعتباره امل�شفي القانوين ل�شركة 
ال�شخ�س الواحد املذكورة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 
التجاري, ا�شتنادًا اإلى املواد من )320( اإلى )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 

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

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

اإعالن.رقم.)594(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدة/ �شارة فيا�س محمد غالم محمد كرم, مالكة املوؤ�ش�شة الفردية, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
85835, طالبة حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة امل�شمى )�شمارت بوينت خلدمات ال�شيارات( اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره ثالثة اآلف )3,000( دينار بحريني, وذلك بناء على تنازل 
�شاحبة املوؤ�ش�شة عن ملكية الفرع امل�شار اإليه اإلى كل من اأحمد غلوم محمد اأحمد البحريني اجلن�شية, 

وJAHANGIR SHAH الباك�شتاين اجلن�شية. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)595(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.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/ 
عمر محمد علي محمد ال�شليمان املو�شى, مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املركز التخ�ش�شي 
للرتبية اخلا�شة(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95735, طالبا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 
مملوكة  بحريني,  دينار   )2,000( اإلفان  مقداره  وبراأ�شمال  الواحد,  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها 

بالكامل لل�شيد/ ح�شام محمد اأحمد �شواعي.
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.)596(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.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/ 
للمقاولت  العمار  )دار  ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  الراوي,  �شريف عبداللطيف  ه�شام 
والعقارات(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 84155, طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد با�شمه, وبراأ�شمال مقداره )2,0000( 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.)597(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية
�سركة.)اأحمد.امل�سلم.م�رين.ذ.م.م(

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اأحمد امل�شلم مارين ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية,  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم 82087, طالبة 

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

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

اإعالن.رقم.)598(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
رويال(,  )عطورات  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  املهزع,  عبداهلل  يو�شف  نوره  ال�شيدة/ 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 36186, طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
األف )20,000( دينار بحريني, واإدخال كل من  ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 
  ABDUL QADIR JAILANI KOBATTEالهندي اجلن�شية, و  MUSBA MOHAMMED ALTHAF

الهندي اجلن�شية �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.)599(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية.�سركة
)ن�سور.ال�سحراء.للخدم�ت.�س.�س.و(

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ا�شم )ن�شور ال�شحراء  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  نيابة عن �شركة  موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية, 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  املْغني,  عبداهلل  حبيب  عبداهلل  ال�شيد/  ملالكها  �س.�س.و(,  للخدمات 
64356, طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 
التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001, وحتويل ال�شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم 

ال�شيدة/ زينب جواد ح�شن �شلمان طالق.
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.)600(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.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/  
�شادق عبداجلليل جعفر علي, مالك املوؤ�ش�شة الفردية  التي حتمل ا�شم )الطائر لقطع غيار ال�شيارات(, 
امل�شمى )ور�شة جديد  املوؤ�ش�شة  ال�شابع من  الفرع  رقم 20640, طالبا حتويل  القيد  امل�شجلة مبوجب 
ال�شوف( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, ا�شمها التجاري �شركة )ور�شة جديد ال�شوف ذ.م.م(, 
الهندي  كومار  اأدرا�س  ال�شيد/  واإدخال  بحريني,  دينار    )5,000( اآلف  خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال 

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.)601(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.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/ 
خالد وليد محمد املرباطي, �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأ�شوار املحرق للمقاولت(, 
�شكوير  )بيرب  امل�شمى  املوؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  حتويل  طالبا   ,71963 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
ذ.م.م(,  ميديا  �شكوير  )بيرب  �شركة  التجاري  ا�شمها  محدودة,  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  ميديا(, 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10,000( دينار بحريني, واأْن ت�شبح مملوكة لكل من ال�شيد/ كاتوفيال 

اإيل جون بنوي وال�شيد/ جاكوب موتاتيت.
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.)602(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.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 
املحامي/ ح�شني �شعيد محمد املخرق, نيابة عن ال�شيد/ ممدوح اأحمد ح�شني اأحمد, مالك موؤ�ش�شة 
فردية م�شجلة مبوجب القيد رقم 43073, طالبًا حتويل الفرع اخلام�س من املوؤ�ش�شة امل�شمى )بريك 
األفان )2,000( دينار بحريني,  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره  البناء(  ملواد 
 GIRISHو اجلن�شية,  الهندي   RAMAKRISHNA PILLAI SATHISH KUMAR من  كل  واإدخال 

KUMAR PILLAI الهندي اجلن�شية, �شريكني يف ال�شركة.

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

اإعالن.رقم.)603(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيدة/ وداد محمد قا�شم بوحمود, مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم مران(, امل�شجلة 
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مبوجب القيد رقم 29235, طالبة حتويل الفرع الثامن من املوؤ�ش�شة امل�شمى )برادات البو�شنة( اإلى 
دينار   )10,000( اآلف  ع�شرة  مقداره  وبراأ�شمال  جديد,  قيد  وبرقم  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة 
 MEKAROLIو  PILAVULLATHIL AMMADو ثاين  علي  محمد  علي  ال�شادة/  واإدخال  بحريني, 

KUNHABDULLA �شركاء يف ال�شركة.

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

اإعالن.رقم.)604(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.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 
كامور للمحاماة وال�شت�شارات, نيابة عن ال�شيد/ فرا�س محمد ذيب العمري, �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية 
تغيري  طالبًا   ,80779 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  احلديث(,  الأ�شنان  طب  )مركز  ا�شم  حتمل  التي 
مقداره  وبراأ�شمال  محدودة,  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل 
ال�شيد/ محمود جميل احللبوين وال�شيد/ عبداهلل  األف )20,000( دينار بحريني, واإدخال  ع�شرون 

محمد علي محمود �شيام �شريكني 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.)605(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية.�سركة

)اآي.اإ�س.تي.اإينوفتف.�سيور.تكنولوجيز.ميدل.اإي�ست.ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اآي اإ�س تي اإينوفتف �شيور تكنولوجيز ميدل اإي�شت 
ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88223, طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية, 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)606(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ محمد اإ�شحاق عبدالر�شيد فتح محمد لل دين كوجر, �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل 
ا�شم )لوؤلوؤة البحرين للعقارات( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94001, طالبًا حتويل الفرع الثالث من 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبرقم قيد  املوؤ�ش�شة امل�شمى )اإب�شلوت لتكنولوجيا الإلكرتونيات( 
 HELEN TAYE جديد, وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10,000( دينار بحريني, واإدخال ال�شيدين

LEGESSE  وIAN JOHN BEESLEY  �شريكني 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.)607(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.تخفي�س.راأ�سم�ل.�سركة

)اإيه.اإ�س.اإيه.لال�ست�س�رات.ذ.م.م(.
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اإيه اإ�س اإيه لال�شت�شارات ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب 
اأن ال�شركاء قد قرروا يف اجتماعهم الذى انعقد بتاريخ 6 �شبتمرب 2016  القيد رقم 81493, مفيدة 
دينار   )2,000( األفي  اإلى  بحريني  دينار   )20,000( األف  ع�شرين  من  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�س 

بحرينى. 
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.)608(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية.�سركة

)علي.�سليم.ملق�والت.التنظيف�ت.�س.�س.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
�شليم  )علي  �شركة  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  �شليم  عبداهلل  ح�شن  مكي  علي 
ملقاولت التنظيفات �س.�س.و(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 85745, طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
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ال�شركة ت�شفية اختيارية وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 
ل�شنة 2001, وحتويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية.                                                     

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.)609(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

اإلى.�سركة.ال�سخ�س.الواحد
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز    
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )بلو هيلز لالإدارة العقارية ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 97647, طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, وبراأ�شمال 
مقدار خم�شة اآلف )5,000( دينار بحريني, وذلك بعد تنازل ال�شيد/ بردي�س كيذاكولنكرا ماذافان, 
اأ�شوين فالبول,  ال�شيد/  اإلى  ال�شركة, مبوجب اتفاقية بيع ح�ش�س  الهندي اجلن�شية عن ح�شته يف 

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.)610(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأمانينا  ا�شم )مركز  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  الع�شفور,  �شلمان عبداهلل  اأماين  ال�شيدة/ 
وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ,71990 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة   ,)2 للتجميل 
بتحويلها ايل �شركة ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره خم�شمائة )500( دينار  بحريني, واأْن 
ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )مركز اأمانينا للتجميل 2 ذ.م.م(, وذلك بناء على تنازل مالكتها اأماين 
ال�شيد  اأحمد علي عبدعلي علي  وفاطمة  ال�شيدين/ ح�شني  اإلى كل من  ال�شجل  الع�شفور عن ملكية 

محمد �شالح �شلمان علي.
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
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اإعالن.رقم.)611(.ل�سنة.2016.
ب�س�أن.انته�ء.اعم�ل.الت�سفية

�سركة.)داينمك.اإنرجي.لنك.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )داينمك اإنرجي لنك ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
80863-1, طالبًة ت�شفية ال�شركة 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
اإعالن.رقم.)612(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.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 تقدمت اإليه اميان 
امل�شجلة  وايت(,  م�شرت  ا�شم )مغ�شلة  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  اإبراهيم, �شاحبة  عبداهلل حجي 
مبوجب القيد رقم 42151, طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم )6( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة بني �شاحبة املوؤ�ش�شة ولها ن�شبة 33% وال�شيد/ خالد محمد احمد عبداهلل الهزاع 
RAJENDRA KUMAR JANARDANAN NAIR وله ن�شبة 33%. براأ�شمال  وله ن�شبة 34% وال�شيد 

لل�شركة مقداره خم�شة اآلف )5,000( 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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ملخ�س.عقد.�سركة
�سركة.بوالري�س.لالن�س�ءات.�س.�س.و.

مل�لكه�.ح�سن.اآل.رحمة
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة: �شركة بولري�س لالن�شاءات �س.�س.و لمالكها ح�شن اآل رحمة 

رقم.القيد: 103538

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/8/26

مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31

اأغرا�س.ال�سركة: ت�شييد المباني, واإكمال المباني وت�شطيبها, واأعمال الديكور.

راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 2000 

                            ب - العيني: -  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)بحريني الجن�شية( ح�شن ريا�س ح�شن ح�شين اآل رحمة  
)%100( الن�شبة   )2000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(ح�شن ريا�س ح�شن ح�شين اآل رحمة

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(ح�شن ريا�س ح�شن ح�شين اآل رحمة



77
العدد: 3281 - الخميس 29 سبتمبر 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
فوروارد.للتنظيف�ت.�س.�س.و
ل�س�حبه�.ي��سر.علي.من�سور

�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة: فوروارد للتنظيفات �س.�س.و ل�شاحبها يا�شر علي من�شور 

رقم.القيد: 103539

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/8/26

مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31

المباني والتنظيف ال�شناعي الأخرى, ومقاولت تنظيفات  اأن�شطة تنظيف  ال�سركة:  اأغرا�س.
المباني.

راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 50 

                            ب - العيني: -  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)بحريني الجن�شية( يا�شر علي من�شور ح�شين  محمود  
)%100( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(يا�شر علي من�شور ح�شين  محمود

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(يا�شر علي من�شور ح�شين  محمود
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ملخ�س.عقد.�سركة
�سركة.اأك��س.للمق�والت.البن�ء..ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة: �شركة اأكا�س للمقاولت البناء  ذ.م.م 
رقم.القيد: 103540

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/8/26
مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31
والتنظيف  المباني  تنظيف  واأن�شطة  الداخلية,  الديكورات  ت�شميم  اأن�شطة  ال�سركة:  اأغرا�س.
الأمنية(,  والأن�شطة  الحرا�شة  ي�شمل  )ل  المرافق  لدعم  متكاملة  واأن�شطة  الأخرى,  ال�شناعي 
وتركيب  المباني,  تنظيفات  الأخرى - مقاولت  ال�شناعي  والتنظيف  المباني  واأن�شطة تنظيف 
الآلت والمعدات ال�شناعية, وت�شييد المباني, والتركيبات الكهربائية, وتركيب الدوات ال�شحية, 

وتركيبات اإن�شائية اأخرى, واإكمال المباني وت�شطيبها, واأعمال الديكور.
راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 1000 

                            ب - العيني: -  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- فايزة ثاني عي�شى عنزة  
)%66٫6667( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 

2-     )بنغالي الجن�شية(
)%33٫3333( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1- فايزة ثاني عي�شى عنزة

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- مو�شى ب�شير عي�شى هويكل العنزى
م�شتوى التوقيع )منفرد()بنغالي الجن�شية(3-

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)بنغالي اجلن�شية(1-  



79
العدد: 3281 - الخميس 29 سبتمبر 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
مودرن.ب�ك.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة: مودرن باك ذ.م.م 

رقم.القيد: 103542

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/8/27

مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31

اأغرا�س.ال�سركة: اأن�شطة التغليف والتعبئة, واأن�شطة الطباعة والنق�س الأخرى.

راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 1000 

                            ب - العيني: -  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)م�شري الجن�شية( 1- عمرو اإبراهيم الد�شوقي عبدالمق�شود ال�شطوحي  
)%30( الن�شبة   )300( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )6( احل�ش�س  عدد 

2- ماجد بن اأحمد بن محفوظ محفوظ   )�شعودي الجن�شية(
)%70( الن�شبة   )700( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )14( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شري اجلن�شية(عمرو اإبراهيم الد�شوقي عبدالمق�شود ال�شطوحي

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
مدير)م�شري اجلن�شية(1- عمرو اإبراهيم الد�شوقي عبدالمق�شود ال�شطوحي

الع�شو املنتدب)�شعودي اجلن�شية(2- ماجد بن اأحمد بن محفوظ محفوظ
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ملخ�س.عقد.�سركة
�سركة.بينه�ل.�س.�س.و

.مل�لكته�.فران�سني.بينه�ل
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة: �شركة بينهال �س.�س.و لمالكتها فران�شين بينهال 

رقم.القيد: 103577

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/8/28

مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31

نع منتجات المخابز, وتجارة/بيع منتجات �شناعية ومواد خام اأخرى. اأغرا�س.ال�سركة: �شُ

راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 20000 

                            ب - العيني: - 
عنوان.ال�سركة:

مبنى 584         طريق 1207         �شلماباد
اله�تف: 36090907

 
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)برازيلي الجن�شية( فران�شين ميدول بينهال  
عدد احل�ش�س )200( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )%100(
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()برازيلي اجلن�شية(فران�شين ميدول بينهال

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)برازيلي اجلن�شية(فران�شين ميدول بينهال
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ملخ�س.عقد.�سركة
�سركة.بو�سكو.للمق�والت.ذ.م.م
�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة: �شركة بو�شكو للمقاولت ذ.م.م 

رقم.القيد: 103661

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/8/29

مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31

المرافق )ل  واأن�شطة متكاملة لدعم  الداخلية,  الديكورات  اأن�شطة ت�شميم  ال�سركة:  اأغرا�س.
المباني,  وت�شييد  ال�شناعية,  والمعدات  الآلت  وتركيب  الأمنية(,  والأن�شطة  الحرا�شة  ي�شمل 
اأخرى, واإكمال المباني  اإن�شائية  والتركيبات الكهربائية, وتركيب الدوات ال�شحية, وتركيبات 

وت�شطيبها, واأعمال الديكور.
راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 1000 

                            ب - العيني: -  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- رقية ب�شير عي�شى هويكل العنزي  
)%66٫6667( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 

2-     )بنغالي الجن�شية(
)%33٫3333( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1- رقية ب�شير عي�شى هويكل العنزي

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- مو�شى ب�شير عي�شى هويكل العنزى
م�شتوى التوقيع )منفرد()بنغالي الجن�شية(3-

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)بنغالي الجن�شية(1-  
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ملخ�س.عقد.�سركة
�سركة.فواد.الدارة.العق�رات.�س.�س.و.

