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 �أمر ملكي رقم )2( ل�سنة 2017
بمنح �أو�سمة

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى كل من:
1. العقيد الركن حممد اأحمد اجلودر.

اد. 2. املالزم علي حممد عوَّ
3. املالزم في�شل خليفة اأحمد العيد.

�ملادة �لثانية
ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الثانية اإلى الوكيل اأول فوزي را�شد �شعد العمريي.

�ملادة �لثالثة
ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الثالثة اإلى العريف حممد اإبراهيم اأحمد ميحد.

�ملادة �لر�بعة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 6 ربيع الآخر 1438هـ
الـمـوافـق: 4 يـنـايـــــــــــــر 2017م
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 قانون رقم )24( ل�سنة  2016
 بتعديل بع�ض �أحكام �لمر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 1972

ب�ساأن �لر�سوم �لق�سائية 

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته،
قنا عليه واأ�شدرناه:  اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي ن�شه، وقد �شدَّ

�ملادة �لأولى
ُي�شتبدل بعنوان الباب الثالث )تعديل الر�شوم الق�شائية والإعفاء منها( من املر�شوم بقانون رقم 

)3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية، العنوان التايل:
)تعديل الر�شوم الق�شائية وتاأجيلها والإعفاء منها(.

كما ُي�شتبدل بن�س املادة )10( من املر�شوم بقانون امل�شار اإليه، الن�س الآتي:
الوزراء، مبا ل يجاوز  بعد موافقة جمل�س  العدل،  بقرار من وزير  ل  وتعدَّ الر�شوم  د فئات  "ُتدَّ
)3%( من قيمة املطاَلبة املالية التي يزيد مقدارها على ثالثة اآلف دينار. ويف كل الأحوال ل يجوز اأْن 
�شه اأْن يوؤجَل اأو يعفَي  تتجاوز قيمة الر�شوم مائتي األف دينار كحٍد اأق�شى، ويجوز لوزير العدل اأو ملن يفوِّ

من الر�شوم الق�شائية كلِّها اأو بع�شها من يثُبت عجُزه عن دفعها".

�ملادة �لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
�شدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1438هـ
الـمـــوافــــــــق: 28 ديـ�شـمـبـــر 2016م
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 مر�سوم رقم )1( ل�سنة 2017
 بتعديل بع�ض �أحكام �لمر�سوم رقم )14( ل�سنة 2002

باإن�ساء جهاز �لأمن �لوطني

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

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )14( ل�شنة 2002 باإن�شاء جهاز لالأمن الوطني وتعديالته،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُي�شتبَدل بن�س املادة اخلام�شة مكررًا )1( الفقرة الرابعة من املر�شوم رقم )14( ل�شنة 2002 
باإن�شاء جهاز لالأمن الوطني، الن�س الآتي:

"مع عدم الإخالل باأحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 
يكون  الإرهابية،  الأعمال  من  املجتمع  حماية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )58( رقم  القانون  واأحكام   ،2002
ْبط الق�سائي بالن�سبة للجرائم  ل�سباط و�سباط �سف واأفراد جهاز الأمن الوطني �سفة ماأموري ال�سَّ
الإرهابية. وفيما عدا هذه اجلرائم يحيل اجلهاز احلالت التي ت�شتدعي القب�س اأو التوقيف اإلى وزارة 

الداخلية لتخاذ الإجراءات القانونية املقررة ب�شاأنها".

�ملادة �لثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل به 

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

ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 4 ربيع الآخر 1438هـ
الـمـوافـق: 2 يـنـايــــــــــــر 2017م
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وز�رة �لد�خلية
 قر�ر  رقم )3( ل�سنة 2017

 بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )13( ل�سنة 2007
 ب�صاأن تحديد �صروط ال�صالمة لل�صفن ال�صغيرة

�لتي تقل حمولتها �لإجمالية عن )150( مائة وخم�سين طناً

وزير الداخلية:
البحرين  الإقليمي لدولة  البحر  ب�شاأن  ل�شنة 1993  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )8( 

واملنطقة املتاخمة، 
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

التي تقل  ال�سغرية  لل�سفن  ال�سالمة  ب�ساأن حتديد �سروط  ل�شنة 2007  القرار رقم )13(  وعلى 
حمولتها الإجمالية عن )150( مائة وخم�شني طنًا،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2007 ب�ساأن �سروط الت�سجيل اخلا�سة بال�سفن ال�سغرية التي تقل 
حمولتها الإجمالية عن  )150( مائة وخم�شني طنًا واإجراءات ح�شولها على ترخي�س املالحة،

تديد  جدول  اإلى  ال�شفينة  بيانات  تغيري  ر�ْشم  باإ�شافة   2008 ل�شنة   )31( رقم  القرار  وعلى 
الر�شوم اخلا�شة باخلدمات وال�شهادات والتقارير املرافق للقرار رقم )25( ل�شنة 2007،

وبناًء على عْر�س رئي�س الأمن العام،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

اإلى نهاية املادة )1( من القرار رقم )13( ل�شنة 2007 ب�ساأن حتديد �سروط ال�سالمة  ُت�شاف 
لل�شفن ال�شغرية التي تقل حمولتها الإجمالية عن )150( مائة وخم�شني طنًا، تعاريف جديدة ن�شو�شها 

الآتية:
على  تَثبَّت  الداخلية  لوزارة  مملوكة  ل�شلكية  وا�شتقبال  اإر�شال  اأجهزة  �ل�سفن:  على  �لتعرف  �أجهزة 
ال�شفن ال�شغرية تعمل على اإر�شال بيانات ال�شفينة )الهوية، املوقع، خط ال�شري وال�شرعة( اإلى مركز 

العمليات البحرية.
مركز �لعمليات �لبحرية: مركز القيادة وال�شيطرة لعمليات الإدارة املخت�شة.

مالك �ل�سفينة �أو �ملالك: ال�شخ�س الذي ُت�شَدر �شهادة ت�شجيل �شفن �شغرية با�شمه.
ل من املالك لالإبحار ب�شفن النزهة. �مل�ستخدم: ال�شخ�س املخوَّ
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�ملادة �لثانية
يف  الواردة  البحرين"  ململكة  الإقليمي  "البحر  عبارة  بعد  املتاخمة"  "واملنطقة  عبارة  ُت�شاف 
املادة )2( من القرار رقم )13( ل�شنة 2007 ب�ساأن حتديد �سروط ال�سالمة لل�سفن ال�سغرية التي تقل 

حمولتها الإجمالية عن )150( مائة وخم�شني طنًا.

�ملادة �لثالثة
ُت�شاف اإلى القرار رقم )13( ل�شنة 2007 ب�ساأن حتديد �سروط ال�سالمة لل�سفن ال�سغرية التي 
تقل حمولتها الإجمالية عن )150( مائة وخم�شني طنًا، مادة جديدة برقم )13( مكررًا، ن�شها الآتي:

مادة )13( مكررًا:
ف على ال�شفن(  يلتزم كل ربان �شفينة اأو مالكها اأو جمهزها اأو م�شتخدمها بو�شع )جهاز التعرُّ
على ظهر كل �سفينة �سغرية، وُيَعد وجوده على ال�سفينة وت�سغيله وفقًا لالأ�سول الفنية �سرطًا من �سروط 

ال�شالمة لل�شفن ال�شغرية.
 

�ملادة �لر�بعة
يجب على جميع ال�شفن ال�شغرية توفيق اأو�شاعها مبا يتفق واأحكام هذا القرار خالل مدة ثمانية 

ع�شر �شهرًا من تاريخ العمل به.

�ملادة �خلام�سة
على املعنيني بوزارة الداخلية – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�لفريق �لركن
وزير �لد�خلية

را�صد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخر 1438هـ    
الـمــــــوافـــــق:  2 يــنــايــــــــــر 2017م    
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
 قر�ر رقم )106( ل�سنة 2016

 ب�ساأن تعيين مجل�ض �إد�رة موؤقت
لجمعية عالي للعمل �لخيري

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،
للعمل  عايل  �شندوق  موؤ�ش�شة  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )64( رقم  القرار  وعلى 

اخلريي،
وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2011 ب�شاأن تول موؤ�ش�شة �شندوق عايل للعمل اخلريي اإلى جمعية 

عايل للعمل اخلريي،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية عايل للعمل اخلريي،

فيها  والثابت   ،2016/8/29 يف  املوؤرخة  الأهلية  املنظمات  دْعم  اإدارة  مذكرة  اإلى  وا�شتنادًا 
خمالفات 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 عايل للعمل اخلريي،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر �لآتي:
مادة )1(

ُيعنيَّ جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية عايل للعمل اخلريي ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ فوزي 
اأحمد حممود اجلابر، وع�شوية ُكلٍّ من:

1( اأحمد عبدالرحمن اأحمد ال�شيد
2( اأحمد عبداهلل يو�شف نورالدين

3( عبدالرحمن حممد �شريف عبدالرحمن
4( اإبراهيم �شنان عبداهلل �شريدة
5( اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شمالن

6( عي�شى حممد عقيل حممد علي 
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مادة )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.

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

و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

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

مادة )5(
دة باملادة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحدَّ
)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 ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(
على وكيل الوزارة لقطاع التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية
جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 28 ربيع الأول 1438هـ
الـمـــــوافــــــق: 27 ديـ�شـمـبـــر 2016م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قر�ر رقم )27( ل�سنة 2016 
 باإ�سد�ر �لالئحة �لتنفيذية

 للقانون رقم )51( ل�سنة 2014
في �صاأن تنظيم مزاولة المهن الهند�صية

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، وعلى 

الأخ�س املادة )41( منه،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون الأ�شغال،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

املهن  تنظيم مزاولة  �شاأن  ل�شنة 2014 يف  للقانون رقم )51(  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 
الهند�شية، املرافقة لهذا القرار.

�ملادة �لثانية
ُين�َشر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شرهما يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الأول 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 26 ديـ�شـمـبـــر 2016م
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�لالئحة �لتنفيذية
للقانون رقم )51( ل�سنة 2014

يف �صاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�صية

�ملادة �لأولى
�لتعريفات

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينة قريَن كلٍّ منها ما 
مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك : 

�لقانون: القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية.
�لوز�رة: الوزارة املخت�شة بالأ�شغال.

�لوزير: الوزير املخت�س بالأ�شغال.
�ملجل�ض: جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية املن�شاأ مبوجب املادة )5( من القانون.

�لرئي�ض: رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية.
َعب الهند�سية اأو فروعها. �ملهن �لهند�سية: اأي ن�ساط هند�سي يف اأيٍّ من ال�سُّ

�لهند�سية: مزاولة املهن الهند�سية بجميع فروعها و�ُسَعبها وما يتفرع عنها بال�سروط  مز�ولة �ملهن 
الواردة يف القانون ويف هذه الالئحة، ويف الرتخي�س الذي ُينح للمهند�س.

�ملادة �لثانية
�ملجل�ض

يف  الهند�شية  املهن  ملزاولة  الالزمة  الرتاخي�س  باإ�شدار  للقانون  طبقًا  ل  امل�شكَّ املجل�س  يخت�س 
مملكة البحرين. وتكون قرارات املجل�س خا�شعة للمراجعة من ِقَبل الوزير، وقابلة للطعن فيها اأمام 

املحاكم.

�ملادة �لثالثة
�نتفاء �مل�سلحة �أو �ملنفعة لع�سو �ملجل�ض �أثناء مز�ولته للع�سوية

اأْن تكون له اأية م�شلحة اأو منفعة متعار�شة مهنيًا وقانونيًا مع عمله   ُيحَظر على ع�شو املجل�س 
باملجل�س، �شواًء كانت مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.

ويجب على الع�شو اأْن ُيخطر املجل�س بامل�شلحة اأو املنفعة املتعار�شة مع عمله، وله اأْن يطلب تنحيته 
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وتكليف غريه من اأع�شاء املجل�س للقيام بالعمل.
ارتاآى  اإذا  الأع�شاء  وتكليف غريه من  العمل  الع�شو عن ذلك  تنحية  نف�شه  تلقاء  وللمجل�س من 

ذلك.
د فيه باإبالغ  ب على ع�شو املجل�س اأْن يوقع على اإقرار خطي حال تعيينه يف املجل�س، يتعهَّ ويتوجَّ

املجل�س حال وجود اأية م�شلحة اأو منفعة له تتعار�س مع ممار�شته للعمل يف املجل�س.

�ملادة �لر�بعة
�خت�سا�سات �ملجل�ض

يخت�سُّ املجل�س مبا يلي:
1- اإ�شدار الرتاخي�س الالزمة ملزاولة املهن الهند�شية.

اأنها  التاأكد من  2- البتُّ يف طلبات الرتخي�س للمهند�شني مبزاولة املهن الهند�شية واإ�شدارها، بعد 
م�شتوفية جلميع ال�شرتاطات الواردة يف القانون ويف هذه الالئحة )ملحق رقم 1 و ملحق رقم 4(.
البحرين قد ح�شلوا على ترخي�س  الهند�شة يف  املزاِولني ملهنة  املهند�شني  اأن جميع  ق من  3- التََّحقُّ
مبزاولة املهنة من املجل�س يف اأحد فروع و�ُشَعب الهند�شة ح�شب ت�شنيفها )ملحق رقم 6( بهذه 

الالئحة.  
ق من اأنَّ جميع املكاتب الهند�شية املزاِولة ملهنة الهند�شة يف البحرين قد ح�شلت على ترخي�س  4- التََّحقُّ

من املجل�س بهذه املزاَولة. 
مهنة  ملزاولة  كاماًل  تفرغًا  متفرغ  له  �س  املرخَّ املكتب  اأو  املهند�س  اأنَّ  من  ق  التََّحقُّ على  5- العمل 
�س  الهند�شة، واأل يكون حمرتفًا لأيِّ عمل جتاري اإلى جانب مزاولته لأيٍّ من املهن الهند�شية املرخَّ

له مبزاولتها.
رة وفقًا للقانون ولهذه الالئحة. 6- ت�شيل الر�شوم املقرَّ

ق من اأنَّ جميع املهند�شني واملكاتب الهند�شية تافظ على اأخالقيات ومبادىء املهنة. 7- التََّحقُّ
للمجل�س  يثُبت  الذين  الهند�شية  واملكاتب  املهند�شني  �شد  الالزمة  القانونية  الإجراءات  8- اتخاذ 

خمالفتهم للقانون ولهذه الالئحة.