مل�لكه�.اأحمد.نواز
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة: �شركة فواد لدارة العقارات �س.�س.و لمالكها اأحمد نواز 

رقم.القيد: 103848

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/8/31

مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31

اأغرا�س.ال�سركة: الأن�شطة العقارية فى الممتلكات المملوكة اأو الموؤّجرة.

راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 1000 

                            ب - العيني: - 
عنوان.ال�سركة:

مبنى 584 
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)باك�شتاني الجن�شية(     -1
)%100( الن�شبة   )1000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )20( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()باك�شتاني اجلن�شية(1-  

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
الع�شو املنتدب)باك�شتاني اجلن�شية(1-  
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ملخ�س.عقد.�سركة
.�س�رع.البحرين.العق�ري.�س.�س.و.

.مل�لكه�.محمد.عزمي.جودري..
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة:  �شارع البحرين العقاري �س.�س.و لملكها محمد عزيم  جودري   

رقم.القيد: 103919

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/9/1

مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31

اأغرا�س.ال�سركة: الأن�شطة العقارية فى الممتلكات المملوكة اأو الموؤّجرة.

راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 1000 

                            ب - العيني: -  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)باك�شتاني الجن�شية(     -1
)%100( الن�شبة   )1000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )20( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()باك�شتاني اجلن�شية(1-  

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
مدير)باك�شتاني اجلن�شية(1-  
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ملخ�س.عقد.�سركة
تربل.واي.لالن�س�ء.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة: تربل واي لالن�شاء ذ.م.م 

رقم.القيد: 103932

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/9/1

مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31

اأغرا�س.ال�سركة: ت�شييد المباني, والتركيبات الكهربائية.

راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 1000 

                            ب - العيني: -  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- �شالمة �شعيد ر�شي علي  
)%66٫6667( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 

2- يا�شر عبداهلل جعفر عبداهلل  ح�شين  )بحريني الجن�شية(
)%33٫3333( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(يا�شر عبداهلل جعفر عبداهلل ح�شين

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
مدير)بحرينية اجلن�شية(�شالمة �شعيد ر�شي علي
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ملخ�س.عقد.�سركة
كلني.كري.�س.�س.و

.مل�لكه�.كم�ل.اأحمد.ال�سعدون
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة: كلين كير �س.�س.و لمالكها كمال اأحمد ال�شعدون 

رقم.القيد: 104022

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/9/4

مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31

اأغرا�س.ال�سركة: غ�شيل المن�شوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها.

راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 50000 

                            ب - العيني: -  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)بحريني الجن�شية( كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون  
عدد احل�ش�س )500( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )%100(
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(كمال اأحمد ح�شن اأحمد ال�شعدون
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ملخ�س.عقد.�سركة
وردة.ال�سيف.للتجميل.ت�س�من.

الأ�سح�به�.مرمي.عبدالعزيز.ومن�ل.عبدالنبي
�سركة.ت�س�من

ا�سم.ال�سركة: وردة ال�شيف للتجميل ت�شامن لأ�شحابها مريم عبدالعزيز ومنال عبدالنبي 

رقم.القيد: 104028

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/9/4

مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31

اأغرا�س.ال�سركة: ت�شفيف ال�شعر واأنواع التجميل الأخرى - ت�شفيف ال�شعر واأنواع التجميل, 
و�شالونات التدليك وغيرها من خدمات ال�شترخاء وال�شتحمام.

راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 1000 

                            ب - العيني: -  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- مريم عبدالعزيز محمد جواد ر�شي  
)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 

2- منال عبدالنبي عبداهلل الع�شفور   )بحرينية الجن�شية(
)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1- مريم عبدالعزيز محمد جواد ر�شي

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2- منال عبدالنبي عبداهلل الع�شفور

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(1- مريم عبدالعزيز محمد جواد ر�شي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2- منال عبدالنبي عبداهلل الع�شفور
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ملخ�س.عقد.�سركة
�س�بروت.لال�ست�س�رات.�س.�س.و

.مل�لكه�.جم�سيد.�سالح.الدين.اأكرب.�س�ه
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة: �شابروت لال�شت�شارات �س.�س.و لمالكها جم�شيد �شالح الدين اأكبر �شاه 

رقم.القيد: 104057

ت�ريخ.الت�أ�سي�س: 2016/9/4

مدة.ال�سركة: غير محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.الم�لية: 12/31

اأغرا�س.ال�سركة: اأن�شطة.

راأ�سم�ل.ال�سركة:  اأ - النقدي: - 1000 

                            ب - العيني: -  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

)هندي الجن�شية( جم�شيد �شالح الدين اأكبر �شاه  
)%100( الن�شبة   )150( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )3( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

المخولين.ب�لتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(جم�شيد �شالح الدين اأكبر �شاه

اأع�س�ء.مجل�س.االإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة)هندي اجلن�شية(جم�شيد �شالح الدين اأكبر �شاه
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اإعالن�ت.اإدارة.اأموال.الق��سرين

اإعالن.20160276
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف محمد هارون بنج�شمبه م�شطفى, من �شكنة املنامة, 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 600149900,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتويف عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160270
املنامة,  �شكنة  , من   NASIR AHMED ATTARI املتويف  له طلب على  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 581218108,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتويف عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160278
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة كنديالريا مالري ديلو�س �شانتو�س, من �شكنة عراد, 
اإلى  اأن يقدم طلبا كتابيًا  اأو دين يف تركتها, عليه  باإرث  اأو يدعي  وحتمل رقم �شكاين 560209991, 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفاة عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160277
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف نبيل محمد خالد الغرير, من �شكنة الرفاع ال�شرقي, 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 530121590,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتويف عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
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اإعالن�ت.اإدارة.المح�كم

رقم.الدعوى:.6/01268/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية:  
احمد حاتم محمد عوكل. مبنى 122 طريق 210 مجمع 520 باربار. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 

241٫632 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/05262/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي:  �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 .861012933 ال�شخ�شي   الرقم   .JOHN CARLO ZAPRA ZAPRA MANAHAN عليه:  
مبنى 1425 �شقة 13 طريق 3624 مجمع 536 الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275٫045 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.8/02435/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
LIMARCO VELASCO LEONILLO. مبنى 2323 �شقة 34 طريق 439 مجمع 704 �شلماباد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 273٫625 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/00305/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
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Bahrain palm Group Co Wll. مبنى 424 �شقة 22 طريق 1805 مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 418٫13 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.8/09362/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ال�شيد ح�شين عبا�س ح�شين علي. الرقم ال�شخ�شي:  570049750. مبنى 634 طريق 3429 
مجمع 634 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 150٫164 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.7/09564/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي:  880328894. مبنى 3081 طريق  الرقم  �شمه.  ناجي احمد  عليه: محمد مح�شن 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   316٫39 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1448

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/06027/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  اأي.  ام  بي  بنك  المدعي: 
عليه: ABHILASH MANGALATHU KRISHNAN KRISHNAN KUTTY الرقم ال�شخ�شي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة   308 مجمع  الق�شيبية  طريق   432 مبنى   .710724810

1199٫244 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.5/10053/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي  520213777 مبنى 1216 طريق  الرقم   .DANTE LIQUE AZUPARDO عليها: 
الر�شوم  مع  دينارًا   231٫012 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   909 مجمع   953

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.1/06664/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها  �شركة  تيلكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة مينا 
روكانا للتجارة. الرقم ال�شخ�شي: 80665. مبنى 43 طريق 326 مجمع 304 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 403٫85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/20629/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  الدعوى طلب  مو�شوع  الحد.  مبنى 826 طريق 102 مجمع 128   .REJAUL KASHEM

517٫882 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/07758/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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طريق   513 مبنى   .730312143 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  الح�شن  �شالح  عبداهلل  ح�شن 
5511 مجمع 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 166٫928 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.2/07292/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 851137652. مبنى 1750 طريق 2139  الرقم   .MOSTAFA NAZIM ALI عليه: 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 262٫387 دينارًا مع  مجمع 1609. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.7/08079/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليها  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ELPIDIO JR YBANEZ MITRA. مبنى 4056 �شقة 22 طريق 1204 مجمع 812 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 158٫244 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.5/14278/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 203 مجمع   213 طريق   755 مبنى   .851045138 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUJAHID ALI عليه: 
اأتعاب  المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254٫25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.3/02536/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   1 مبنى   .870222945 ال�شخ�شي   الرقم   .JONATHAN ALLEN THOMAS عليها: 
الر�شوم  مع  دينارًا   355٫951 مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع  المنامة.   342 مجمع  الجفير  �شارع 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:..9/1852/2016/04.
بيع.ب�ملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليه موؤ�ش�شة 
العنوان محل A/67 مبنى 57 طريق 635 مجمع  التي تم حجزها في  ال�شيارات  لتاأجير  تميم 
306 قرب ا�شواق ميدوي وقد حددت المحكمة تاريخ 2016/9/29 للمزايدة عليها في مكانها  

والأغرا�س هي : ح�شب الك�شف المرفق.
          فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة �شعيد �شابر عبدالحفيظ منظور  هاتف 
)39176004 - 33221193( اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب 

ملف التنفيذ رقم 9/01852/2016/04.
ق��سي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.9/06489/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: �شادق 
عبدالهادي مير عبا�س خ�شروي. مبنى 2971 طريق 2176 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: 

مطالبة ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/3 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة
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رقم.الدعوى:.02/2016/07183/6
تبليغ.ب�حل�سور

نورة  عليها:  المدعى  الدولة.  المدعية: جهاز ق�شايا  وكيل  العمل.  �شوق  تنظيم  المدعية: هيئة 
عبداهلل بخيت خمي�س. مبنى 571 طريق 71 مجمع 754 بوري. مو�شوع الدعوى:  مطالبة ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/3 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة
رقم.الدعوى:.02/2016/06581/9

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة الالجون للتطوير العقاري. وكيل المدعية: محمد ح�شن كمال الدين المدعى 

عليه: عبداهلل �شلمان الجا�شم. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/5 لنظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.4/05659/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية:  احمد محمد احمد علي عبداهلل
المدعى عليها: موؤ�ش�شة ال�شعيبي لجهزة امدادات الطاقة. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 15642٫947 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/4 لنظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى:.4/04785/2016/02.
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. المدعى عليه 
الثاني: محمد قا�شم علي محمد الجابر. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ديون اأخرى.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه الثاني المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/5 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة.
رقم الدعوى : 2/347/2016/14
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تبلـيغ.ب�حل�ســور
اإبراهيم بوهزاع. مبنى 1253 طريق 1642 مجمع 216.  المدعية: ذكريات عبدالعزيز محمد 
ال�شارقة المارات  ال�شارقة  بلدية  الجن�شية/ عمان  البلو�شي.  المدعى عليه: عادل �شبت را�شد 

العربية المتحدة مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/11/2م  فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الث�نية

رقم الدعوى : 7/2703/2016/14
تبلـيغ.ب�حل�ســور

– وزارة  المحاكم  – اإدارة  اأمين  محمد  �شناء  المحامية  بوا�شطة  عبداهلل.  عوي�س  المدعي: 
العدل. المدعى عليها: ميروني�شا خان محمد. الجن�شية/ كندا. منزل 23 الفار�س بارك 1 مدخل 

63 �شارع 21 منطقة �شار مجمع 517. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها اإذا 
اأو تعين وكياًل لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم  2016/11/9م  فاإن المحكمة  لم تح�شر 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الث�نية

رقم.الدعوى:.2/2254/2010/14.
تبلـيغ.ب�حل�ســور

NADIA KHAN. �شقة 1  مبنى  1057  طريق 8260  مجمع 208 المدعى عليه/  المدعية/  
SHAHID KHAWAJA. الجن�شية/  باك�شتان. جمهورية الباك�شتان رقم البيت 222 ال�شارع 15 

– حي  عالمة اقبال كالوني – مدينة قائد اباد – منطقة راول فندي. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
وعليه حكمت المحكمة وقبل الف�شل باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية وذلك بكافة طرق 
الأثبات القانونية بما فيها البينة و�شهادة ال�شهود ال�شرر الواقع عليها من المدعى عليه و�شرحت 
للمدعى عليه النفي بذات الطرق وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/2م لإجراء التحقيق 
واأبقت الف�شل في الر�شوم والم�شاريف لحين الف�شل في الدعوى واعالن المدعى عليه بوا�شطة 

الن�شر بالجريدة الر�شمية .
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  يوم  2016/11/2  �شوف ت�شير بحقه بما 
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يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الث�نية

رقم.الدعوى:.9/1301/2016/14.
تبلـيغ.ب�حل�ســور

المدعية/ نوره اإبراهيم �شالح حمد الدو�شري مبنى 1571 طريق  1424 مجمع  1214 المدعى 
عليه/  عبدالعزيز عي�شى عبدالعزيز الدو�شري. الجن�شية/ قطر. منزل 33 �شارع 745 منطقة 

دحيل – دولة قطر. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
اإذا  باأنه  اأعاله  الثانية للمدعى عليها المذكور  ال�شنية  ال�شرعية   لذا تعلن المحكمة الكبرى 
لم يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/11/2م فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الث�نية

رقم.الدعوى:.9/11837/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي:  ال�شيد �شادق محفوظ محمد ح�شين. وكيل المدعي:  احمد ح�شن خليفه العماري
المدعى عليهم: ال�شيد باقر محفوظ محمد ح�شين, عدنان ال�شيد محفوظ محمد ح�شين, علويه 
ال�شيد محفوظ محمد ح�شين, ال�شيد �شياء محفوظ محمد ح�شين, ال�شيد مكي محفوظ محمد 
ح�شين, نوريه ال�شيد محفوظ محمد ح�شين, �شفيقه ال�شيد محفوظ محمد ح�شين, ال�شيد انور 
محمد  محفوظ  �شبير  ال�شيد  ح�شين,  محمد  محفوظ  ال�شيد  بلقي�س  ح�شين,  محمد  محفوظ 
ح�شين, زهره ال�شيد محفوظ محمد ح�شين, جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري مبنى :24 طريق 

:3136, مجمع: 531 المرخ. مو�شوع الدعوى: لفرز عقار.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.1/08166/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الع�شومي   محمد  عبدالرحمن  نبيل  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
عليه: عبدالح�شين �شعيد ح�شن عبداهلل �شبت. الرقم ال�شخ�شي: 781202540 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1696٫92 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/10136/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: خديجه ح�شن علي معراج. وكيل المدعية: احمد ح�شن خليفه العماري. المدعى عليه: 
عبدالح�شين ح�شن علي معراج, جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى :3684 طريق 436 

مجمع 343 المنامة. مو�شوع الدعوى: فرز م�شتحق. 
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.5/11386/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليها  المدعى  تقي.  محمد  علي  ح�شين  المدعية:   وكيل  �شدر.  ح�شن  علي  �شحر  المدعية: 
PAMELA DELIWE. الرقم ال�شخ�شي: 810817160. مبنى 1720 طريق 2427 مجمع: 324 

المنامة بوا�شطة فندق ماج�شتيك – جفير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3400 دينار مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.8/11068/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

محمد  عبدالمح�شن  عبدالرزاق  مح�شن  المدعية:  وكيل  علي.  نا�شر  عبداهلل  ليلى  المدعية: 
علي  �شلمان  عبدالح�شين  مر�شيل  القفا�س,  �شلمان  عبدالح�شين  عليهم:  المدعى  اإبراهيم. 
ايمن  القفا�س,  �شلمان علي  القفا�س, مجيد عبدالح�شين  �شلمان  الح�شين  نادر عب  القفا�س, 
الم�شاحة  جهاز  القفا�س,  علي  �شلمان  عبدالح�شين  ندى  القفا�س,  علي  �شلمان  عبدالح�شين 
والت�شجيل العقاري. مبنى 3487 طريق 7935 مجمع 479 ال�شاخورة مو�شوع الدعوى: فرز عقار.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى:.5/02669/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: جالل محمد احمد علي بوجيري. وكيل المدعي: ب�شرى يو�شف احمد معيوف
 .811256022 ال�شخ�شي  الرقم   .AIDAH BT ADANG ADANG CAKING عليه:  المدعى 
مبنى 458 طريق 215 مجمع 202 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1300 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/02098/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: انور �شالح محمد �شالح. وكيل المدعي: علي اأحمد عياد. المدعى عليه: ح�شن علي 
الدعوى: طلب  يو�شف �شالح جمعه. مبنى 2246 طريق 4946 مجمع 1019 دم�شتان. مو�شوع 

مبلغ 750 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.5/03416/2016/14
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شحر احمد ح�شن  مح�شن. رقمها ال�شخ�شي: 781202108. جن�شيتها بحرينية. مبنى 
 .2965476G 728 طريق 1423 الديه 414. المدعى عليه: ميران حمزه جودان. رقم جوازه: 

جن�شيتها: عراقي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى  هجران.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يـوم الأثنين 2016/11/07م, 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.االأولى

رقم الدعوى ال�شرعية 7/5895/2015/14
تبليغ.ب�حل�سور.