�ملادة �خلام�سة
�حرت�ف �لعمل �لتجاري

اأْن يكون متفرغًا ملزاولة مهنة الهند�شة، واأل يجمع بني عمله واحرتاف  �س له  يجب على املرخَّ



العدد: 3295 - الخميس 5 يناير 2017

15

العمل التجاري.
وُيعتَب حمرتفًا للعمل التجاري كل َمن ا�شتخرج �شِجاًل جتاريًا مبزاولة اإحدى املهن التجارية التي 

تتعار�س مع مزاولة مهنة الهند�شة.
الأعمال  قبيل  ِمن  فيها  اإداري  اأو  تنفيذي  باأي عمل  القيام  اأو  التجارية  ال�شركات  تاأ�شي�س  وُيَعد 

�س له القيام بها. التجارية املحظور على املهند�س اأو املكتب املرخَّ
و ل ُينح ترخي�شًا مبزاولة العمل الهند�شي كل َمن قام مبمار�شة اأحد الأعمال والأن�شطة التجارية 

التي تتعار�س مع مزاولة مهنة الهند�شة، وهي كالآتي:
1- توريد الب�شائع وت�شديرها وتوزيعها.

2- ا�شتخراج مواد الرثوة الطبيعية كاملناجم واملحاجر ومنابع النفط وَقْطع الأحجار وغريها.
اأعمال  العقارات وتعديلها وترميمها وهْدمها. ومقاولت  بناء  العامة ومقاولت  الأ�شغال  3- مقاولت 

د املقاول بتقدمي املواد الالزمة اأو بتوريد العمال. التنظيفات وال�شيانة، متى تعهَّ
د املذكور. د بيعها، وبيعها بعد �شرائها بالق�شْ 4- �شراء العقارات واحلقوق العينية العقارية بق�شْ

وعلى طالب الرتخي�س الك�شف عن اأية اأعمال جتارية َدَرَج على ممار�شتها قبل الرتخي�س اأو بعده.  
وملجل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية رْف�س الت�شريح لطالب الرتخي�س اإذا كان مزاوًل ملهن 

جتارية اأخرى ارتاآى املجل�س اأنها تتعار�س مع املهنة الهند�شية. 
ويف كل الأحوال يقوم املجل�س باملوافقة النهائية على كل حالة على حدة.

  �ملادة �ل�ساد�سة
�لإجر�ء�ت �لو�جب �تِّباعها عند طلب �لرتخي�ض

�أول ً- �لرتخي�ض للمهند�سني:
م طلب احل�شول على  الرتخي�س مبزاولة اإحدى املهن الهند�شية اإلى املجل�س على الأمنوذج املعد  1- يقدَّ
اأْن يرفق مع طلبه جميع ال�شهادات الأكاديية و�شهادات  لهذا الغر�س.  وعلى طالب الرتخي�س 

اخلبة واملرفقات املطلوبة واملذكورة يف طلب الرتخي�س.
        ول ُيقبل الطلب اإل ممن تتوفر فيه جميع ال�سروط الواردة يف املادة )7( من القانون.

ق من اأنَّ جميع البيانات الواردة يف ال�شتمارة �شحيحة، والتاأكد من  2- يقوم املجل�س بالتدقيق والتََّحقُّ
�شحة ال�شهادات الأكاديية والعلمية من اجلهات ذات الخت�شا�س باململكة.

رة من املهند�س، وي�شِدر له �شهادة الرتخي�س ملزاولة  3- يقوم املجل�س بتح�شيل ر�شوم الرتخي�س املقرَّ
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املهنة يف الفرع املطلوب .
ثانياً - �لرتخي�ض للمكاتب �لهند�سية:

وفقًا  الهند�شة  مهنة  مبزاولة  لهم  املرخ�س  للمهند�شني  اإل  هند�شي  مكتب  بفْتح  �س  يرخَّ ل   
للفقرة )اأوًل( املذكورة اآنفًا.

�ص بفْتح مكتب هند�سي اإل ملن تنطبق عليهم ال�سروط الواردة يف املادة التا�سعة من        ول يرخَّ
هذه الالئحة، واملعايري املو�شوعة للمكاتب الهند�شية يف املالحق رقم )2، 3 ، 4( لهذه الالئحة.

�ملادة �ل�سابعة
الرتخي�ص للمهند�ص غري البحريني

يجوز الرتخي�س للمهند�س غري البحريني مبزاولة اإحدى املهن الهند�شية يف اململكة اإذا توافرت 
فيه جميع ال�سروط املن�سو�ص عليها يف املادة )8( من القانون.

حيث  من  البحريني،  طلب  معاملة  نف�ص  للرتخي�ص  طلبه  يعاَمل  لل�سروط  م�ستوفيًا  كان  فاإذا 
رة. اإجراءات احل�شول على ترخي�س، وذلك بعد �شداده للر�شوم املقرَّ

وُي�ستثَنى من �سرط احل�سول على ترخي�ص املهند�ص العامل يف اأحد بيوت اخلربة الأجنبية الذي 
ِقَبل بيت اخلبة الذي يعمل معه وامل�شئول عنه  يتخذ من البحرين مقرًا له، والذي يكون ُموَفدًا من 
دة، وذلك ملدة ل تزيد على  م�شئولية كاملة، لتنفيذ اأعمال مرتبطة مب�شاريع حكومية اأو �شناعية حمدَّ
م طلب ال�شتثناء من احل�شول على الرتخي�س من بيت  �شتة اأ�شهر لتنفيذ تلك الأعمال، وعلى اأْن يقدَّ

اخلبة الذي اأوفده، وذلك وفقًا لل�شوابط الواردة يف هذه الالئحة )ملحق رقم 7(.

�ملادة �لثامنة
الرتخي�ص للمهند�صني العاملني يف اأجهزة الدولة
و�لهيئات �لعامة مبز�ولة �إحدى �ملهن �لهند�سية

مبزاولة  العامة  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  الدولة  اأجهزة  يف  العاملني  للمهند�شني  الرتخي�س  يكون 
اإحدى املهن الهند�شية، وفقًا ملا يلي:

م طلب الرتخي�س من اجلهة التي يعمل بها املهند�س. 1- اأن يقدَّ
ل الهند�سي املن�سو�ص عليه يف  2- اأن يكون املهند�ص الذي ُيطَلب له الرتخي�ص م�ستوفيًا ل�سرط املوؤهَّ

البند )3( من املادة )7( من القانون.
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و يكون الرتخي�س املمنوح لهم طوال مدة عملهم ودون احلاجة اإلى جتديد اإلى اأن َتخِطر جهة   
عمل املهند�ص باأنه مل يعد موظفًا لديها.

م طلبات الت�شجيل دون ر�شوم.      وتقدَّ
ِقَبل جهة   من  وظائفهم  ب�ساأن  بها  املعمول  والأنظمة  للقوانني  وفقًا  املهند�سني  تاأديب  ويكون      

عملهم.

�ملادة �لتا�سعة
�ملكاتب �لهند�سية

اأو  �شركة  �شكل  يف  يعملون  مهند�شون  اأو  فرد  مهند�س  يلكه  الذي  املكتب  هو  الهند�شي  املكتب 
لة تت هذا ال�شم، وفى هذه احلالة هم م�شئولون عن اأعمال املكتب م�شئولية ت�شامنية  موؤ�ش�شة م�شجَّ
وانفرادية. و�شواء كان �شاحب املكتب موؤ�ش�شة اأو مهند�شًا فردًا يجب اأن يكون حاماًل لرتخي�س ملزاولة 
مهنة الهند�شة من املجل�س، وماَر�س املهنة فعليًا منذ ح�شوله على الرتخي�س ملدة ل تقل عن خم�س 

ل الهند�شي. �شنوات مت�شلة اأو �شبع �شنوات غري مت�شلة، تالية حل�شوله على املوؤهَّ
ول تعد الإجازات ال�شنوية العتيادية انقطاعًا عن العمل. 

�س َمن يحل حمله اأثناء انقطاعه   ويجوز ل�شاحب املكتب الهند�شي الذي يلكه مهند�س فرد اأن ُيفوِّ
عن العمل، على اأْن يكون �شاحب املكتب م�شئوًل م�شئولية كاملة عن اأعمال وت�شرفات الـُمفوَّ�س له اأثناء 
�شًا له مبزاولة املهنة، ويكون يف نف�س تخ�ش�س ودرجة  غيابه، ويجب اأن يكون الـُمفوَّ�س مهند�شًا مرخَّ

�شاحب املكتب. ويجب األ تتجاوز مدة التفوي�س �شتة اأ�شهر.
ول يكون التفوي�س �شاريًا اإل اإذا اعتَمده املجل�س.

ويف كل الأحوال يجب اأن َي�شت�شِدر �شاحب املكتب بولي�شة تاأمني �شاملة ملواجهة م�شئوليات املكتب 
بالعمل  لهم  عالقة  ل  ممن  وغريهم  ة  كاملارَّ العمل  من  املت�شررين  والأطراف  املهنة،  اأخطاء  ب�شاأن 
)الطرف الثالث(. كما ت�شمل الأ�شرار الناجتة عن �شوء الأداء املهني ل�شاحب العمل �شواًء كان فردًا 

اأو موؤ�ش�شة، وذلك ح�شب ما هو وارد يف هذه الالئحة )ملحق رقم 5(.
فاإذا ا�ستوفى املكتب كل ال�سروط املطلوبة، ي�سدر الرتخي�ص للمكتب يف الفئة اأو الفرع املطلوب 

رة. بعد اأْن يقوم �شاحب املكتب ب�شداد الر�شوم املقرَّ
وت�شنَّف املكاتب الهند�شية وفقًا ِلـماملا هو وارد يف امللحق رقم )2( من هذه الالئحة.
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املادة العا�صرة
�لرتخي�ض للُمن�ساأة �لأجنبية ملز�ولة �لعمل �لهند�سي بالبحرين

    مع مراعاة قانون ال�شركات التجارية، يجوز ا�شتثناء الرتخي�س للُمن�شاأة الأجنبية باإن�شاء مكتب 
ملزاولة اإحدى املهن الهند�سية يف اململكة، ب�سرط اأْن تتوافر فيها جميع املتطلبات املن�سو�ص عليها يف 

املادة )11( من القانون.
م طلب احل�شول على  الرتخي�س اإلى املجل�س على الأمنوذج املعد لهذا الغر�س بعد  ويجب اأْن يقدَّ

ر يف هذا ال�شاأن. �شداد الر�شم املقرَّ
ق من اأن الـُمن�شاأة الأجنبية متخذٌة اأحد اأ�شكال ال�شركات التجارية من     كما يجب اأْن يتم التََّحقُّ
ق من اأن للُمن�شاأة الأجنبية خبات واإمكانيات  خالل اإبراز الوثائق الثبوتية الالزمة، كما يتعنيَّ التََّحقُّ
للمجل�س  وُيرَتك  املحلية.  الحتياجات  لتلبية  يكفي  مبا  اململكة،  يف  متوفرة  غري  عالية  فنية  وكفاءات 

تقدير ما اإذا كان هناك احتياج خلدمات الـُمن�شاأة الأجنبية يف اململكة.
وللمجل�س اأْن يقوم بدرا�شات لالحتياجات املحلية من اخلدمات الهند�شية، وما اإذا كانت مغطاة 

حمليًا.
الـُمن�شاأة طالبة الرتخي�س تغطي ما  التاأمني التي تقدمها  اأنَّ بولي�شة  التاأكد من  وعلى املجل�س 

يلي:
1- اأداء الـُمن�شاأة املهني.

املهني  الأداء  و�شوء  العمل  من  املت�شررين  والأطراَف  املهنة،  اأخطاء  ب�شاأن  الـُمن�شاأة  م�شئوليات   -2
ل�شاحب العمل �شواًء كان فردًا اأو موؤ�ش�شة.  

د غطاء التاأمني لكل عمل ح�شب  3- �شاحب العمل املتعاقد مع الـُمن�شاأة على تنفيذ العمل، على اأن يحدَّ
نوعه وقيمته.

فاإذا تاأكد املجل�ص من كل ذلك يقوم باإ�سدار الرتخي�ص، مبينًة عليه �سروط مْنحه ومدته، على 
رة لذلك. الأمنوذج املعد لذلك بعد ا�شتيفاء الر�شوم املقرَّ

   ويٌبتُّ املجل�ص يف الطلب خالل مدة ل تتجاوز �ستني يومًا من تاريخ تقدميه م�ستوفيًا لل�سروط 
الطلب  ل�شاحب  احلالة  هذه  ويف  للطلب،  �شمنيًا  رف�شًا  رد  دون  املدة  هذه  فوات  وُيعتَب  املطلوبة. 
ال�شتف�شار من املجل�س عن اأ�شباب رْف�س طلبه. فاإذا رف�س املجل�س الطلب �شراحة، ُيبِلغ قراَره بالرف�س 
امل�شبَّب للُمن�شاأة طالبة الرتخي�س بخطاب م�شجل بعلم الو�شول على عنوانها امل�شجل على طلبها. ول 

يجوز  ملن ُرِف�س طلُبه التقدم بطلب جديد اإل بعد زوال اأ�شباب الرْف�س.
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�ملادة �حلادية ع�سرة
�ِسِجل �لرت�خي�ض

1- يقوم املجل�س باإعداد �ِشِجل خا�س تقيَّد فيه جميع الرتاخي�س التي اأ�شدرها للمهند�شني وللمكاتب 
الهند�شية وفقًا لأحكام القانون وهذه الالئحة، كما يعمل على تديث جميع البيانات كلما ا�شتجد 

اأمر فيها. 
ل يف ال�شجل اأن يطلب م�شتخَرجًا من اجلزء اخلا�س به نظري  �س له وم�شجَّ  ولأيِّ مهند�س مرخَّ
ل يف �ِشِجل تنظيم مزاولة  باأنه م�شجَّ الـُم�شتخَرج مبثابة �شهادة من املجل�س  ر�ْشم يدفعه. ويكون هذا 

املهن الهند�شية.
مة بالت�شل�شل. كما يجوز اأْن يكون  ِجل يف �شكل ورقي ويف �شفحات متتالية مرقَّ ويجوز اأْن يكون ال�شِّ
ِجل يف �شكل اإلكرتوين. على اأنه يجب يف هذه احلالة اأْن ُت�شتخَدم تقنية منا�شبة ل ت�شمح باإحداث اأيِّ  ال�شِّ
تغيري فيه دون تْرك اأثر كامل عن ماهية التغيري وتاريخ اإحداثه. ويف �شبيل ذلك ُتعمل ن�شخة اإلكرتونية 

ِجل. م�شاندة لل�شِّ
ِجل  ويف حالة توقُّف املهند�س اأو املكتب عن مزاولة املهنة لأيِّ �شبب، يقوم املجل�س باإزالته من ال�شِّ

واإعالن اجلمهور بذلك بالن�شر يف اجلريدة الر�شمية ويف �شحيفة حملية. 
ن يف �شجل الرتاخي�س لكل مكتب هند�شي، البيانات التالية: 2- يجب اأن ُيدوَّ

اإذا  اململكة  يف  �شكنه  وعنوان  ال�شكاين  ورقمه  التجاري  �ِشِجلِّه  ورقم  الرتخي�س  �شاحب  ا�شم  اأ(      
املكتب  وعنوان  التجارية  لـُمن�شاأته  القانوين  وال�شكل  التجاري  �ِشِجلِّه  ورقم  �شخ�شًا طبيعيًا،  كان 
املكتب  حالة  يف  املالكة  الأجنبية  الـُمن�شاأة  بيانات  وكافة  اململكة،  يف  الفرع  وعنوان  له  الرئي�شي 

�س له �شخ�شًا معنويًا. الأجنبي اإذا كان املرخَّ
�س له ملهنة الهند�شة        ب( عنوان املكان الرئي�شي والفروع التي �شوف يتم من خاللها مزاولة املرخَّ

يف اململكة.
      ج( فرُع و�ُشعَبُة الرتخي�س اإْن ُوِجدت، وفئته وتاريخ بدء الرتخي�س وانتهائه، وكل جتديد لحق عليه.