جن�شيته  ال�شخ�شي:881000159  رقمه  معلم.  اإبراهيم  محمد  اإبراهيم  محمد  المدعي: 
 EDITHA عليها  المدعى  النويدرات.   643 مجمع   4318 طريق   1068 مبنى   1 �شقه  بحريني. 
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مجهول   .800740351 ال�شخ�شي  رقمها  فلبيين.  جن�شيتها:   .FERNANDER MENDOZA

العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.
الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة   لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأثنين 2016/11/14م, 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.اجلعفرية..الث�نية

رقم.الدعوى:.9/04757/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: علي �شرفراز احمد علي احمد. وكيل المدعي: في�شل عبداهلل علي العلي المدعى عليه: 
و�شفي �شعيد و�شفي عبدالمجيد. الرقم ال�شخ�شي: 850662842. مبنى 1872 �شقة 113 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 242  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  5134 مجمع 351 

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

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االولى

رقم.الدعوى:.4/04978/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 MARTIN  :المدعي: نادي يخت البحرين. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه
DUDEK. الرقم ال�شخ�شي: 670833711. مبنى 592 �شقة 14 طريق 3624 مجمع 336 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 805 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االولى

رقم.الدعوى:.8/01818/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: محمد عبدالرحمن محمد الربع. وكيل المدعي: علي محمد ح�شن ال�شيد علي كمال 
بوابة  ال�شخ�شي: 05863845 فندق  الرقم  ال�شامي.  المدعى عليه: محمد علي محمد  الدين. 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   2000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البحرين. 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االولى

رقم.الدعوى:.6/12815/2010/02
تبليغ.ب�حل�سور

المرباطي,  اإبراهيم  ابت�شام  المرباطي,  اإبراهيم  عبداهلل  العلوي,  عبدالغفار  حياة  المدعين: 
نزهه اإبراهيم محمد المرباطي, با�شم اإبراهيم المرباطي. وكيل المدعي: احمد عبداهلل احمد 
المرباطي, محمد  كلثم محمد ح�شن  المرباطي,  عليهم: م�شطفى محمد  المدعى  ال�شمالن. 
المرباطي, هاني  نبيل عبدالوهاب  المرباطي,  المرباطي, عبدالودود عبدالوهاب  عبدالوهاب 
عبدالوهاب المرباطي, ن�شال عبدالوهاب المرباطي, لطيفه عبدالوهاب ىالمرباطي, فاطمه 
عبدالوهاب المرباطي, رو�شه جابر ال�شيد خلف, في�شل عبدالعزيز المرباطي, انور عبدالعزيز 
عبدالعزيز  عادل  المرباطي,  عبدالعزيز  عبداهلل  المرباطي,  عبدالعزيز  خالد  المرباطي, 
المرباطي, يا�شر عبدالعزيز المرباطي, �شهام عبدالعزيز المرباطي, ليلى عبدالعزيز المرباطي, 
المرباطي, جهاز  المرباطي, عبير عبدالعزيز  ي�شرى عبدالعزيز  المرباطي,  نعمت عبدلعزيز 
الم�شاحة والت�شجيل العقاري مبنى 168 �شقة 1 طريق �شارع ال�شيخ عي�شى مجمع: 205 المحرق. 

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

جل�شة 2016/10/18 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االولى

رقم.الدعوى:.7/09085/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: نزار عقيل محمود رئي�س. المدعى عليه:  فهد ح�شن علي طراده. الرقم ال�شخ�شي: 
561102287. مبنى 579 طريق 3622 مجمع 336 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االولى

رقم.الدعوى:.9/00770/2016/15
تبليغ.ب�حل�سور

الم�شتاأنفة: زهره محمد علي  مدن. رقمها ال�شخ�شي: 561204349. جن�شيتها  بحرينية. �شقة 
و�شطي.  ده  فرهادي  �شياه    الم�شتاأنف �شده: محمد  الدير 233.  مبنى 733 طريق 3326   11
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رقمه ال�شخ�شي: 560141220. جن�شيته: ايراني. مجهول العنوان. مو�شوع ال�شتئناف:  طلــب 
الطالق. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باحالة ال�شتئناف للتحقيق لتثبت الم�شتاأنفة 
بكافة طرق الثبات ال�شرعية والقانونية ومنها البينة و�شهادة ال�شهود هجران الم�شتانف عليه 
اأن تثبته الم�شتاأنفة بذات الطرق, وحددت جل�شة  لها, و�شرحت للم�شتاأنف عليه نفي ما ع�شى 
الثنين 2016/10/03م, لبدء التحقيق, وعلى قلم كتاب المحكمة اإعالن منطوق الحكم لمن لم 

يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.
.ق��سي.املحكمة.العلي�.ال�سرعية.اال�ستئن�فية

رقم.الدعوى:.3/13379/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المحرق.   216 مجمع   1611 طريق   503 مبنى   .DOMERCINO MENDOZA IGNACIO

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 116٫85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/13476/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه توفيق 
جا�شم محمد علي. مبنى 1906 طريق 407 مجمع 807 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 515٫095 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/13477/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه اإبراهيم 
�شيف ناجي �شيف. مبنى 2959 طريق 1959 مجمع 1019 دم�شتان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

79٫45 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/13478/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه ح�شن 
مهدي يو�شف يعقوب يو�شف. مبنى 15 طريق 30 مجمع 432 كرباباد مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2656٫369 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/13549/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   304 مجمع   423 طريق   925 مبنى   .MOFAZZAL HOSSAIN JOYNAL ABDIN

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 903٫337 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/13556/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ZAHID IQBAL. مبنى 2605 طريق 575 مجمع 705 توبلى. مو�شوع الدعوى  474٫75 دينارًا 

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

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/13557/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
النور �شليمان رجب. مبنى 2730 طريق 446 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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275٫167 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/13220/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه يو�شف 
احمد بالل. مبنى 1072 طريق 3620 مجمع 436 ال�شيف. مو�شوع الدعوى  466٫676 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/13221/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 YI عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعي: 
HUANG. مبنى 646 �شقة 101 طريق 3517 مجمع 335 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

466٫717 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13224/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  المنامة. مو�شوع  ACHMAD SUHARJONO. مبنى 891 طريق 4019 مجمع 340 

طلب مبلغ 467٫568 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.8/13225/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SPARKLE LEE ANGEL WILLIAMS. مبنى 1774 طريق 2427 مجمع 324 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 468٫25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/13227/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 JOEY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
ABULAN RAYMUNDO. مبنى 180 �شقة 11 طريق �شارع قا�شم المهزع مجمع: 302 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468٫584 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13229/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه عمرو 
احمد اإبراهيم على. مبنى 67 �شقة 12 طريق 3201 مجمع 332 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 473٫373 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.4/13230/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
 MOHD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  �شلماباد.  �شقة 11 طريق 1415 مجمع 714  مبنى 810   .ASHIF

522٫225 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/13232/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
عليها  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
PRAVEEN VISWANADHAN PILLAI. مبنى 12 طريق 224 مجمع 212 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 309٫64 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/13377/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه حمد 
محمد �شالم خليفه عا�شور. مبنى 1340 طريق 1412 مجمع 1214 مدينة حمد مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 64٫8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/01 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13540/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل المدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: 
ALISON MARY WALTHEW. مبنى 975 �شقة 6 طريق 3320 مجمع 333 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 58٫985 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13537/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل المدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: 
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ح�شن عبداهلل جمال قا�شي. مبنى 665 طريق 521 مجمع 205 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 55٫071 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/13460/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 

عليها: فاطمه ال�شيد�شلمان نا�شر ها�شم. مبنى 1456 طريق 5647 مجمع 756 بوري
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 54٫526 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/13459/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
عليه: MOHD ARIF. مبنى 2758 طريق 2771 مجمع 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

185٫623 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/13399/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
عليه: محمد عبداهلل مدن مكي. مبنى 1202 طريق 29333 مجمع 729 جرداب مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 66٫943 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/13393/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
عليه: ع�شام محمد �شالح ح�شن. مبنى 399 �شقة 31 طريق 5008 مجمع 302 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 71٫255 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/13390/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى  تيليكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة مينا 
عليه: MUNAWWER HUSAIN. مبنى 37 �شقة 22 طريق 801 مجمع 308 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 83٫582 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/13388/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى  تيليكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة مينا 
�شند.   743 مجمع   4363 طريق   1964 مبنى   .REBECCA CAMILLE TENNANT عليها: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 146٫042 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13246/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليها  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
المنامة.   318 مجمع   806 طريق   24 �شقة   139 مبنى   .MARINEL SAGUINSIN NAVAS

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 67٫77 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.8/13242/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
عليها  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
SARABJIT SINGH SOHAN SINGH. مبنى 2074 طريق 236 مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 64٫7 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13238/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
عليها: SUSAN SABRA. مبنى 1783 �شقة 24 طريق 5715 مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 77٫603 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13563/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي ح�شن علي يعقوب يو�شف. مبنى 1167 طريق 293 مجمع 729 جرداب مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 190٫945 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/13562/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
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منى �شلمان جا�شم بدر. مبنى 367 طريق 7407 مجمع 607 ابو العي�س. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 195٫519 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.8/13368/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الب�شيتين مو�شوع الدعوى:  محمد علي عبداهلل الرميثي. مبنى 479 طريق 4507 مجمع 225 

طلب مبلغ 116٫43 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/13364/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
زليخه علي �شلمان مرزوق الدرازي. مبنى 97 طريق 14 مجمع 414 الديه مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 128٫302 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/13309/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
BILAWAL AKBAR. مبنى 301 طريق 120 مجمع 1205 مدينة حمد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 124٫149 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.3/13303/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع  المنامة.   327 مجمع   2722 طريق   1165 مبنى   .MARTHA WANJIRU MUNGAI

الدعوى: طلب مبلغ 132٫883 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/13301/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
RAFIQUL ISLAM KHODHA BAKSH. مبنى 934 طريق 126 مجمع 701 توبلي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 113٫113 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/13218/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
JAWAID NASEEM MUNIR AHMED. مبنى 112 �شقة 24 طريق 2003 مجمع 320 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162٫09 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/13217/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مع  دينارًا   194٫115 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .26095  JOB OBRE UCHI. p.o.box

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



111
العدد: 3281 - الخميس 29 سبتمبر 2016

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13215/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
GUIQIN ZHAO. مبنى 331 �شقة 34 طريق 2426 مجمع 234 �شماهيج مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 169٫339 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/04817/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

ح�شن  اإبراهيم  عبدالنبي  مهدي  المدعي:  وكيل  التاجر.  كاظم  علي  عي�شى  محمد  المدعي: 
 4237 طريق   1016 مبنى  العرادي.  اإبراهيم  محمد  جا�شم  عي�شى  عليه:  المدعى  الب�شري. 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 1050  مجمع 242 عراد. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/10/27 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الواحدة

رقم.الدعوى:.3/08165/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الع�شومي  محمد  عبدالرحمن  نبيل  المدعية:   وكيل  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
عليها: فيفا عبدالنبي عبداهلل عبدالوهاب الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي 780506090. مجمع: 
644 النويدرات مكتب 12 بناية 428 طريق 4423. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3589٫4 دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/27 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االولى
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رقم.الدعوى:.4/08917/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

اهلل  مال  خمي�س  احمد  المدعي:  وكيل  العبا�شي.  عبدالرحمن  ا�شحاق  ال�شيخ  محمد  المدعي: 
63 طريق  �شقة   2725 مبنى  الح�شاوي.  �شمالن  اأحمد محمد  عليه:  المدعى  ال�شالح.  خمي�س 
2442 مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/27 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االولى

رقم.الدعوى:.7/03478/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

بور�شيد.  ارحمه  فرج  المدعي: �شالحه عي�شى  وكيل  بور�شيد.  ال  ارحمه  فرج  المدعي: عي�شى 
المدعى عليه: عليه عبادي ر�شول مظفر. الرقم ال�شخ�شي: 560721200 مبنى 503 طريق 3314 
مجمع 933 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 830 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/27 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االولى

رقم الطعن :9 /699/ 2016/ 10
تبليغ.طعن.ب�لتمييز

المطعون  خليفة.  اآل  هيا  وكيلتها  بوا�شطة  البحرين)با�س(.  مطار  خدمات  �شركة  الطاعنة: 
لتقديمه  �شكاًل   الطعن  قبول  الطاعن:   – �شترة. طلبات  �شعد  ام  �شارع  راي.  بير  مان  �شده: 
في الميعاد. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه والق�شاء في ال�شتئناف ال�شلي بالقبول 
بالطلبات الواردة بالئحة ال�شتئناف 2014/4444 وفي ال�شتئناف الفرعي 2015/701 بنق�س 
الحكم واعادة ال�شتئناف ال�شلي لمحكمة ال�شتئناف بهيئة مغايرة لنظره جديد وتحقيق دفاع 
الطاعنة. الزام المطعون �شدها الرابعة الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة عن كافة 

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

رقم الطعن: 10/2016/527/5
تبليغ.طعن.ب�لتمييز

الطاعن: اأحمد عبداهلل محمد النعيمي وغيره. وكيله المحامي عي�شى فرج بور�شيد. مكتب 10/9 
مبنى 453 طريق 1518 المنامة 315. المطعون �شدهم: ح�شن محمد النعيمي منزل 305 طريق 
7405  النعيم 247. 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 للطعن 
حكما اجابة الطاعنون من دفوع و ا�شباب ومن مواد بقانون المرافعات وقانون الت�شجيل العقاري 
او الحالة للدائرة التي ا�شدرت الحكم  المطعون فيه  لتق�شي فيه حكما جديدا  يوؤكد حقوق 
الطاعنين فيما طالبو فيه ا�شتنادا لما قدموه لدى محكمة اول درجة وال�شتئناف وا�شتنادا لن�س 
الر�شوم  والثاني  الول  �شدهما  المطعون  ت�شمين  المرافعات.  قانون  من  و244   223 المادتين 

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

التمييز. ليعلم. 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم الطعن: 10/2016/597/6
تبليغ.طعن.ب�لتمييز

المطعون  العريبي  علي  المحامي  وكيله  بوا�شطة  الماللي.  اإبراهيم  اأحمد  اإبراهيم  الطاعن: 
مبنى  مكي.  عبدالعزيز  فاطمة  و  للمقاولت  الخير  الآء  �شركة  و  المطاوعة  علي محمد  �شـده: 
1200 طريق4617 مجمع 746 عالي. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل. وفي المو�شوع نق�س 
الحكم واعمال المحكمة في الت�شدي للمو�شوع والق�شاء بتعديل الحكم الطعين والزام المطعون 
�شدهم الول والثالثة بالت�شامن مع المطعون �شدها الثانية بدفع المبلغ المحكوم به. واحتياطيا 
نق�س الحكم واعادته الى محكمة ال�شتئناف لتنظر في ال�شق المطعون فيه من جديد والق�شاء 
المطعون �شدها  بالت�شامن مع  والثالثة  المطعون �شدهم الول  والزام  الطعين  بتعديل الحكم 
اتعاب  بالر�شوم والم�شاريف �شامال  الزام المطعون �شدهم  المبلغ المحكوم به.  الثانية بدفع 