دة واملتخلِّفة ب�شاأن الرتخي�س.       د( جميع الر�شوم امل�شتَحقة وامل�شدَّ
�س له وفقًا لأحكام القانون.       هـ( كافة اجلزاءات التي مت توقيعها على املرخَّ

ن يف �شجل الرتاخي�س - لكل مهند�س - البيانات التالية: 3- ُتدوَّ
     اأ- ا�شم �شاحب الرتخي�س وجن�شيته ورقمه ال�شكاين وعنوان �شكنه يف اململكة، وفى بلده الأم اإذا 

كان من غري مواطني اململكة.
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�س له اأو تكون له ح�شة فيها.        ب- بيانات اأيِّ �شجل جتاري لأية ُمن�شاأة جتارية يلكها املرخَّ
�س له العمل من  �س للُمَرخَّ       ج- ا�شم ورقم ترخي�س الـُمن�شاأة اإذا كانت مكتبًا هند�شيًا، التي ُرخِّ

خالله.
        د- فرع و�ُشعَبة الرتخي�س اإْن ُوِجدت، وفئته وتاريخ بدء الرتخي�س وانتهائه، وكل جتديد لحق له.
مة بالت�شل�شل، كما يجوز اأن  ِجل يف �شكل ورقي ويف �شفحات متتالية مرقَّ       هـ- ويجوز اأن يكون ال�شِّ
ْجل يف �شكل اإلكرتوين. على اأنه يجب يف هذه احلالة اأْن ُت�شتخَدم تقنية منا�شبة ل ت�شمح  يكون ال�شِّ
باإحداث اأيِّ تغيري فيه دون تْرك اأثر كامل عن ماهية التغيري وتاريخ اإحداثه. ويف �شبيل ذلك ُتعمل 

ن�شخة اإلكرتونية م�شاندة لل�شجل.
        و- جميع الر�شوم امل�شتَحقة وامل�شددة واملتخلِّفة ب�شاأن الرتخي�س.

�س له ملزاولة مهنة الهند�شة لـُمن�شاأة اأخرى         ز- بيانات اأية تراخي�س �شدرت من املجل�س للمرخَّ
يف ال�شابق.

�س له وفقًا لأحكام القانون.         ح- كافة اجلزاءات التي مت توقيعها على املرخَّ
جل باإدخال اأية تعديالت يف اأيٍّ من البيانات امل�شار اليها يف هذه املادة. ويتعنيَّ على  ث ال�شِّ 4 - ُيَحدَّ

املهند�س اأو املكتب الهند�شي اإخطار املجل�س باأية تعديالت  خالل ثالثني يومًا من تاريخ وقوعها.
5 – يتم اإ�شدار �شهادة الرتخي�س وتدوين البيانات بها ح�شب الآتي:

�س له �شهادة ترخي�س وفقًا لالأمنوذج الذي يعده املجل�س لذلك الغر�س، خمتومة          اأ( ُينح كل مرخَّ
بخامت املجل�س.

ن يف �شهادة ترخي�س املكتب الهند�شي بيانات الرتخي�س الآتية:       ب( تدوَّ
           1. ا�شم �شاحب الرتخي�س ورقم �شجله التجاري ورقمه ال�شكاين ، اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا.

التجارية وعنوان  ملن�شاأته  القانوين  وال�شكل  التجاري  �شجله  ورقم  الرتخي�س  ا�شم �شاحب   .2        
املكتب الرئي�شي له، وعنوان الفرع يف اململكة وكافة بيانات املن�شاأة الأجنبية املالكة يف حالة املكتب 

الأجنبي، اإذا كان املرخ�س له �شخ�شًا معنويًا . 
            3. رقم الرتخي�س وتاريخ منحه اأول مرة .

            4. فرتة �شريان الرتخي�س.
�س له ملهنة الهند�شة                5. عنوان املكان الرئي�شي والفروع التي �شوف يتم من خاللها مزاولة املرخَّ

يف اململكة.
             6. فرع و�ُشعَبة الرتخي�س اإْن ُوِجدت، وفئته وتاريخ بدء الرتخي�س وانتهاوؤه، وكل جتديد لحق له. 
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ن يف �شهادة ترخي�س كل مهند�س، بيانات الرتخي�س الآتية:       ج( تدوَّ
            1. ا�شم �شاحب الرتخي�س وجن�شيته ورقمه ال�شكاين وعنوان �شكنه يف اململكة، ويف بلده الأم 

اإذا كان من غري مواطني اململكة.
�س له العمل من خاللها. �س للمرخَّ              2. ا�شم ورقم ترخي�س الـُمن�شاأة املرخَّ

             3. رقم الرتخي�س وتاريخ مْنحه اأول مرة.
             4. فرتة �شريان الرتخي�س.

             5. فرع و�ُشعَبة الرتخي�س اإْن ُوِجدت، وفئته. 
فه عن مزاولة املهنة اإذا كان ذلك قبل  �س له باإرجاع �شهادة الرتخي�س فور تَوقُّ       د( يلتزم املرخَّ

انتهاء مدة الرتخي�س.

�ملادة �لثانية ع�سرة
جتديد �لرت�خي�ض

واملوؤ�ش�شات  والهيئات  الدولة  اأجهزة  يف  العاملني  للمهند�شني  املمنوحة  الرتاخي�س  عدا  فيما 
م للمجل�س خالل فرتة ل تزيد  د بناًء على طلب يقدَّ العامة، تكون مدة الرتخي�س �شنة واحدة، وجتدَّ

على ثالثني يومًا من تاريخ انتهائها.
فاإذا تاأخر حامل الرتخي�س عن تقدمي طلب التجديد خالل املدة امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة 
م  وكان ذلك بعذر مقبول لدى املجل�س، فاإن املجل�س يقوم بالنظر يف التجديد كما لو كان الطلب قد ُقدِّ

خالل مدة الثالثني يومًا. 
اإ�شايف قدره  ل ر�شم  ُيَح�شَّ ره املجل�س،  واإذا كان التاأخري يف تقدمي طلب التجديد دون عذر يقدِّ
ع�شرة دنانري عن كل يوم تاأخري وبحد اأق�شى ثالثون يومًا اأخرى. وعلى املجل�س اأْن يقوم قبل انتهاء هذه 
املدة ب�شبعة اأيام بتوجيه اإنذار حلامل الرتخي�س باأنه اإْن مل يقم بتقدمي طلب التجديد و�شداد الر�شوم 
امل�شتَحقة. فاإذا مل ي�شتجب حامل الرتخي�س لهذا الإنذار يقوم املجل�س باإلغاء الرتخي�س وين�شر الإلغاء 

يف اجلريدة الر�شمية وفى �شحيفة يومية.
ال�شابقة  تعامالته  ي�شوَي  اأْن  وعليه  الهند�شة،  مهنة  ممار�شة  ترخي�شه  اأُلِغَي  من  على  وُيحَظر 

لالإلغاء مع العمالء واأل يتقبل اأعماًل جديدة.
ول يجوز الرتخي�س مبزاولة الهند�شة ملن اأُلِغَي ترخي�شه اإل بتقدمي طلب جديد ِوفقًا لال�شرتاطات 

املن�شو�س عليها يف القانون وهذه الالئحة.
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�ملادة �لثالثة ع�سرة
�نتهاء �لعمل بالرتخي�ض

�أوًل - �نتهاء ترخي�ض �ملهند�ض:
ينتهي العمل برتخي�س املهند�س يف اأيٍّ من احلالت التالية:

1- الوفاة: ويف هذه احلالة يخرج الأمر من نطاق �شالحيات املجل�س، ويوؤول لل�شلطات ذات ال�شالحية 
يف مثل هذه احلالت.