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

التمييز. ليعلم
وكيل.محكمة.التمييز

رقم الطعن :10/2016/172/7
تبليغ.طعن.ب�لتمييز

الطـاعن: انور هبا�س المطيري. بوا�شطة وكيله المحامي فا�شل المديفع. المطعون �شـده: ح�شن 
عبدالر�شول وح�شين عبدالر�شول و�شهرزاد علي و وحيد ال�شيد طالب بوا�شطة المحامي احمد 
جا�شم. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. وفي المو�شوع نق�س 
الحكم المطعون فيه والحكم في ال�شتئناف مجددا باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من رفع 
الدعوى في مواجهة المطعون �شدهم الولى وال�شاد�س والق�شاء مجددا بقبولها في مواجهتهما 
مع تعديل الحكم الم�شتاأنف بالزام الم�شتاأنف �شدهم جميعا بالت�شامن والت�شامم بدفع مبلغ 
خم�شون الف دينار بدل من 15 الف دينار تعوي�شا موؤقتا للطاعن مع حفظ حق الم�شـتاأنف في 
المطالبة وبالتعوي�س التكميلي فيما بعد. الزام المطعون �شدهم بالر�شوم والم�شاريف �شامال 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الدعوى:.4/750/2016/15
تبليغ.بطريق.الن�سر

المدعية/  فاطمة مهدي محمد  العنزي. الجن�شية/ البحرين. بوا�شطة المحامية غادة عبداهلل 
�شليبيخ. مكتب 91 مبنى 283 طريق 1704 مجمع 317 الدبلوما�شية. المدعى عليه/  فهد فرج   

الك�شير. الجن�شية/ �شوريا. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ طلبات ال�شتئناف.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعى عليه المذكور انه اذا لم يح�شر 
بحقه  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاأن  بالح�شور  ينوب عنه  يوكل من  او  في جل�شة 2016/10/18م 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
ق��سي.محكمة.اال�ستئن�ف.العلي�.ال�سرعية.ال�سنية.
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رقم.الدعوى:.6/09967/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. المدعى عليه: خالد �شلمان يو�شف محمود. الرقم ال�شخ�شي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   330 مجمع   3014 طريق   755 مبنى   .500047294

7251٫14 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/09825/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

للدواء  البحرين  م�شنع  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ذ.م.م. رقم ال�شجل: 36558 -1. مجمع: 317 المنامة مكتب 51 مبنى 363 طريق 1705. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 23938٫996 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/09986/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ا�شماعيل عي�شى محمد علي ال�شبع. 
ا�شماعيل  موؤ�ش�شة  المنامة �شاحب  ال�شخ�شي: 630061246. طريق 3425 مجمع 334  الرقم 
عي�شى محمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 9329٫769 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/10/17 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/21057/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيل المدعي: عبدالرحمن محمد غنيم. المدعى عليها  امينه 
 329 �شقة   2102 مبنى   .620052309 ال�شخ�شي:  الرقم  البوعينين.  ال�شي�شي  محمد  علي 
طريق 2825 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 7705 دينارًا مع الر�شوم 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/17 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/09690/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى 
عليها: �شركة كال�شيك بروماركتنك. رقم ال�شجل: 54355-1. مبنى 256 �شقة 3 طريق 2705 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   8330٫83 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   327 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/09743/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليهما 1: فاطمه خمي�س المعراج المدعى 
عليه 2: خليل اإبراهيم الدوي. مبنى 1656 طريق 1553 مجمع 215 المحرق

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 8481٫728 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/10426/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

للمالب�س  ال�شقر  م�شنع  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الجاهزه. رقم ال�شجل: 27337. مبنى 39 طريق 8 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 12055٫419 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.4/10053/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

الو�شطى  المنطقه  مخبز  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال مبارك, مجيد  نا�شر  اإبراهيم  ال�شيخ  ال مبارك, عبدالهادي  نا�شر  اإبراهيم  ال�شيخ  محمد 
ال�شيخ اإبراهيم نا�شر ال مبارك, مبنى 579 طريق 71 مجمع 754 بورى. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 9615٫857 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/02 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم الدعوى : 8/2580/2016/14
تبلـيغ.ب�حل�ســور

المدعي/ محمد ح�شين هدلن ال�شوان. مبنى 2192 طريق 1262  مجمع  912  المدعى عليها/ 
الدعوى/  مو�شوع  �شوريا.  البحرين  مملكة  خارج  �شوريا.  الجن�شية/  العالو�س.  خالد  حلومه 

الطالق. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها اإذا 
لم تح�شر اأو تعين وكياًل لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم 2016/11/10م  فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
..ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الث�نية

رقم.الدعوى:.7/3320/2016/14
تبليغ.ب�حل�سور

ال�شخ�شي: 820605417 جن�شيته:  العرادي. رقمه  اإبراهيم  المدعي: ح�شين عبدالحميد علي 
 .DEBBIE  BERGSMAN بحريني. مبنى 572 طريق 3417 مجمع 734 عالي. المدعى عليها

جن�شيتها: جنوب اأفريقية. رقمها ال�شخ�شي 780240065
مو�شوع الدعوى: الطالق.

الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة   لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2016/11/30م, 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يقت�شي به ال�شرع الحنيف.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.اجلعفرية.الث�نية
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رقم.الدعوى:.4/07830/2012/04
بيع.ب�ملزاد.العلني

ف�شاء(  )ار�س  بالجفير  الكائن  العقار  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
الم�شجل بموجب المقدمة رقم )15234/2006( والت�شجيل رقم )114836( الخا�س بالمحكوم 
عليه/ ماهر عبدالكريم علي عبدالعال على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره -/1105680 
دينار. تاريخ المزايده 2016/11/2المكان: قاعة محكمة التنفيذ الرابعة. الوقت : ال�شاعة -/9 

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

.4/07830/2012/04
ق��سي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.4/11980/2016/02
.فتح.دعوى.تركة.املتوفى

يا�شر خليفة �شيف خليفة القالف
تعلن المحكمة عن فتح تركة المتوفى يا�شر خليفة �شيف خليفة القالف. الرقم ال�شخ�شي 
780305566. فعلى كل وارث للمتوفى 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 للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/19م لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.4/1983/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: فاطمة عبدالمح�شن. المدعى عليهما: 1- هادي فوؤاد زين 2- موؤ�ش�شة مهام الدولية. 
مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س المدعية.

بالح�شور  اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بنف�شهما او بوكيل عنهما وذلك لجل�شة 2016/10/20م.

.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
رقم الدعـوى:  7/18082/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
نيك  عليه  المدعى  الخ�شرم.  عبدالرحمن  المحامي  وكيلها  العقارية  ناردين  �شركة  المدعية: 
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هادجو�س. �شفـة الدعــوى: ف�شخ اأو بطالن عقد.
بالح�شور  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة   المدنية   الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/10/18 ليعلم.
..................................ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/4295/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعيان: �شركة عبدالعال للخدمات الن�شائية و اإبراهيم علي عبدالعال الفهد. المدعى عليهم: 
�شركة و�شتمين�شتر الخليج – �شركة دلمون للخر�شانة الجاهزة ومنتجاتها المحدودة – �شركة 
دلمون للخر�شانة الم�شبوكة – حامد علي عبدالنبي يو�شف, مجهول العنوان, مو�شوع الدعوى: 

ا�شهار افال�س.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بورود لئحة 

ادخال اطراف في الدعوى و بالح�شور باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/10/2م.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.2/15632/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

اأحمد  للتاأمين.  اورك�س  �شركة  بنك.  �شتي  عليهم:  المدعى  مير.  نا�شر ح�شين ح�شن  المدعي: 
ا�شهار  الدعوى:  مو�شوع  العنــوان.  مجهول  الثنين.  موؤ�ش�شة  الم�شتقبل.  بنك  كازروني.  ر�شا 

افال�س المدعي.
بالح�شور  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/10/18م.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/1154/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 -2 للهند�شة  يوكو   -1 عليهما:  المدعى  وغيرها.  للمقاولت  البحرين  برج  موؤ�ش�شة  المدعية: 
موؤ�ش�شة الكوثر لتاأجير معدات البناء. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س المدعين.
بالح�شور  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/10/5م.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
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رقم.الدعوى:.9/21839/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: ال�شركة الوطنية للخر�شانه. وكيل المدعية: اأيمن توفيق الموؤيد. المدعى عليه: ال�شيد 
انور ح�شن �شالم. الرقم ال�شخ�شي: 201429666. مبنى 1006 �شقة 1 طريق 3221 مجمع 332 

المنامة. مو�شوع الدعوى: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.2/20267/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: خاتون غلوم عبا�س. وكيل المدعية: مهدي جواد علي برني. المدعى عليه فريد يو�شف 
الموؤيد. مبنى 1385 طريق 5140 مجمع 951 ع�شكر. مو�شوع الدعوى اإفال�س.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.الدعوى:.3/00860/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
وكيل  لطوفي.  مليكة  بلعي�شاوي,  م�شطفى  الطبيعية,  بوليته  زاهري  عبدالهادي  المدعين: 
الدهم.  را�شي  الدين  ح�شام  مهند  عليه:  المدعى  الجنيد.  نا�شر  احمد  حمد  نايف  المدعي: 

مبنى 18 �شقة 212 طريق 4101 مجمع 341 المنامة. مو�شوع الدعوى ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.4/11980/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتويف

ي��سر.خليفة.�سيف.خليفة.القالف
تعلن المحكمة عن فتح تركة المتوفى يا�شر خليفة �شيف خليفة القالف. الرقم ال�شخ�شي 
780305566. فعلى كل وارث للمتوفى 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 للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/19م لنظر الدعوى.
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.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
رقم الدعوى 4/1983/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: فاطمة عبدالمح�شن. المدعى عليهما: 1- هادي فوؤاد زين 2- موؤ�ش�شة مهام الدولية. 

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س المدعية.
بالح�شور  اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بنف�شهما او بوكيل عنهما وذلك لجل�شة 2016/10/20م.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم الدعـوى:  7/18082/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

نيك  عليه  المدعى  الخ�شرم.  عبدالرحمن  المحامي  وكيلها  العقارية  ناردين  �شركة  المدعية: 
هادجو�س. �شفـة الدعوى: ف�شخ اأو بطالن عقد.

بالح�شور  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة   المدنية   الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/10/18 ليعلم.

.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.الدعوى:.4/07830/2012/04

بيع.ب�ملزاد.العلني
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن بالجفير )ار�س ف�شاء( الم�شجل 
بموجب المقدمة رقم )15234/2006( والت�شجيل رقم )114836( الخا�س بالمحكوم عليه/ 
ماهر عبدالكريم علي عبدالعال على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره 1105680 دينار. تاريخ 

المزايده 2016/1/2. المكان: قاعة محكمة التنفيذ الرابعة. الوقت: ال�شاعة -/9 �شباحا. 
عبدالحفيظ  �شابر  �شعيد  بالدلل/  بالت�شال  المزايده  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
الر�شمي  الدوام  اوقات  العدل خالل  بوزارة  التنفيذ  ادارة  او  رقم 39176004.  هاتف  من�شور 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  وذلك  او  اعاله  المحددين  والوقت  والمكان  بالتاريخ  بالح�شور  او 

.4/07830/2012/04
ق��سي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.1/2785/2016/14
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: ح�شن جميل ح�شن ال�شفار. رقمه ال�شخ�شي: 851006094. جن�شيته: بحريني بوا�شطة 
 317 - طريق 1705 مجمع   54 رقم  مكتب   - الخام�س  الطابق   - الزياني 419  بناية  الوكيل/ 
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المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليها: SARAH GARCIA SAHID جن�شيتها: فليبينة. رقمها 
ال�شخ�شي: 820596523. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى طلب الطالق.

الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة   لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين له وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2016/11/30م, 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.الث�نية

رقم.الدعوى:.9/17335/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: بوما. الوكيل: المحامي �شعد عبداهلل ال�شمالن. مكتب 201 -202 مبنى 361 طريق 
1705 مجمع 317 الدبلوما�شية. المدعى عليهما: 1- بوتيك �شكور ون يمثله يو�شف اأحمد محمد 

المال. 2- ادارة جمارك المنافذ البحرية. �شفة الدعوى: اإدارية.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليهما المذكوران اأعاله بالح�شور بنف�شيه 

اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/10/5 لنظر الدعوى ليعلم. 
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االولى

رقم الدعوى 2/7029/2011/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة جي بي زخرياد�س اوفر�شي�س ليمتد وكيله المحامي/ قي�س حاتم الزعبي برج 
عليـها  المدعى  الدبلوما�شية  المنطقة  95 طريق 1702 مجمع 317  مبنى   12 الطابق  الج�شرة 
الثانية:  عليها  المدعي  البريطانية   انديز  اند�شتريز-و�شت  ايركريت  اميرت�س  �شركة  الولى: 
جونيت زن�شير�شي. مبنى رقم 1455 طريق رقم 256 مجمع 502 جنو�شان البديع مملكة البحرين. 

�شفة الدعوى: تعوي�شات.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
حكمت بتاريخ 2016/4/21: اأوًل: في مو�شوع الطعن بالإنكار برد وبطالن توقيع المدعية على 
التحويالت البنكية الثالثة. ثانيًا: وقبل الف�شل في المو�شوع باإعادة الدعوى للمرافعة لجل�شة 
والم�شاريف؟  الطلبات  باقي  في  الف�شل  واأبقت  الدعوى  في  الخ�شوم  ليتنا�شل   2016/9/4

وبالح�شور بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/10/6 ليعلم.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم الدعـوى:  9/7637/2015/02
.تبليغ.ب�حل�سـور

المدعية: �شركة عبدعلي علي عي�شى اآل نوح واأولده ذ.م.م. وكيلها المحامي: اأيمن توفيق الموؤيد. 
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1863 طريق  مبنى  �س.ت 1-19043  �س.�س.و/  للمقاولت  القائد  �شركة   -1 عليهما:  المدعى 
– العدلية. 2- عبداهلل محمد م�شطفى قائد. طريق 2741 مبنى  2741 مجمع 327 المنامة 

1863 مجمع 327 العدلية – المنامة. �شفـة الدعــوى: ديون. 
اأعاله بورود  المذكوران  للمدعى عليهما  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

التقرير وبالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/6
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االولى

رقم الدعوى 2/5902/2010/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: غازي عي�شى هجر�س. وكيله: م/ �شامي عي�شى �شيادي. المدعي عليه: خط النار لبيع 
وت�شليح الهواتف ل�شاحبته فاطمة الع�شماوي. مبنى 2294 طريق 4567  مجمع 745 �شند. 

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/10/17 ليعلم.