2- فقدان اأيٍّ من �سروط الرتخي�ص املن�سو�ص عليها يف هذه الالئحة مقروءة مع املادة )7( اأو املادة 
)9( من القانون بح�شب الأحوال.

3- انتهاء عالقة العمل بني املهند�س وجهة عمله التي ا�شت�شدرت له ترخي�س املهند�س من اأجل عمله 
لديها .

4- انتهاء العمل برتخي�س املكتب الهند�شي الذي ا�شت�شدر له ترخي�س املهند�س من اأجل عمله لديه.
5- التوقُّف عن مزاولة املهنة لأيِّ �شبب من الأ�شباب املن�شو�س عليها يف املادة )17( من القانون.

6- عدم جتديد الرتخي�س طبقًا للمادة الثانية ع�شرة من هذه الالئحة.
7- اإلغاء الرتخي�س واحلرمان نهائيًا من مزاولة املهنة طبقًا للمادة الثانية ع�شرة من هذه الالئحة.

ثانياً - �نتهاء ترخي�ض �ملكتب �لهند�سي:
ينتهي العمل برتخي�س املكتب الهند�شي يف احلالت التالية:

1- وفاة مالك املكتب اإذا كان ترخي�س املكتب ملوؤ�ش�شة فردية.
2- انق�شاء ال�شركة طبقًا لقانون ال�شركات التجارية، وذلك يف احلالت التي يتخذ فيها املكتب �شكل 

�شركة.
3- فقدان اأيٍّ من �سروط ترخي�ص املكتب الهند�سي املن�سو�ص عليها يف هذه الالئحة ويف القانون.

4- �شْطب ترخي�س املكتب الهند�شي طبقًا للمادة الثانية ع�شرة من هذه الالئحة.
5- اإلغاء الرتخي�س واحلرمان نهائيًا من مزاولة املهنة.

�س له بعقوبة جناية يف اإحدى اجلرائم املخلَّة بال�شرف والأمانة. 6- احلكم على املرخَّ

�ملادة �لر�بعة ع�سرة
�لَق�َسم

�س له قبل مزاولته املهنة َق�َشمًا بال�شيغة التالية: يوؤدي املرخَّ
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اأْن اأمار�س اأعمال مهنتي بالأمانة وال�شرف، واأْن اأحافظ على اأخالقيات  العظيم  باهلل  " اأُْق�ِشم 
املهنة وتقاليدها، واأْن اأحرتم القوانني واللوائح".

ى هذا الَق�َشم اأمام املجل�س يف اجتماع مكتمل الن�شاب. على اأن يوؤدَّ
�س لهم يف اآن واحد يرددونه ب�شورة  ى هذا الَق�َشم فرادى اأو جماعات من املرخَّ ويجوز اأن يوؤدَّ

جماعية خلف َمن يتلوه عليهم من اأع�شاء املجل�س يف ح�شور بقية اأع�شاء املجل�س.

�ملادة �خلام�سة ع�سرة
�ص له وبني العمالء حترير عْقد فيما بني املرخَّ

د احلقوق واللتزامات  �س له بتحرير عْقد لتنظيم العالقة فيما بينه وبني العمالء، يحدِّ يلتزم املرخَّ
املتبادلة، وامل�شئولية النا�شئة عند اإخالل اأيٍّ منهما بالتزاماته.

وُيِعد املجل�س �شيغة لعْقد منوذجي مرَفق بهذه الالئحة لال�شرت�شاد به )ملحق رقم 10(.
�س له وعميله الأْخذ به اأو بع�شه، اأو ل يلتزمان به، ولهما اإعداد عْقد ب�شيغة جديدة. وللمرخَّ

باع �شيغة املجل�س اأو عدم  �س له وعميله يف اتِّ ول يتحمل املجل�س اأية م�شئولية جتاه اأيٍّ من املرخَّ
اتباعها.

�ملادة �ل�ساد�سة ع�سرة
ممار�سة �لأن�سطة �لتي تتعار�ض مع

و�جبات وتقاليد و�أعر�ف و�آد�ب مهنة �لهند�سة
�س له يار�س بالفعل  اأ- اإذا و�شل اإلى ِعْلم املجل�س - مبا له من �شلطة تقديرية - اأن املهند�س املرخَّ
ن�شاطًا معينًا متعار�شًا مع واجبات وتقاليد واأعراف واآداب مهنة الهند�شة، فاإنه يقوم بلْفت نظر 

املهند�ص اإلى ذلك ويطلب منه تْرك ذلك الن�ساط.
بالطرق  فيه  النظر  اإعادة  يطلب  اأْن  له  قرارًا خاطئًا،  كان  املجل�س  قرار  اأن  املهند�س  راأى  فاإذا 
اأو طلب ووافقت اجلهة املخت�شة باملجل�س  اإعادة النظر،  املبّيَّنة يف القانون. فاذا مل يطلب املهند�س 
�ص له تْرك ممار�سة ذلك الن�ساط واإل اأ�سبح ُعر�سة  على ذهب اإليه املجل�ص، َوَجَب على املهند�ص املرخَّ

للم�شاءلة التي قد توؤدي اإلى اإيقاف اأو اإلغاء الرتخي�س.
ودرجته  مكتبه  عن  لالإعالن  املهند�س  اتَّبعها  التي  الطريقة  كانت  اإذا  ما  تقدير  للمجل�س  ُيرَتك  ب- 

وتخ�ش�شه ُتعتَب من قبيل الدعاية التي ل تتفق مع كرامة و�شرف املهنة.
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ويتبع املجل�س يف ذلك نف�س اخلطوات املن�شو�س عليها يف البند )اأ( من هذه املادة.

�ملادة �ل�سابعة ع�سرة
التحقيق يف املخالفات واملحاكمة

�س له املن�شوب اإليه ارتكاب اأية خمالفة من املخالفات املن�شو�س عليها يف  1- يحال املهند�س املرخَّ
اأْن  الإدارة  وملجل�س  اأع�شائه.  اأحد  برئا�شة  املجل�س  لها  ي�شكِّ جلنة  بوا�شطة  التحقيق  اإلى  القانون 
ي�شم اإلى ع�شوية اللجنة خباء وخمت�شني من غري اأع�شائه. وتعقد اللجنة جل�شاتها يف املكان 

ده الرئي�س. وتكون جل�شات جلنة التحقيق �شرية.  الذى يحدِّ
د بخم�شة ع�شر  وُيخَطر املهند�س بقرار الإحالة للتحقيق للح�شور اأمام اللجنة قبل املوعد املحدَّ
ل لدى املجل�س، على اأْن  ل بعلم الو�شول على عنوانه امل�شجَّ يومًا على الأقل، وذلك مبوجب كتاب م�شجَّ
يبنيَّ يف قرار الإحالة ميعاد جل�شة التحقيق ومكان انعقادها واملخالفات املن�شوبة اإليه، وُترَفق بالإخطار 

دة ِلـما ُن�ِشبت اإليه من خمالفات. الأوراق املوؤيِّ
�س له اأو  ق معه اأْن يح�شر جل�شات التحقيق ب�شخ�شه، وله اأْن ي�شتعني مبهند�س مرخَّ  وعلى املحقَّ

حمام. ويجوز للَّجنة �شماع ال�شهود دون حلف يني.
ُبِنَي عليها، مرَفقًا به ملف  التي  دًا بالأ�شباب  اإلى املجل�س براأيها موؤيَّ 2- ترفع جلنة التحقيق تقريرًا 

التحقيق. 
وللمجل�س اأْن يعيد ملف التحقيق اإلى اللجنة لتتدارك ما تبنيَّ له من وجوه اخلطاأ اأو النق�س يف 

مهمتها، وللَّجنة اأْن تعهد بذلك اإلى ع�شو اأو اأكرث من اأع�شائها.
3- ينعقد املجل�س يف �شكل جل�شة حماكمة بح�شور رئي�شه اأو نائب الرئي�س يف حالة غياب الرئي�س. ول 
يجوز اأْن ي�شارك اأع�شاء جلنة التحقيق اأو اأيِّ ع�شو من اأع�شاء املجل�س �شبق واأْن اأبدى راأيًا ب�شاأن 

املخاَلفة يف جل�شة املحاكمة واإ�شدار قرار اجلزاء.
ق معه ب�شاأن ما انتهى اإليه التحقيق خالل ع�شرة اأيام من تاريخ �شدوره  4- يعلُن املجل�س قراره للمحقَّ

ل بعلم الو�شول. ويقوم مقام الإعالن ت�شليم القرار له باإي�شال كتابي. بكتاب م�شجَّ
م التََّظلُّم من قرار املجل�س بطلب مكتوب اإلى الوزير الذي يُبتُّ فيه خالل �شتني يومًا من تاريخ  5- يقدَّ

تقديه. وللوزير رْف�س التََّظلُّم �شراحة، واملوافقة على قرار املجل�س، اأو تعديل القرار.
بًا اإذا كان قراره هو رْف�س التََّظلُّم �شراحة.  ويجب اأن يكون قرار الوزير م�شبَّ

ي �شتني يومًا دون رد رْف�شًا �شمنيًا للتََّظلُّم.    وُيعتَب ُم�شِ
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برْف�س  تاريخ علمه  يومًا من  �شتني  الكبى خالل  املحكمة  اأمام  الوزير  قرار  الطعن يف  للمتظلِّم   -6
التََّظلُّم �شراحة اأو انق�شاء ميعاد ال�شتني يومًا دون رد. ول ُتقَبل الدعوى اإل بعد التََّظلُّم من القرار.

7- ُين�َشر قرار الإلغاء يف اجلريدة الر�شمية بعد مروره بكل مراحل التََّظلُّم اأو انق�شاء املدد املمنوحة 
للتََّظلُّم.  ويحتفظ املجل�س ب�شجل خا�س بالقرارات ال�شادرة يف هذا ال�شاأن.

�ملادة �لثامنة ع�سرة
�لتفتي�ض

لهم الوزير املعني ب�سئون العدل – بالتفاق مع الوزير-  �شفة  1- يكون ملوظفي املجل�ص من الذين يخوِّ
دوائر  يف  تقع  والتي  القانون،  يف  عليها  املن�شو�س  للجرائم  بالن�شبة  الق�شائي  ال�شبط  ماأموري 
ق من تنفيذ اأحكام  اخت�سا�ساتهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم، للقيام باأعمال التفتي�ص للتََّحقُّ

القانون، وتكون لهم ال�شلطات الآتية:
وامللفات  الر�شومات  على  والطالع  ملعاينتها  املجل�س  باخت�شا�س  ال�شلة  ذات  الأماكن  دخول  اأ-     

وال�شجالت والدفاتر وامل�شتندات والبيانات املوجودة بها واحل�شول على ن�شخ منها.
      ب- �شماع اأقوال كلِّ َمن ُي�شتَبه يف اأنَّ له �شلة مبو�شوع التفتي�س من العاملني يف الأماكن امل�شار اإليها 

يف البند ) اأ ( من هذه الفقرة.
جمل�س  رئي�س  من  بقرار  العامة  النيابة  اإلى  اجلرائم  لهذه  بالن�شبة  رة  املحرَّ الـَمحا�شر  وتال 

تنظيم مزاولة املهن الهند�شية.
�شة لل�شكنى دون احل�شول على ت�شريح  ْبط الق�شائي دخول الأماكن املخ�شَّ 2- ل يجوز ملاأموري ال�شَّ

بذلك من النيابة العامة. 

�ملادة �لتا�سعة ع�سرة
�ملالحق

تكون املالحق التالية جزءًا ل يتجزاأ من هذه الالئحة:
1. ملحق )1(: ت�شنيف فئات املهند�شني وال�شرتاطات.

2. ملحق )2(: ت�شنيف املكاتب الهند�شية )املوا�شفات وال�شرتاطات(.
3. ملحق )3(: اأُ�ُش�س اعتماد وتديد فئات املكاتب الهند�شية.

4. ملحق )4(: ا�شرتاطات ترفيع املكاتب الهند�شية.
5. ملحق )5(: �شوابط بولي�شة تاأمني التعوي�س املهني.

6. ملحق )6(: �ُشَعب وفروع املهن الهند�شية.
7. ملحق )7( : �شوابط ال�شتثناء للمهند�س العامل يف بيت خبه اأجنبي.

8. ملحق )8( : مزاولة ن�ساط اإدارة امل�ساريع.
9. ملحق )9( : منوذج اتفاقية خدمات هند�شية بني املالك واملكتب الهند�شي.
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مالحق �لالئحة �لتنفيذية
ملجل�ض تنظيم مز�ولة �ملهن �لهند�سية
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
 قر�ر رقم )177( ل�سنة 2016 

ب�صاأن ر�صوم فْح�ص وو�ْصم المعادن الثمينة والخدمات ذات العالقة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
الثمينة،  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1990 يف �شاأن الرقابة على املعادن 

وعلى الأخ�س املادة )13( منه،
والف�شية  الذهبية  امل�شغولت  وو�ْشم  فْح�س  ر�شوم  بتحديد   1980 ل�شنة   )5( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )5( ل�شنة 1989، والأ�شناف غري امل�شغولة، املعدَّ
البالتينية  امل�شغولت  وو�ْشم  فْح�س  ر�شوم  تديد  ب�شاأن   1993 ل�شنة   )5( رقم  القرار  وعلى 

والأ�شناف غري امل�شغولة،
امل�شغولت  وو�ْشم  لفْح�س  امل�شتعجل  الطلب  ر�شوم  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )11( رقم  القرار  وعلى 

الذهبية والف�شية والبالتينية والأ�شناف غري امل�شغولة،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �لآتي:
�ملادة )1(

ل الر�شوم املبيَّنة يف اجلدول املرفق بهذا القرار عن خدمات فْح�س وو�ْشم املعادن الثمينة  �شَّ ُتَ
ال�شناعة  بوزارة  الكرية  والأحجار  املعادن  فْح�س  اإدارة  تقدمها  والتي  العالقة،  ذات  واخلدمات 

والتجارة وال�شياحة.
ل ر�ْشم م�شاَعف عن الطلب امل�شتعجل لفْح�س وو�ْشم املعادن الثمينة واحل�شول على  كما ُيَح�شَّ

تقرير الفح�س خالل اأربع وع�شرين �شاعة من تقدمي الطلب.