.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االولى
رقم الدعوى 2/7896/2016/02

.فتح.دعوى.تركة.املتوفى
اإبراهيم.محمد.ح�سن.اخل�طر

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى عماد اأحمد خلف �شملول. الرقم 
ال�شخ�شي القطري: 25063400130, فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/01414/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: عبدعلي مختار علي فتحي. وكيل المدعي:  هدى را�شد المهزع. المدعى عليه  عبدالنبي 
ال�شوربجي -  الوكيل ر�شاد  بوا�شطة  ال�شخ�شي: 510104282.  الرقم  محمد ن�شر اهلل حيدر. 
مكتب 24 - مبنى 1 - �شارع اأبي ذر الغفاري - مجمع 321 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

13066 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/17 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى:.1/12296/2016/02
.فتح.دعوى.تركة.املتوف�ة

زينب.على.ح�سن.اأحمد.بورا�سد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفاة زينب على ح�شن اأحمد بورا�شد. 
الرقم ال�شخ�شي القطري: 680043659. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية 
حقوق عليها اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل 

من في ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة.
وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى

.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.9/6829/2016/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى
جعفر.خليل.اإبراهيم.اأحمد.خمي�س

اأحمد  اإبراهيم  خليل  جعفر  المتوفى  تركة  فتح  عن  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .630111952 ال�شخ�شي:  الرقم  خمي�س. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من 
في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/19 لنظر ال

دعوى                                
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.3/8019/2016/02
.فتح.دعوى.تركة.املتوفى

Mohammed.Nawzar.Abdul

 .Mohammed Nawzar Abdul تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى
الرقم ال�شخ�شي: 571208673. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة.  وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/5942/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

�شركة  �شدها  المطعون  حنفي.  علي  �شفوت  م/  وكيلها:  قم�شية.  جميل  نادر  نداء  المدعية: 
�شو�شيداد تك�شتيل لونيا اأ�س ايه. وكيل المطعون �شدها: �شركة �شابا و�شركاهم تي ام بي مجهولي 
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العنوان. �شفة الدعوى: اإدارية.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/11/2 ليعلموا.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.2015/02/.2/12794
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: رولك�س. وكيل المدعي: �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعى عليها: مريم جا�شم الطابق 
الثامن بحرين تاور �شارع الخليفة – المنامة. مو�شوع الدعوى: اداري. 

باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله   لذا تعلن المحكمة الكبرى الإدارية للمدعى عليها المذكورة 
2016/11/2 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.الكربى.االإدارية

رقم.الدعوى:.4/6603/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: لوي�س فيتون. وكيله: �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعي عليها: موؤ�ش�شة نابولي التجارية 
�شاحية   428 مجمع    2832 �شارع     2504 مبنى   15 �شقة  فقيهي.  محمود  معين  نبيل  ويمثلها 

ال�شيف.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/11/1 لنظر الدعوى ليعلم .
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.3/13902/2016/02
.فتح.دعوى.تركة.املتوفى

SHAKEEL.AHMED.DAWOOD

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى SHAKEEL AHMED الرقم 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .630306133 ال�شخ�شي: 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى:.9/19898/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

لإنتاج  الجديدة  اللفية  م�شنع  عليه:  المدعي  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
المالب�س الجاهزة. مبنى 26 طريق 6003 مجمع 624 العكر. 

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/11/14 لنظر الدعوى ليعلم.

.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.1/4358/2016/02

.فتح.دعوى.تركة.املتوفى
ح�سني.�سكري.املح�سن.

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى ح�شين �شكري المح�شن رقمه 
ال�شخ�شي: 23963400292. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة.
وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/14 لنظر الدعوى                                  

.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى
رقم الدعوى 4/16519/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعي: علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. الوكيل: المحامية طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. 
ال�شرقي 951. �شفة  الرفاع  اأكبر �شليم. مبنى 146 طريق 1  النور  المدعى عليه: �شلمان يحى 

الدعوى: بدل فاقد.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/11/14 لنظر الدعوى ليعلم. 
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم الدعوى 7/14304/2016/02
.فتح.دعوى.تركة.املتوفى

عبد.الرزاق.عبداهلل.بوخوة
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى عبد الرزاق عبداهلل بوخوة رقمه 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .320101215 ال�شخ�شي: 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين 
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للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى       
.ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.االأولى

رقم الدعوى 9/3274/2016/14
تبليغ.ب�حل�سور

 878 مبنى   .701000112 ال�شخ�شي:  الرقم  الها�شمي,  �شعيد  �شالح  محمد  حنان  المدعية/ 
طريق 3025 مجمع 240  عراد – مملكة البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليه الأول/ 
ال�شخ�شي: 711100160. مبنى 878 طريق 3025  الرقم  الها�شمي,  �شعد  يا�شر محمد �شالح 
مجمع 240  عراد – مملكة البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليها الثانية/ خال�شه بنت 
خليفة بن علي ال�شيابيية. �شلطنة عمان الر�شتاق. وجن�شيتها عمانية. مو�شوع الدعوى/ اإثبات 

ح�شانة.
الثانية  عليها  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
المذكورة اأعاله باأنه اإذا لم تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة  يوم الأربعاء 
الموافق 2016/9/28م  فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.االأولى.امل�ستعجلة..
رقم.الدعوى:.6/3343/2016/14

تبليغ.ب�حل�سور
بوا�شطة  مرفوعة   .620139846 ال�شخ�شي  الرقم  ح�شن,  قايد  عبدالرحمن  هنده  المدعية/ 
خا�س  توكيل  بموجب   .880806214 ال�شخ�شي:  الرقم  طالب,  هزاع  علي  بلقي�س  وكيلتها/ 
ال�شرقي– مملكة  الرفاع    941 مجمع   4104 طريق   162 مبنى   64 �شقة   .2016068791 رقم 
البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليه/ با�شم علي محمد قحطان, الرقم ال�شخ�شي: 

860148076. جمهورية اليمن. وجن�شيته/ يمني مو�شوع الدعوى/ اإثبات ح�شانة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الأربعا  يوم  لجل�شة   بالح�شور  عنه  ينوب  له  وكيال  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/9/28م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.االأولى.امل�ستعجلة..

رقم.الدعوى:.7/3494/2016/14
تبليغ.ب�حل�سور

 573 مبنى   .800307224 ال�شخ�شي  الرقم  الوطني,  اأحمد  نجيب  محمد  ذكريات  المدعية/ 
طريق 706 مجمع 807  مدينة عي�شى – مملكة البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية المدعي عليه/ 
قطري.  وجن�شيته/  قطر  دولة  ال�شخ�شي:761213333.  الرقم  الكواري,  دهام  مفتاح  جمال 
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مو�شوع الدعوى/ اإثبات ح�شانة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  يوم الأحد 2016/10/9م  فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.االأولى.امل�ستعجلة..

رقم.الدعوى:.4/3456/2016/14
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية/ كامله مطر �شالم حبني, الرقم ال�شخ�شي 630068798. مبنى 3111 طريق 1047 
مجمع 1210  مدينة حمد– مملكة البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليه جالل �شلوم 
العيبان عبداهلل, الرقم ال�شخ�شي: 560106548. مجهول العنوان. وجن�شيته بحريني. مو�شوع 

الدعوى/ نفقة موؤقتة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  يوم الأحد 2016/10/9م  فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.االأولى.امل�ستعجلة..

رقم.الدعوى:.9/3459/2016/14
تبليغ.ب�حل�سور

طريق   3111 مبنى   .731117450 ال�شخ�شي  الرقم  م�شهور,  عبداهلل  محمد  رفعه  المدعية/ 
1047 مجمع 1210  مدينة حمد– مملكة البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليه/ جالل 
�شلوم العيبان عبداهلل, الرقم ال�شخ�شي: 560106548. مجهول العنوان وجن�شيته/ بحريني. 

مو�شوع الدعوى/ نفقة موؤقتة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  يوم الأحد 2016/10/16م  فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.االأولى.امل�ستعجلة..

رقم.الدعوى:.14/.7/3530/2016
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية/ ن�شرين اأحمد عبداهلل اأحمد الخاجه, الرقم ال�شخ�شي 770003354. �شقة 1 مبنى 
المدعي عليه/  البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية  354 طريق 4408 مجمع 244  عراد– مملكة 
مملكة  خارج  العنوان  مجهول   .650511280 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شين,  محمد  علي  حب�شي 
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البحرين. وجن�شيته/ م�شري. مو�شوع الدعوى / اإثبات ح�شانة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأحد 2016/10/16م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.ال�سرعية.ال�سنية.االأولى.امل�ستعجلة..

رقم.الدعوى:.9/02104/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: عدنان جا�شم محمد الكويتي,انور جا�شم محمد الكويتي. المدعى عليهم: نوره اإبراهيم 
جا�شم  عائ�شه  الكويتي,  محمد  جا�شم  اإبراهيم  الكويتي,  محمد  جا�شم  عطيه  ح�شن,  محمد 
محمد الكويتي, بدريه جا�شم محمد جا�شم الكويتي, عادل جا�شم محمد الكويتي منى جا�شم 
م�شتحق/  فرز  الدعوى  مو�شوع  الكويتي.  جا�شم  محمد  جا�شم  لطيفه  الكويتي,  جا�شم  محمد 

ق�شمة عقار.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/12 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االولى

رقم.الدعوى:.9/02300/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

احمد  عبداهلل  مهدي  فاطمه  المدعي:  وكيل  الق�شاب.  خليل  احمد  عبداهلل  جعفر  المدعي: 
ال�شخ�شي:  850609135 مو�شوع  الرقم  ثابت خليل احمد الجدوع.  المدعى عليه:  الق�شاب. 

الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.2/10737/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

ح�شن  محمد  ال�شراح,  علي  عبداهلل  عبا�س  ال�شراح,  ح�شن  علي  عبداهلل  عبدعلي  المدعين: 
عبداهلل علي ح�شن ال�شراح. وكيل المدعين: ح�شين جعفر النها�س. المدعى عليهم: ورثة حب�شه 
ا�شماء احمد ح�شن  ال�شراح,  ال�شراح, �شالمه احمد ح�شن  ح�شن مهدي, خديجه احمد ح�شن 

ال�شراح. مو�شوع الدعوى: اإحالة الدعوى لل�شغرى المدنية الأولى.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.7/09393/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الح�شيني.  عيد  المدعي: محمد  وكيل  هيثم.  المدعي: مح�شن جبران محمد مح�شن 
عليه: علي �شعيد محمد �شعيد عاطف. الرقم ال�شخ�شي: 960715002. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2400 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.7/09975/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الع�شومي  محمد  عبدالرحمن  نبيل  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .480802076 ال�شخ�شي:  الرقم  مالب�س.  جا�شم  فاطمة  عليها: 

4432٫65 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/27 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.1/08348/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RAM PARSAD,DHARMA CHAN SAMAN. الرقم ال�شخ�شي 800597745. مبنى 
75 �شقة 21 طريق 27 مجمع 745 �شند. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 665٫378 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/00098/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: JABED HOSSEN ABDUL ABDUL. مبنى 451 طريق 13550 مجمع 301 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 255٫375 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.الدعوى:.9/20090/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: WASEEM. الرقم ال�شخ�شي: 870159950. مبنى 1669 طريق 229 مجمع 302 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 429٫982 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.الدعوى:.9/21173/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: م�شطفى في�شل ر�شيد احمد وزير. مبنى 2327 طريق 4377 مجمع 734 عالي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 219٫34 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/17472/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه يو�شف 
يعقوب يو�شف عبداهلل المهزع. الرقم ال�شخ�شي: 920503730. مبنى 478 طريق 808 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   600٫375 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   308

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

جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة
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رقم.الدعوى:.8/16906/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: KHALED ALHARBI. الرقم ال�شخ�شي: 201514569. مبنى 687 �شقة 11 طريق 4212 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   275٫545 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   342 مجمع 

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

جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.3/20384/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD JAMIL. مبنى 2437 طريق 252 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 348٫707 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.6/15434/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   914 مبنى   .880204125 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  جعفر  ح�شين  احمد  يو�شف  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   324٫275 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البحرين.  درة   999 مجمع   1209

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

جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/00806/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  توبلي   711 مجمع   1145 طريق   1 �شقة   2341 مبنى   .DANIEL LEE STRANGE
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الدعوى: طلب مبلغ 113٫364 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/02524/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 MD:عليه المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
NURULAMIN KHONDOKER MD MD KHONDOKER مبنى 580 �شقة 11 طريق 4111 

مجمع 341 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 71٫93 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

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

جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/02295/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: WINSTON NAPALIT AGOR. مبنى 629 �شقة 11 طريق 2411 مجمع 324 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 258٫132 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.الدعوى:.8/04612/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: فاطمه جا�شم احمد يو�شف. المدعى عليها �شركة 
هليو بل�س ل�شيانة الم�شاريع ال�شناعيه, امل كامل عبدالواحد ال�شيد علي, م�شطفى كامل عبد 
الواحد ال�شيد. مجمع 306 المنامة محل 4 مبنى 20 طريق 373. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2112٫905 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.2/19924/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 .32984 بريد  �شندوق   .420105352 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  خليفة  ح�شن  �شالح  علي 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 425٫76 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.3/15363/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: مريم عبدالر�شا ح�شن عبداهلل عبدالمام. الرقم ال�شخ�شي  920407765. مبنى 3097 
طريق 1047 مجمع 1201 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 282٫879 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/23 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.7/03898/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد علي محمد علي. مبنى 1727 طريق 1424 مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 402٫679 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.6/04025/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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SAFEER ALIYARU KUNJU. مبنى 125 طريق 607 مجمع 206 المحرق مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 265٫177 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.5/05622/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
عليه: من�شور ح�شن �شراج. مبنى 326 طريق 6311 مجمع 363 بالد القديم

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86٫199 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.2/05081/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUJAHID HUSSAIN HAMEED HAMEED KHAN. مبنى 1208 طريق 3928 مجمع 
939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 228 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/05177/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BADAM RAVI BADAM BADAM RAMAMURTY. مبنى 22 طريق 364 مجمع 318 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 242٫951 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/06144/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه علي  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب 
ح�شن مكي عبداهلل. مبنى 22 طريق 1362 مجمع 341 المنامة. مو�شوع الدعوى  472٫407 

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

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.2/06618/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
غزاله محمد امين ملك. مبنى 582 طريق 3515 مجمع 335 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 182٫617 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.2/06022/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
SHEILA MARIE ORTEGA ORTEGA MATALOBOS. مبنى 1105 طريق 3926  عليها: 
مجمع 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170٫07 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.1/05770/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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المنامة.   302 251 مجمع  304 طريق  �شقة   1330 مبنى  المرزوق.  علي  عبداهلل  عليه: محمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 222٫21 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.الدعوى:.2/06442/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
KUWAIT & BAHRAIN DISCOVERY COMPUTER. مبنى 384 طريق 333 مجمع 308 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107٫144 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.الدعوى:.9/06538/2016/02

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

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64٫8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى:.9/12073/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  المنامة مو�شوع  A 582 طريق 333 مجمع 308  baskets fashion Wll. مبنى 

مبلغ 138٫837 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.4/12501/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الغربي.  الرفاع  ALJEEL DOCUMENT CLEARANCE. مبنى 371 طريق 87 مجمع 908 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 103٫344 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12259/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
TECHNO GUARDS ELECTRONICS. مبنى 331 طريق 55 مجمع 210 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 108٫22 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12262/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شامي جا�شم محمد حو�شان العنزي. مبنى 1190 طريق 5051 مجمع 550 البديع. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1564٫477 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12324/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
five stars. مبنى 3247 طريق 249 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى �شلب مبلغ 329٫817 

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



139
العدد: 3281 - الخميس 29 سبتمبر 2016

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/12366/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الهام حزام عبداهلل الع�شري. مبنى 1468 طريق 4429 مجمع 933 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 211٫905 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12372/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
الدعوى:  مو�شوع  القرية   551 5156 مجمع  1498 طريق  مبنى  عبداهلل.  عبداهلل محمد  امنه 

طلب مبلغ 170٫371 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/12377/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المحرق.   204 مجمع   824 طريق   966 مبنى  الحلو.  �شالم  را�شد  جا�شم  �شعاد  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1765٫266 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12194/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
Rosita Boutique. مبنى 3863 طريق 1865 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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248٫516 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12196/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شفيق ح�شين جا�شم ح�شين الع�شفور. مبنى 122 طريق 123 مجمع 301 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180٫332 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12201/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اإبراهيم عبدالهادي اإبراهيم علي ال�شيخ. مبنى 202 طريق 3407 مجمع 343 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 251٫632 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.
رقم.الدعوى:.9/12310/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدع: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BYJU DEVADASAN. مبنى 598 طريق 2516 مجمع 225 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 305٫76 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.2/12113/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD EHSAN. مبنى 507 طريق 1111 مجمع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 459٫673 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12316/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: APRIL ANNE NARRAL NARRAL FEROLINO. مبنى :532 طريق :210, مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 426٫517 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   302

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12104/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها:  
sit alhabayeb for emport and. مبنى :111 �شقة :15 طريق :2003, مجمع: 320 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 104٫454 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/12107/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتكلو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن محمد عي�شى. مبنى :313 �شقة :32 طريق :2614, مجمع: 326 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 102٫399 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/12440/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي اإبراهيم اإبراهيم ال دروي�س. مبنى :1751 طريق :.401, مجمع: 804 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 108٫21 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/12069/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
مريم اإبراهيم عبداهلل ح�شن. مبنى :37 طريق :1601, مجمع: 216 المحرق

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100٫626 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12002/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SAMI COMART. مبنى :56 طريق :665, مجمع: 305 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 382٫791 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12004/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: AHSAN RAMZAN. مبنى :1349 �شقة :41 طريق :2727 مجمع 327 المنامة. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 1919٫156 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/12007/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1513: مبنى   .MUHAMMAD IMRAN MUHAMMAD MUHAMMAD YASEEN عليه: 
طريق :5228, مجمع: 952 را�س زويد. مو�شوع الدعوى  215٫823 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/12368/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي عبدالزهره ذجر. مبنى :94 طريق :2003, مجمع: 320 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 174٫181 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12373/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
RAFIQ AHMED. مبنى :1033 �شقة :14 طريق :5122, مجمع 351 المنامة. مو�شوع  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1580٫337 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.5/12375/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: CARMELITO MICULO ARANETA. مبنى :1604 طريق 2734 مجمع 327 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  460٫159 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12434/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 336 مجمع:   ,330 طريق   63: �شقة   432: مبنى   .ARLENE BALOLOY SANUCO عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 238٫305 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/11993/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ح�شين مح�شن ح�شين اأحمد الحلقبي. مبنى 3031 طريق :375 مجمع 903 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265٫727 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.4/12322/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 340 مجمع:   ,4012 طريق   12: �شقة   534: مبنى   .MUHAMMAD JAVAID BUTT عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365٫172 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
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المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12246/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: هيام رفيق. مبنى :17766 �شقة :11 طريق :1630, مجمع: 216 المحرق. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 199٫238 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.2/12015/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ABDUL AZEEZ SONKAL. مبنى :816 طريق :1032, مجمع 310 المنامة. مو�شوع  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 664٫224 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12016/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه:MD SHAPON ZAMADDAR MD BAZULAR MD BAZULAR ZAMADDAR. مبنى 
:805 �شقة :11 طريق :706, مجمع: 107 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 455٫728 دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.5/12070/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ,2127: طريق   24: �شقة   2112 مبنى   .KULKARNI SIRAJUDDIN ABDULREHMAN

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   101٫429 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/12100/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: AMRIT PAL. مبنى :1978 طريق :640, مجمع: 306 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

407٫338 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12101/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 KANYAKONIL عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
JALALUDEEN SUBIER. مبنى :23 �شقة :11 طريق ajwad aljabri,721. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 103٫648 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12103/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JUVILYN DAPITAN LUA. مبنى :1146 طريق :4454, مجمع 644 النويدرات. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 277٫641 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/12105/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه:  PAULINO JR PACLEB PACLEB LITE. مبنى :12 �شقة :23 طريق :4201, مجمع: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   263٫816 الدعوى:   مو�شوع  المنامة.   324

المحاماة.
     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/11996/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMED SHAMSEER PANTHADY. مبنى :1746 طريق 3634, مجمع: 736 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   360٫017 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عالي. 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/11997/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ROBIN JOSEPH. مبنى :50 طريق :57, مجمع: 481 ال�شاخورة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 380٫373 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/12252/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: NURUL ALAM ABDUR ABDUR RAHAMAN. مبنى :1598 �شقة :2 طريق :1129, 
مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 202٫862 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12258/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الحد.  ANGELA SANCON HERRADURA. مبنى :817 طريق :102 مجمع: 128  عليها: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 490٫323 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/12260/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: مراد �شعيد عبد الرحمن �شليمان. مبنى :1861 �شقة :24 طريق :234 مجمع: 302 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 723٫118 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة.
رقم.الدعوى:.5/12263/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 321 مجمع:   ,2215 طريق   13: �شقة   1444: مبنى   .GOPI KRISHNAMOORTHY عليه: 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 522٫57 دينارًا مع 
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المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12264/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD WASIM. مبنى :7 �شقة :45 طريق :361, مجمع 301 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 216٫957 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.  
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12109/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMED SHAFEEQ AHAMED. مبنى :50 �شقة :22 طريق :369, مجمع: 318 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 242٫39 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/12110/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOBAROK MONIR MIAH. مبنى :1440 طريق :1429, مجمع 1014 الهملة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 248٫321 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/12115/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: EDWIN ESTRADA ABALOS. مبنى :58 �شقة :22 طريق 2002 مجمع: 320 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 374٫718 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/12117/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري

المدعى عليه:  SURIA BINTI HANEM. مبنى :148 طريق :2, مجمع: 1006 الج�شرة. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 1893٫863 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/12120/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة. مو�شوع  RYAN MARIN DIONISIO. مبنى :508 طريق :3513, مجمع 335  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 259٫64 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/12122/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   941 مجمع:   ,4110: طريق   317: مبنى   .AYYAPPAN DAS عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 316٫162 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/13029/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  المدعية: 
عليه: محمد احمد يو�شف محمد ال�شندي. مبنى :636 �شقة :14 طريق :1234 مجمع: 745 �شند. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 68 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13028/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: زينب عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها نوف 
احمد را�شد �شعد الدو�شري. مبنى :127 طريق :3107, مجمع: 931 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 68٫36 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/13034/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الحايكي  �شلمى عي�شى ح�شن  المدعية:  وكيل  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعي: 
مدينة   801 مجمع   42: طريق   205: مبنى  �شالح.  عبدالرحمن  را�شد  اإبراهيم  فاطمة  عليها: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   63٫68 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى. 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/13064/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الحايكي  المدعية:  �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  المدعية: �شركة ميناتيليكوم 
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المنامة.   307 مجمع   ,243: طريق   658: مبنى  �شويطر.  ح�شن  محمد  جا�شم  محمود  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 66٫02 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.7/13119/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  مو�شوع  :3956, مجمع 936.  :3068 طريق  مبنى  عبدالنور محمود محمد عبداهلل. 

طلب مبلغ 66٫28 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13121/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه ح�شن 
حمد تايه المخلف. مبنى :882 طريق :211, مجمع: 902 الرفاع الغربي مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 64٫85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/13124/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه ايات 
اإبراهيم محمد �شالح اإبراهيم. مبنى :75 �شقة :11 طريق :75, مجمع: 306 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 64٫68 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.8/13239/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه احمد 
من�شور عبدعلي علي �شبيب. مبنى :1157 �شقة :2 طريق :433, مجمع: 404 �شناب�س. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 68٫6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13241/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
عليه: علي اإبراهيم محمد �شالم و�شوا�شي. مبنى :653 �شقة :14 طريق :921 مجمع: 709 توبلي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64٫51 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12563/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

محمد  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ا�شماعيل محمد محمد �شالم. مبنى :277 �شقة :31 طريق :383, مجمع: 303 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 62٫6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12629/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه:  نادر محمد 
يو�شف الحمد. مبنى :258 �شقة :15 طريق :88, مجمع: 706 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 60٫95 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12634/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: رعد ح�شن 
عو�س �شاري. مبنى :1500 طريق :7125, مجمع: 971 اأم ال�شمان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

61٫5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12636/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

�شمير  عليه: جعفر  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  المدعية: 
الدعوى:  مو�شوع  المعامير   633 مجمع:   ,3315: طريق   446: مبنى  الع�شفور.  محمد  مح�شن 

طلب مبلغ 61٫55 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12794/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه  يون�س علي 
ح�شين جعفر. مبنى :1117 طريق :1946, مجمع: 246 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60٫1 

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

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12692/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 EMILIANO المدعي: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
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المنامة.  :21 طريق 1843, مجمع: 318  �شقة   2246: VILLANUEVA DELA CRUZ. مبنى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60٫25 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية   للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/12564/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه   المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
PADMANABHAN RATNA SEKAR. مبنى :201 �شقة :3 طريق :102 مجمع: 324 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 62٫6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12632/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 NI LUH :المدعية: �شركه مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها
PUTU SUARTINI. مبنى :107 �شقة :17 طريق :4103, مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 61٫4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12790/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 GAVIN  المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
MICHAEL CATE. مبنى :441 �شقة :32 طريق :2407, مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 60 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.1/12928/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه اإبراهيم 
المنامة.   321 مجمع   ,2125: طريق   25: �شقة   44: مبنى  العويناتي.  اإبراهيم  احمد  عبداهلل 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 105٫344 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.3/12927/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه  عواد 
م�شلح ناجي م�شلح �شالح. مبنى :1048 �شقة :13 طريق :136, مجمع: 301 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 63٫8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12926/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم البحرين. وكيل المدعية:  �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى 
عليه: عي�شى بن عبداهلل بن علي بن عي�شى ال بن علي. مبنى :740 طريق 812, مجمع: 108 الحد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 63٫6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12930/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها مريم 
ا�شماعيل �شعد ا�شماعيل مرزوق. مبنى :397 طريق :2705, مجمع: 917 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 65٫8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/13114/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SHOUKAT ALI. مبنى :881 طريق :132, مجمع: 801 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 170٫343 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/13115/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 FEROZ  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  :207, مجمع: 302  :357 طريق  مبنى   .TARAMUNSI

195٫533 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13112/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD NADEEM MUGHAL. مبنى :585 �شقة :12 طريق :210 مجمع: 302 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 472٫939 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/13108/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة   302 مجمع:   ,206: طريق   22: �شقة   310: مبنى   .SHAIJAL KUNNOTH
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الدعوى: طلب مبلغ 471٫819 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13109/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  عي�شى  مدينة   807 مجمع:   ,717 طريق   1 �شقة   723 مبنى   .PRAJAPATI SINGH

الدعوى: طلب مبلغ 472٫619 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/13107/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
NAYANAKUMAR MAHARANA. مبنى :4370 �شقة :43 طريق 2145 مجمع: 308 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 471٫549 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13022/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 MATEN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
AHMED HASHMI. مبنى :991 �شقة :48 طريق :3320, مجمع: 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 481٫685 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.4/13020/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
alexander esquivel de jesus. مبنى :2234 طريق :2834, مجمع: 228 الب�شيتين. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 481٫387 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13019/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD AMIN. مبنى :1669 طريق :229, مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 480٫553 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13014/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   304 مجمع:   ,411: طريق   415: مبنى   .RONALDO DELA CRUZ ALVAREZ

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 474٫401 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12985/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركه زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه  حمدي 
عطا احمد علي. مبنى :1082 طريق :4022, مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

477٫389 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/13012/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه وائل  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب 
عثمان وهبه محجوب. مبنى :1336 �شقة :11 طريق :618. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 475٫195 

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

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12983/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعي:  
RANEESH POOVATHUMKANDY. مبنى :1827 طريق :1, مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 474٫14 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12980/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ح�شام 
نجيب ذبيان. مبنى :20 طريق :229, مجمع: 555 البديع. مو�شوع الدعوى  475٫259 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12974/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ARSALAN AZAM KHAN KHAN. مبنى :532 �شقة :11 طريق :210, مجمع 302 المنامة. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 475٫183 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12975/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 SRIYAN  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
 939 مجمع:   ,3957: طريق   343: �شقة   3207: مبنى   .RAVI JITHENDRA JAYASURIYA

الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 475٫163 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/12976/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
 SONNY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبلغ  الدعوى: طلب  الحد.مو�شوع  :102, مجمع: 128  :817 طريق  مبنى   .CONDE RAVAL

477٫043 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12977/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 NAZIH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
FAHS. مبنى :12 طريق :15, مجمع: 517 �شار. مو�شوع الدعوى  476٫417 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.8/12978/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ANTHONY DUMAIS. مبنى :1555 طريق :1853, مجمع: 518 باربار مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 476٫088 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/12693/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى عليه: علي عبداهلل  ليلى جا�شم جواد.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
 634 مبنى 151 طريق 3403 مجمع  ال�شخ�شي 810903717.  الرقم  عبا�س.  اإبراهيم  ح�شين 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 92٫45 دينارًا مع  المعامير. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/08223/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل المدعي:  طيبه احمد ايوب احمد حميد
اإبراهيم على, قلم كتاب  اإبراهيم  المدعى عليها: وجيهه علي عبدالح�شين حمد, دعاء جالل 
مو�شوع  729 جرداب.  :77, مجمع:  :723 طريق  مبنى  ال�شاد�شة.  المدنية  ال�شغري  المحكمة 

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

جل�شة 2016/10/18 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/08329/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: ادارة اموال القا�شرين. وكيل المدعية: علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليهم: 
اأحمد علي محمد العرادي, مريم علي محمد علي العرادي, حافظ احمد علي  ورثة المرحوم 
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العرادي, نعيمه احمد علي محمد العرادي, �شاكر احمد علي محمد العرادي, زكريا احمد علي 
مبنى  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  العرادي, جهاز  احمد علي محمد  العرادي, عادل  محمد 
815 طريق 1604 مجمع 424 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/10672/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

محمود  عليه  المدعى  بور�شيد.  فرج  عي�شى  المدعي:  وكيل   .AHMAD HUSSAIN المدعي: 
الدعوى:  مو�شوع  عي�شى  مدينة  :1337, مجمع: 813  :430 طريق  مبنى  علي.  اإبراهيم  محمد 

طلب مبلغ 1330 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.3/10319/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: عبدالعظيم ح�شن علي محمد علي. وكيل المدعي:  فاطمه احمد ح�شن كاظم المدعى 
عليه: jens barghorn. مبنى :1252 طريق :77, مجمع: 475 ابو�شيبع فيال1. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 2000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.2/07834/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل المدعي:  طيبه احمد ايوب احمد حميد
المدعى عليه: عبداهلل محمد جمعه المالود,وجيهه علي عبدالح�شين حمد,قلم كتاب المحكمة 
المدنية ال�شاد�شة. مجمع: 729 جرداب مكتب 22 - مبنى 723 - طريق 77 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/10/18 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.9/07917/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعي: علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل المدعي: طيبه احمد ايوب احمد حميد

المدعى عليه: وجيهه علي عبدالح�شين حمد, عبدالر�شول عبا�س علي مكي دروي�س, قلم كتاب 
المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شه. مجمع: 729 جرداب مكتب 22 - مبنى 723 طريق 77. 

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

جل�شة 2016/10/18 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.6/06776/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: عبدالهادي عبدالكريم علي خمدن. وكيل المدعي: با�شم اإبراهيم ال�شفاف المدعى 
عليه: محمد عبدالعزيز مهدي احمد. مبنى :1990 طريق :230, مجمع: 729 جرداب. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1300 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/10/18 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.4/01398/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

محمد  عبدالكريم  عبدالعزيز  عمر  المدعي:  وكيل  المناعي.  عبداهلل  محمد  وافي  المدعي: 
الع�شفور. مبنى :383 طريق :4305 مجمع:  المدعى عليه: �شلمان علي محمد مح�شن  العيد. 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 3000  الدعوى: طلب  مو�شوع  العكر.   624

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

جل�شة 2016/10/18 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
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رقم.الدعوى:.3/20501/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: نعيمه ال�شيد محمد عي�شى ماجد. وكيل المدعي:  خالد خليفه علي البنغدير الدو�شري. 
مبنى   .630736863 ال�شخ�شي  الرقم   .ARA ALBERT KHATCHERIAN عليه:  المدعى 
:1649 �شقة :10 طريق :2427, مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4700 دينار 

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

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/12896/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: عارف ال�شيدعبدالواحد عبداهلل. وكيل المدعي: عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليه:  
PANEMBILLY GOPALAN RANADEEVE. مبنى :3364 �شقة 22 طريق :63, مجمع: 329 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3885٫25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.2/11334/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعى  الع�شومي  محمد  عبدالرحمن  نبيل  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
 ,515: طريق   519: مبنى   .690810725 ال�شخ�شي:  الرقم  احمد.  ح�شن  �شامي  غاده  عليها: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3993٫78 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مقابة.   505 مجمع: 

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

جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.7/00466/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: مرزوق فيحان مناحي العتيبي. وكيل المدعي:  �شناء محمد امين جعفر عبدالقادر. 
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 1334: مبنى   .700806350 ال�شخ�شي  الرقم   .SHANE RUFFIN SALDIN عليه:  المدعى 
�شقة :6 طريق :3729, بوا�شطة المحامية/ بتول نا�شر

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/10/18 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.6/03781/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: محمد محمد قايد �شعيد. وكيل المدعي: ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ. المدعى عليه: 
احمد عبدالولي محمد الجهمي. مبنى :2346 �شقة :4 طريق :735, مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/10/18 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/09884/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: وهيب احمد محمد امين الخاجه. وكيل المدعي: عادل عبداهلل بوعلي. المدعى عليه: 
ABDULKARIM MOHAMMAD FAHAD. الرقم ال�شخ�شي 720836743. مبنى :4529 �شقة 

:55 طريق :2466, مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
رقم.الدعوى:.7/07806/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعي: �شالح جا�شم �شالم يعقوب بني حماد. وكيل المدعي: عو�س محمد ح�شين فوده

:3912, مجمع 942  :21 طريق  �شقة   939: فوده. مبنى  �شيد  احمد ر�شا  �شيد  المدعى عليه:  
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   3000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شويفرة. 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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جل�شة 2016/10/18 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

رقم.الدعوى:.9/12073/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
baskets fashion Wll. مبنى :A 582 طريق :333, مجمع: 308 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 138٫837 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12501/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ALJEEL DOCUMENT CLEARANCE. مبنى :371 طريق :87 مجمع 908 الرفاع الغربي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 103٫344 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12259/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المحرق.   210 مجمع   ,55: طريق   331: مبنى   .TECHNO GUARDS ELECTRONICS

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108٫22 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12262/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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البديع.  عليه: �شامي جا�شم محمد حو�شان العنزي. مبنى :1190 طريق :5051, مجمع: 550 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1564٫477 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/12324/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعي:  �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ,249: طريق   3247: مبنى   .five stars

329٫817 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/12366/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الهام حزام عبداهلل الع�شري. مبنى :1468 طريق :4429, مجمع: 933 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 211٫905 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12372/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
امنه عبداهلل محمد عبداهلل. مبنى :1498 طريق :5156, مجمع: 551 القرية مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 170٫371 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.1/12377/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شعاد جا�شم را�شد �شالم الحلو. مبنى :966 طريق :824, مجمع: 204 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1765٫266 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12194/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  المنامة مو�شوع  :1865, مجمع: 318  :3863 طريق  Rosita Boutique. مبنى 

مبلغ 248٫516 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12196/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شفيق ح�شين جا�شم ح�شين الع�شفور. مبنى :122 طريق :123, مجمع: 301 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 180٫332 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12201/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   343 مجمع:   ,3407: طريق   202: مبنى  ال�شيخ.  علي  اإبراهيم  عبدالهادي  اإبراهيم 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 251٫632 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12310/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي:  �شركة زين البحرينوكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  الب�شيتين.   225 مجمع:   ,2516: طريق   598: مبنى   .BYJU DEVADASAN عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 305٫76 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/12113/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD EHSAN. مبنى :507 طريق :1111, مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 459٫673 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12316/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: APRIL ANNE NARRAL NARRAL FEROLINO. مبنى :532 طريق :210, مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 426٫517 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   302

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.3/12104/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.  sit alhabayeb for emport and. مبنى :111 �شقة :15 طريق :2003 مجمع: 320 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 104٫454 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/12107/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتكلو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن محمد عي�شى. مبنى :313 �شقة :32 طريق :2614, مجمع: 326 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102٫399 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12440/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي اإبراهيم اإبراهيم ال دروي�س. مبنى :1751 طريق: 401, مجمع: 804 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 108٫21 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/12069/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مريم اإبراهيم عبداهلل ح�شن. مبنى :37 طريق :1601, مجمع: 216 المحرق مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 100٫626 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12002/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الدعوى:   مو�شوع  المنامة   305 مجمع:   ,665: طريق   56: مبنى   .SAMI COMART عليه: 

382٫791 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12004/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: AHSAN RAMZAN. مبنى :1349 �شقة :41 طريق :2727, مجمع 327 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1919٫156 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/12007/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1513: مبنى   .MUHAMMAD IMRAN MUHAMMAD MUHAMMAD YASEEN عليه: 
طريق :5228, مجمع: 952 را�س زويد. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 215٫823 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/12368/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: علي عبدالزهره ذجر. مبنى :94 طريق :2003, مجمع: 320 المنامة مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 174٫181 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/12373/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
RAFIQ AHMED. مبنى :1033 �شقة :14 طريق :5122, مجمع 351 المنامة. مو�شوع  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1580٫337 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12375/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: CARMELITO MICULO ARANETA. مبنى :1604 طريق 2734, مجمع: 327 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 460٫159 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.4/12434/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 336 مجمع:   ,330 طريق   63: �شقة   432: مبنى   .ARLENE BALOLOY SANUCO عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 238٫305 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.6/11993/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرفاع   903 مجمع   ,375: طريق   3031: مبنى  الحلقبي.  اأحمد  ح�شين  مح�شن  ح�شين  عليه: 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265٫727 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12322/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
MUHAMMAD JAVAID BUTT. مبنى :534 �شقة :12 طريق 4012, مجمع:  المدعى عليه: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 365٫172 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   340

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12246/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: هيام رفيق. مبنى :17766 �شقة :11 طريق :1630, مجمع: 216 المحرق. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 199٫238 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/12015/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة. مو�شوع  :1032 مجمع 310  :816 طريق  مبنى   .ABDUL AZEEZ SONKAL عليه: 
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الدعوى: طلب مبلغ 664٫224 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12016/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه:MD SHAPON ZAMADDAR MD BAZULAR MD BAZULAR ZAMADDAR. مبنى 
:805 �شقة :11 طريق :706, مجمع: 107 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 455٫728 دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12070/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ,2127: طريق   24: �شقة   2112: مبنى   .KULKARNI SIRAJUDDIN ABDULREHMAN

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   101٫429 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/12100/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
AMRIT PAL. مبنى :1978 طريق :640, مجمع: 306 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب  عليها: 

مبلغ 407٫338 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/12101/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 KANYAKONIL المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم التويجري. المدعى عليه  
JALALUDEEN SUBIER. مبنى 23 �شقة 11 طريق ajwad aljabri,721. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 103٫648 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12103/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JUVILYN DAPITAN LUA. مبنى :1146 طريق :4454, مجمع 644 النويدرات. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 277٫641 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/12105/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: PAULINO JR PACLEB PACLEB LITE. مبنى :12 �شقة :23 طريق :4201, مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 263٫816 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   324

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/11996/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
MOHAMMED SHAMSEER PANTHADY. مبنى 1746 طريق 3634, مجمع: 736  عليه: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   360٫017 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عالي. 
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المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/11997/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ROBIN JOSEPH. مبنى :50 طريق :57, مجمع: 481 ال�شاخورة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 380٫373 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12252/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NURUL ALAM ABDUR ABDUR RAHAMAN. مبنى :1598 �شقة :2 طريق :1129, 
مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 202٫862 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12258/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الحد.   128 مجمع:   102: طريق   817: مبنى   ,ANGELA SANCON HERRADURA عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 490٫323 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/12260/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: مراد �شعيد عبد الرحمن �شليمان. مبنى :1861 �شقة :24 طريق :234 مجمع: 302 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 723٫118 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/12263/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 321 مجمع:   ,2215 طريق   13: �شقة   1444: مبنى   .GOPI KRISHNAMOORTHY عليه: 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 522٫57 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12264/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD WASIM. مبنى :7 �شقة :45 طريق :361 مجمع 301 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 216٫957 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12109/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMED SHAFEEQ AHAMED. مبنى :50 �شقة :22 طريق :369, مجمع: 318 

المنامة. مو�شوع الدعوى:  242٫39 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.8/12110/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري

المدعى عليه: MOBAROK MONIR MIAH. مبنى :1440 طريق :1429 مجمع: 1014 الهملة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 248٫321 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/12115/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: EDWIN ESTRADA ABALOS. مبنى :58 �شقة :22 طريق 2002 مجمع: 320 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 374٫718 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/12117/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SURIA BINTI HANEM. مبنى :148 طريق :2, مجمع: 1006 الج�شرة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1893٫863 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12120/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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مو�شوع  المنامة.   335 مجمع   3513: طريق   508: مبنى   .RYAN MARIN DIONISIO عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ 259٫64 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/12122/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية:  �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  AYYAPPAN DAS. مبنى :317 طريق :4110, مجمع: 941  عليه:  

الدعوى: طلب مبلغ 316٫162 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/13029/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  المدعية: 
 745 مجمع:   1234: طريق   14: �شقة   636: مبنى  ال�شندي.  محمد  يو�شف  احمد  محمد  عليه: 

�شند. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 68 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13028/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل المدعية: زينب عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها  نوف 
احمد را�شد �شعد الدو�شري. مبنى :127 طريق :3107, مجمع: 931 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 68٫36 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.4/13034/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم البحرين. وكيل المدعية:  �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي المدعى 
عليه: فاطمة اإبراهيم را�شد عبدالرحمن �شالح. مبنى :205 طريق :42 مجمع 801 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 63٫68 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/13064/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  المدعية: 
المنامة.   307 مجمع   ,243: طريق   658: مبنى  �شويطر.  ح�شن  محمد  جا�شم  محمود  عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 66٫02 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.7/13119/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  مو�شوع  :3956, مجمع 936.  :3068 طريق  مبنى  عبدالنور محمود محمد عبداهلل. 

طلب مبلغ 66٫28 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13121/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه ح�شن 
حمد تايه المخلف. مبنى :882 طريق :211, مجمع: 902 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 64٫85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.3/13124/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها ايات 
اإبراهيم محمد �شالح اإبراهيم. مبنى :75 �شقة :11 طريق :75, مجمع: 306 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 64٫68 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/13239/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه احمد 
من�شور عبدعلي علي �شبيب. مبنى :1157 �شقة :2 طريق :433, مجمع: 404 �شناب�س. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 68٫6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13241/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  المدعية: 
عليه: علي اإبراهيم محمد �شالم و�شوا�شي. مبنى :653 �شقة :14 طريق :921 مجمع: 709 توبلي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64٫51 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12563/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

محمد  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
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ا�شماعيل محمد محمد �شالم. مبنى :277 �شقة :31 طريق :383, مجمع: 303 المنامة
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 62٫6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/12629/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
نادر  عليه:   المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
محمد يو�شف الحمد. مبنى :258 �شقة :15 طريق :88, مجمع: 706 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 60٫95 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
.ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:14/2016/02571/9
تبليغ.ب�حل�سور

جن�شيته:   ,811104656 ال�شخ�شي:  رقمة  كاظم,  عبداهلل  عبدالوهاب  جعفر  محمد  المدعي: 
بحريني, مبنى 253 طريق 706 مجمع 607 اأبو العي�س, المدعى عليها: نور م�شطفى الحلبي, 

جن�شيتها: �شورية, رقمها ال�شخ�شي 86122894, مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: الطالق.
المذكورة  عليها  للمدعى  الجعفريه(  الثانية)الدائرة  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأثنين 2016/11/7م, 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
.ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.الث�نية

رقم.الدعوى:.7/12634/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: رعد ح�شن 
عو�س �شاري

مبنى 1500 طريق 7125 مجمع 971 اأم ال�شمان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 61٫5 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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.رقم.الدعوى:.3/12636/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

�شمير  عليه: جعفر  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  المدعية: 
مح�شن محمد الع�شفور. مبنى :446 طريق 3315 مجمع: 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 61٫55 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.7/12794/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: يون�س علي 
ح�شين جعفر

مبنى :1117 طريق :1946, مجمع: 246 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60٫1 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
.رقم.الدعوى:.4/12692/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
 EMILIANO :المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه

VILLANUEVA DELA CRUZ. مبنى :2246 �شقة :21 طريق :1843, مجمع: 318 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60٫25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/09 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.2/12564/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:   المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  ميناتيلكوم.  �شركة  المدعية:  
PADMANABHAN RATNA SEKAR. مبنى 201 �شقة :3 طريق :102, مجمع: 324 المنامة. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 62٫6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12632/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 NI LUH :المدعية: �شركه مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
PUTU SUARTINI. مبنى :107 �شقة :17 طريق :4103, مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى طلب مبلغ 61٫4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.4/12790/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 GAVIN :المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
MICHAEL CATE. مبنى :441 �شقة :32 طريق :2407, مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 60 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.
رقم.الدعوى:.1/12928/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: ابراهيم 
المنامة.   321 مجمع:   ,2125: طريق   25: �شقة   44: مبنى  العويناتي.  ابراهيم  احمد  عبداهلل 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 105٫344 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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.رقم.الدعوى:.3/12927/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: عواد 
م�شلح ناجي م�شلح �شالح. مبنى :1048 �شقة :13 طريق :136, مجمع: 301 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 63٫8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.5/12926/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  الحايكي.  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  المدعية: �شركة ميناتيليكوم 
عليه: عي�شى بن عبداهلل بن علي بن عي�شى ال بن علي. مبنى 740 طريق 812 مجمع 108 الحد. 

مو�شوع الدعوى 63٫6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.3/12930/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليها:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مريم ا�شماعيل �شعد ا�شماعيل مرزوق. مبنى :397 طريق :2705, مجمع: 917 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى  65٫8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.6/13114/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SHOUKAT ALI. مبنى :881 طريق :132, مجمع: 801 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 170٫343 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 06102016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.4/13115/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
FEROZ TARAMUNSI. مبنى :357 طريق :207, مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 195٫533 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/13112/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 302 مجمع:   ,210: طريق   12: �شقة   585: مبنى   .MUHAMMAD NADEEM MUGHAL

المنامة. مو�شوع الدعوى  472٫939 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.1/13108/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ,206: طريق   22: �شقة   310: مبنى   .SHAIJAL KUNNOTH

الدعوى: طلب مبلغ 471٫819 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/13109/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
PRAJAPATI SINGH. مبنى :723 �شقة :1 طريق :717, مجمع: 807 مدينة عي�شى. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 472٫619 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.3/13107/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة   308 مجمع   2145 طريق   43 �شقة   4370 مبنى   .NAYANAKUMAR MAHARANA

مو�شوع الدعوى:  471٫549 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

06-10-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/13022/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   333 مجمع:   ,3320: طريق   48: �شقة   991: مبنى   .MATEN AHMED HASHMI

مو�شوع الدعوى  481٫685 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.4/13020/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
alexander esquivel de jesus. مبنى :2234 طريق :2834, مجمع: 228 الب�شيتين. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 481٫387 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

06-10-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/13019/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD AMIN. مبنى :1669 طريق :229, مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ 480٫553 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/13014/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   304 مجمع:   ,411: طريق   415: مبنى   .RONALDO DELA CRUZ ALVAREZ

مو�شوع الدعوى  474٫401 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12985/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركه زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: حمدي 
عطا احمد علي. مبنى :1082 طريق :4022, مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

477٫389 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.3/13012/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  وائل عثمان وهبه محجوب. مبنى :1336 �شقة :11 طريق :618, مو�شوع 

475٫195 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.4/12983/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
RANEESH POOVATHUMKANDY. مبنى :1827 طريق :1, مجمع: 302 المنامة. مو�شوع 
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الدعوى  474٫14 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12980/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ح�شام 
نجيب ذبيان

مبنى :20 طريق :229, مجمع: 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 475٫259 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
.رقم.الدعوى:.5/12974/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ARSALAN AZAM KHAN KHAN. مبنى :532 �شقة :11 طريق :210, مجمع: 302 المنامة. 

مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 475٫183 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.3/12975/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعي: 
 ,3957: طريق   343: �شقة   3207: مبنى   .SRIYAN RAVI JITHENDRA JAYASURIYA

مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   475٫163 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.1/12976/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  الحد. مو�شوع  :102, مجمع: 128  :817 طريق  SONNY CONDE RAVAL. مبنى 

طلب مبلغ 477٫043 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12977/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

 NAZIH :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
FAHS

مبنى :12 طريق :15, مجمع: 517 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 476٫417 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
.رقم.الدعوى:.8/12978/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى:   مو�شوع  باربار.   518 مجمع:   ,1853: طريق   1555: مبنى   .ANTHONY DUMAIS

476٫088 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/06 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.2/12693/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى عليه: علي عبداهلل  ليلى جا�شم جواد.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
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ح�شين ابراهيم عبا�س. الرقم ال�شخ�شي810903717:. مبنى  151 طريق 3403 , مجمع 634 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: 92٫45 طلب مبلغ دينارًا مع  المعامير. مو�شوع 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/9 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.3/12605/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: اعظم مهر علي ر�شائي بكتي. مبنى :813 �شقة :21 طريق :1301, مجمع: 225 الب�شيتين. 

مو�شوع الدعوى  212٫012 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.3/12779/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمود من�شور احمد �شالح الق�شاب. مبنى :1205 طريق :508, مجمع: 539 بني جمرة. 

مو�شوع الدعوى  284٫633 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.7/12780/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمد عبدالح�شين عبداهلل علي �شالم. مبنى :734 طريق :3424, مجمع 855. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 225٫435 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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.رقم.الدعوى:.2/12774/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: مبارك �شعد �شالم ادري�س مبارك. مبنى :785 طريق :318, مجمع: 803 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى  275٫959 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.4/12773/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: عاطف محمد ر�شا الخاجه. مبنى :14 طريق :1832, مجمع: 518 باربار. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 238٫722 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.

.رقم.الدعوى:.8/12768/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
يو�شف ميرزا علي حمد. مبنى :2968 طريق :743, مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 170٫234 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.5/12764/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة الميمني. مبنى :310 �شقة :33 طريق :3411, مجمع: 334 المنامة ل�شاحبها/ عبداهلل 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 118٫264  الدعوى: طلب  مو�شوع  ها�شم مكالي  يو�شف 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.3/12765/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمود عبدال�شهيد �شلمان بن جمال. مبنى :589 �شقة :12 طريق :4120, مجمع: 441 ال�شهله 
الفوقيه �شاحب موؤ�ش�شة بن جمال للتجارة العامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 156٫505 دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.3/12684/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ontario international. مبنى :1198 �شقة :310 طريق :1535, مجمع: 315 المنامة. مو�شوع 

الدعوى  164٫417 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12686/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
:3638, مجمع: 736  :1951 طريق  الحبي�شي. مبنى  احمد  عليه: مح�شن عبدالح�شين عا�شور 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   243٫944 مبلغ   طلب  الدعوى  مو�شوع  عالي. 

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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.رقم.الدعوى:.7/12679/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: عادل بهرام عبداهلل علي محمد. مبنى :1632 طريق :1457, مجمع: 414 الديه. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 294٫44 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.5/12604/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه عبدالر�شا قمبر دادي ذاكري كورزانكي. مبنى :81 طريق :1813, مجمع: 1018 مدينة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   275٫469 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد. 

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.6/12612/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
:7725, مجمع:  :1922 طريق  مبنى  علوي.  �شلمان جمعه  ال�شيد حيدر مرهون  عليه:  المدعى 
477 ال�شاخورة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 256٫02 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.

.رقم.الدعوى:.7/12620/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
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عليه: طه احمد علي ح�شين هنون. مبنى :1215 طريق :3321, مجمع: 333 المنامة. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 235٫017 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
.رقم.الدعوى:.3/12619/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شعيد عبدالكريم احمد كويتان. مبنى :1441 طريق :1442, مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى  182٫07 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.5/12618/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
almethaq trading broker. مبنى :2124 �شقة :12 طريق :1877, مجمع: 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى  120٫846 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12616/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مو�شوع  �شلماباد.   714 مجمع:   ,1406: طريق   170: مبنى  �شبت.  ح�شين  ح�شن  وفيه  عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 211٫496 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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.رقم.الدعوى:.4/12675/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: عيد محمد احمد الناجم. مبنى :1071 �شقة :1 طريق :1532, مجمع: 815 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى  235٫692 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.7/12682/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: �شالح محمد نا�شر �شالم. مبنى :273 �شقة :24 طريق :1305, مجمع: 813 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى  224٫167 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12552/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عليه: ال�شيد عبا�س علي ابراهيم �شرف. طريق :80, مجمع 149. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

104٫249 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.1/12556/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليها:زهراء 
احمد محمد ر�شي. مبنى :628 �شقة :11 طريق :14, مجمع: 407 ط�شان. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 149٫455 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12601/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .20622 بريد/  �شندوق  الدو�شري.  البوعلي  ف�شل  محمد  ح�شن 

192٫975 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.6/12609/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليها: زينب علي نعمت اهلل ح�شن الق�شاب. مبنى :363 �شقة :12 طريق :178, مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 290٫43 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.8/12608/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: يا�شمين غ�شان البيرتا �شوقي الحكيم. مبنى :1360 طريق :2727, مجمع: 327 المنامة. 

مو�شوع الدعوى  225٫345 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.1/12606/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه:  
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فرجينيا افيالردو لديرا�س تولنتينومبنى :12 �شقة :11 طريق :1349, مجمع: 213 المحرق. 
مو�شوع الدعوى طلب مبلغ  101٫244 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
.رقم.الدعوى:.9/12431/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه JOHNSON MICAL FRANCIS PEREIRA. مبنى :891 �شقة :13 طريق :4019 مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 201٫533 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   340

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

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12436/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه NELSON MAGHINAY SAPLOT. مبنى :817 طريق :102, مجمع: 128 الحد. مو�شوع 

الدعوى  292٫759 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.2/12547/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليها: نهاد يو�شف حريز. مبنى :154 طريق :18, مجمع: 506 جنو�شان. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 181٫374 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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.رقم.الدعوى:.4/12451/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه JEROME SOKOTO LIZO CRISOSTOMO. مبنى :2346 طريق :735, مجمع: 907 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 207٫867 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.4/12448/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه ABBAS SARDAR ALI. مبنى :172 طريق :505, مجمع: 205 المحرق. مو�شوع الدعوى  

158٫064 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.8/12771/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 ,2717: طريق   65: �شقة   988: مبنى   .INDRARATHNE KIRIELLA KIRIELLAGE عليه 
مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1457٫125 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.7/12617/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه  KAMAL MIAH NURO MIAH. مبنى :1320 طريق :1050, مجمع: 302 المنامة. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 241٫616 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.6/12674/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: اغر احمد �شادق الجمال. مبنى :244 �شقة :301 طريق :2904, مجمع: 329 المنامة. 

مو�شوع الدعوى  94٫763 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12681/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
الرفاع   903 مجمع:   ,352: طريق   31: �شقة   2193: مبنى  المعمري.  احمد  طالب  كمال  عليه: 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 295٫842 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12548/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه WILFREDO RAYMUNDO TORRES. مبنى :2206 طريق :647, مجمع: 306 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 531٫588 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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.رقم.الدعوى:.5/12554/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه AURELIA GAGUNDA GERIOS. مبنى :1250 طريق :1622, مجمع: 216 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 639٫9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.1/12783/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
الدراز.  العرب. مبنى :1798 طريق :4081, مجمع: 540  عليه: مح�شن محمد مح�شن محمد 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271٫28 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/12784/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليها: مريم عبدالكريم مهدي �شلمان. مبنى :2630 طريق :577, مجمع: 705 توبلى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 290٫872 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.8/12785/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
ابراهيم علي. مبنى :3856 طريق :1646, مجمع: 1216 مدينة  ابراهيم خليل  �شيماء  عليها: 

حمد. مو�شوع الدعوى  267٫77 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورا اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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.رقم.الدعوى:.7/13038/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فار�س نقول يو�شف الفاخوري. مبنى :397 طريق :1912, مجمع: 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 136٫357 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/13040/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  المنامة.   337 مجمع:   ,3747: طريق   1881: مبنى  المو�شى.  محمد  عبداهلل  را�شد 

الدعوى: طلب مبلغ 107٫647 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.2/12936/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فهد عبا�س جعفر احمد. مبنى :3 �شقة :82 طريق :2001, مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 170٫266 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.8/13130/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شيدليه الدوليه. مبنى :190 طريق :66, مجمع: 364 بالد القديم ل�شاحبها يا�شر علي محمد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 418٫961  كاظم. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة
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.رقم.الدعوى:.6/13128/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة بوابة الخليج التجارية. ل�شاحبها محمد ابراهيم �شكور �شندوق بريد 1185. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 137٫263 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.الرابعة

.رقم.الدعوى:.9/09089/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

عبداهلل  فوؤاد  محمد  العبيدلي,  عبدلرحمن  جا�شم  وداد  المرحومه/  ورثة  المدعين: 
العبيدلي, نايف عبداهلل عبدالرحمن  العبيدلي, خالد فوؤاد عبداهلل عبدالرحمن  عبدالرحمن 
العبيدلي, ح�شه جا�شم عبدالرحمن عبداهلل العبيدلي, فوؤاد عبداهلل عبدالرحمن عبدالرحمن, 
بدريه جا�شم عبدالرحمن عبداهلل العبيدلي, منى جا�شم عبدالرحمن عبداهلل العبيدلي, �شميه 
جا�شم عبدالرحمن عبداهلل العبيدلي, عي�شى جا�شم عبدالرحمن عبداهلل العبيدلي, الء جا�شم 
المدعى عليهم: �شاره جا�شم  اأحمد يو�شف.  المدعين: هدى �شعد  عبدالرحمن عبداهلل, وكيل 
عبدالرحمن  العبيدلي,  عبداهلل  عبدالرحمن  جا�شم  فتحية  العبيدلي,  عبداهلل  عبدالرحمن 
جهاز  العبيدلي,  عبداهلل  عبدالرحمن  جا�شم  محمد  العبيدلي,  عبداهلل  عبدالرحمن  جا�شم 
الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى :1919 طريق :1135, مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى:  

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

جل�شة 2016/10/18 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى

.رقم.الدعوى:.6/10908/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعين: �شهالء غلوم عبداهلل قمبر, زينب غلوم عبداهلل قمبر, زهراء غلوم عبداهلل قمبر, 
وكيل المدعين: اميره مهدي عبداهلل ابراهيم البحراني, المدعى عليهم: �شريفه احمد عي�شى 
عبداهلل, فاطمه ر�شا ابراهيم نيروز, يو�شف غلوم عبداهلل قمبر. مبنى :2598 طريق :2031, 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  دم�شتان,   1020 مجمع: 

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

جل�شة 2016/10/04 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.االأولى
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اإعالن.غرفة.البحرين.لت�سوية.المن�زع�ت

رقم.الدعوى:.13/2016
جدول.مواعيد.اجتم�ع�ت.اإدارة.الدعوى

اأيه اأي اأ�س بي العربية المحدودة )�شعودية(. المدعى عليهم: �شركة الطاقة   المدعي: �شركة 
المركزية �س.م.ب )مقفلة(, بيت التمويل الكويتي �س.م.ب )مقفلة(, عبدالرحمن بن عبداهلل 
يو�شف  مناف  الخياط,  يعقوب  عبدالحكيم  البريكان,  عبدالعزيز  �شليمان  الزامل,  حمد  بن 
بن  محمد  بن  عبداهلل  ملك,  �شكور  عدنان  الطبري,  �شعيد  ر�شيد  خلدون  حمزة,  عبدالعزيز 
بن  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  اإعالنهم:  المطلوب  خربا�س.  بن  خلفان  محمد  الزامل,  عبداهلل 
ر�شيد  خلدون  حمزة,  عبدالعزيز  يو�شف  مناف  البريكان,  عبدالعزيز  �شليمان  الزامل,  حمد 
الجتماع  خربا�س,  بن  خلفان  محمد  الزامل,  عبداهلل  بن  محمد  بن  عبداهلل  الطبري,  �شعيد 
الأول: 24يوليو 2016, ال�شاعة: 12 ظهرًا والمحدد ل�شتالم اأطراف الدعوى جدول مواعيد اإدارة 
الدعوى واإبداء الآراء حوله وبدء الأجل لالأطراف لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى واإثباتها 
اأغ�شط�س   14 الثاني:  الجتماع  الإثبات.  باإجراءات  وطلبات  واأدلة  مذكرات  تقديم  خالل  من 
2016, ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم المدعى عليه مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية 
الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى. تاريخ 18 اأغ�شط�س 2016, ال�شاعة 4:00 م�شاًء 
هو نهاية الأجل لتقديم اتفاق الأطراف على اختيار اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع. الجتماع الثالث: 
4 �شبتمبر 2016, ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه 
الثاني ونهاية الأجل لتقديم ن�س القانون الأجنبي الواجب التطبيق مع  المقدمة في الجتماع 
الترجمة. تاريخ 18 �شبتمبر 2016, ال�شاعة 4 م�شاًء هو نهاية الأجل لطلبات الإدخال والتدخل 
والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة. الجتماع الرابع: 29 �شبتمبر 2016, ال�شاعة 12 ظهرًا 
نهاية الأجل لتقديم المدعى عليه الرد على مذكرة المدعي المقدمة في الجتماع الثالث ونهاية 
الأجل لتقديم مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال والتدخل والدعوى المتقابلة والطلبات 
العار�شة )اإن وجدت(. الجتماع الخام�س: 9 اأكتوبر 2016, ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم 
كافة طلبات اإجراءات الإثبات ونهاية الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات ولتبادل 
مذكرات الرد حول كافة طلبات اإجراءات الإثبات. الجتماع ال�شاد�س: 20 اأكتوبر 2016, ال�شاعة 
الأطراف  ولإعالن  الم�شتندات  وجميع  الخبراء  تقارير  حول  الرد  مذكرات  لتبادل  ظهرًا   12

بموعد الجل�شة الأولى اأمام الهيئة.
بن  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  عليهم  المدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن  لذا   
ر�شيد  خلدون  حمزة,  عبدالعزيز  يو�شف  مناف  البريكان,  عبدالعزيز  �شليمان  الزامل,  حمد 
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�شعيد الطبري ,عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الزامل ومحمد خلفان بن خربا�س بجدول مواعيد 
القانوني  ممثله  ح�شور  وبمواعيد   2016 يوليو   24 والمحرر   2 رقم  الدعوى  اإدارة  اجتماعات 
اأو وكياًل عنه لالجتماعات اإدارة الدعوى اأمام مدير الدعوى بمقر الغرفة, عنوانها:  �شخ�شيًا 
�شارع 1704, بناية البارك بالزا, مبنى 247, الطابق الثالث, لتقديم مذكرات الدفاع والدفوع 
بالدعوى خالل الجتماعات والآجال  المتعلقة  الأمور  الإثبات وكافة  اإجراءات  والأدلة وطلبات 
باإ�شدار  اأعاله وذلك عماًل بن�س المادة)29, 30( من القرار رقم)65( ل�شنة 2009  المبينة 
لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب 

الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009, ليعلم.