�ملادة )2(
والف�شية  الذهبية  امل�شغولت  وو�ْشم  فْح�س  ر�شوم  بتحديد   1980 ل�شنة   )5( رقم  القرار  ُيلغى 
ل بالقرار رقم )5( ل�شنة 1989، كما ُيلغى القرار رقم )5( ل�شنة 1993  والأ�شناف غري امل�شغولة، واملعدَّ
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القرار  ُيلغى  كما  امل�شغولة،  غري  والأ�شناف  البالتينية  امل�شغولت  وو�ْشم  فْح�س  ر�شوم  تديد  ب�شاأن 
والف�شية  الذهبية  امل�شغولت  وو�ْشم  لفْح�س  امل�شتعجل  الطلب  ر�شوم  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )11( رقم 

والبالتينية والأ�شناف غري امل�شغولة.

�ملادة )3(
اجلريدة  يف  ن�شره  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  التجارة  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

الر�شمية.

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
 زايد بن را�صد الزياين

�شدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1438هـ
الـمــــوافـــــــق: 28 ديـ�شـمـبـــر 2016م 
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قر�ر�ت �ل�ستغناء

قر�ر رقم )54( ل�سنة 2016 بال�ستغناء عن �لعقار �مل�ستملك
بالقر�ر )110( ل�سنة 2015 و�مل�سجل باملقدمة رقم 1998/5951

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
عن  ال�شتغناء  قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن  ل�شنة 2009   )39( رقم  القانون 
قرار ال�شتمالك رقم )110( ل�شنة 2015 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ رقية ال�شيد اإبراهيم عبدالغفار 
اأجل م�شروع طريق  العلوي، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 1998/5951، والذي كان من 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبد�هلل خلف

قر�ر رقم )55( ل�سنة 2016 بال�ستغناء عن �لعقار �مل�ستملك
بالقر�ر )111( ل�سنة 2015 و�مل�سجل باملقدمة رقم 1973/4241

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت ال�شتغناء عن قرار 
ال�شتمالك رقم )111( ل�شنة 2015 ال�شادر على ملك ال�شيد/ عبداهلل اأحمد ثاين البوعينني، الكائن 
يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 1973/4241، والذي كان من اأجل م�شروع طريق اللوؤلوؤ، وذلك لعدم 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبد�هلل خلف
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قر�ر رقم )56( ل�سنة 2016 بال�ستغناء عن �لعقار �مل�ستملك
بالقر�ر )112( ل�سنة 2015 و�مل�سجل باملقدمة رقم 2005/8339

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت ال�شتغناء 
عن قرار ال�شتمالك رقم )112( ل�شنة 2015 ال�شادر على ملك  عبداهلل وعي�شى ابني ح�شن عبداهلل 
�شيادي، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2005/8339، والذي كان من اأجل م�شروع طريق 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبد�هلل خلف

قر�ر رقم )57( ل�سنة 2016 بال�ستغناء عن �لعقار �مل�ستملك
بالقر�ر )216( ل�سنة 2013 و�مل�سجل باملقدمة رقم 2010/2600

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت ال�شتغناء عن قرار 
نورهان خليل حممد عبداحلليم،  ال�شيدة/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2013  رقم )216(  ال�شتمالك 
الكائن يف احلورة من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2010/2600، والذي كان من اأجل م�شروع احلورة 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
م. ع�سام بن عبد�هلل خلف



�إعالنات مركز �لم�ستثمرين

�إعالن رقم )1( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
)الزدجايل  ا�شم  تمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  الزدجايل،  جاروك  مو�شى  ابت�شام  ال�شيدة/ 
للموؤ�ش�شة  القانوين  الو�شع  تغيري  طالبة   ،80418 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  التجارية(،  للخدمات 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره مائة وخم�شون )150( دينارًا  وذلك بتحويلها 

بحرينيًا، واإدخال ال�شيد/ خالد �شعد عي�شى اإبراهيم الزباري �شريكا يف ال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )2( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شو�شن غالم ح�شني كهزاد فتح علي فتحي، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي تمل ا�شم )كهزاد لقطع غيار 
الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 52992، طالبة تويل الفرع الثالث من 
املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ثمانية اآلف )8،000( دينار بحريني، 

واإدخال PALLIYENATHU EASO THOMAS �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )3( ل�سنة 2017
ب�صاأن تخفي�ص راأ�صمال �صركة 

)خدمات �ستيتو�ض ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي تمل ا�شم )خدمات �شتيتو�س ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 52156، طالبني تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من ع�شرين األف )20،000( دينار بحريني اإلى خم�شة 

اآلف )5،000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملبِّ
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�إعالن رقم )4( ل�سنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 
�صركة الت�صامن )ثلوج التجارية(

اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدان/ اأحمد ح�شني اآل �شعيد وح�شني حممد اآل �شعيد، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تمل ا�شم 
)ثلوج التجارية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 77600 ، طالَبني اإ�شهار انتهاء اعمال ت�شفية ال�شركة 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبها  اختيارية  ت�شفية 

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

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

�إعالن رقم )5( ل�سنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية �صركة 

)بريفورمن�ص بروكيورمنت ميدل اإي�صت ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
اإي�شت ذ.م.م(،  ميدل  بروكيورمنت  ا�شم )بريفورمن�س  التي تمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات 
اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم 68109، طالبني  القيد  امل�شجلة مبوجب 
و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( 

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

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

�إعالن رقم )6( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي تمل ا�شم )مركز برامي كري الطبي ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  الو�شع  تغيري  طالبني   ،100014 رقم  القيد 
الواحد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، وذلك بناء على تنازل ال�شريكة 
ال�شيدة/ خلود مطر يو�شف اأحمد مطر، البحرينية اجلن�شية عن كامل ح�شتها يف ال�شركة اإلى ال�شريك 

ال�شيد/ حمد علي حممد حممود احللو، وذلك مبوجب اإقرار التنازل يف هذا ال�شاأن. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
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رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملبِّ

�إعالن رقم )7( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
للتخلي�س اجلمركي(،  )ال�شمر  ا�شم  التي تمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  ال�شعيد،  اأحمد مكي  جميل 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 31870، طالبًا تويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 

حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ثالثون األف )30،000( دينار بحريني. 
فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّدة 

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

�إعالن رقم )8( ل�سنة 2017
ب�صان اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )املعيوف للمظالت �ص.�ص.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه نعيمة 
ن�شر، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )املعيوف للمظالت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب 
القيد 97487، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 

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

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

�إعالن رقم )9( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ت�صامن

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�ش�شو 
ال�شركة الت�شامنية التي تمل ا�شم )مطعم هيليو�س(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 103237، طالبني 
تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 
األف )1،000( دينار بحريني، واإثبات تغيري بع�س ال�شركاء ودخول �شريك جديد يف ال�شركة يف �شكلها 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملبِّ
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�إعالن رقم )10( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإلى فرع ل�صركة ذات م�صئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مرمي 
امل�شجلة  املالب�س(،  لكي  )بندق  ا�شم  التي تمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  فواز،  الدين  حممد مظهر 
مبوجب القيد رقم 45856، طالبة تويل الفرع الرابع والثالثني من املوؤ�ش�شة امل�شمى )ال�شاهر للتجارة 
ALSAHER TRADING( لي�شبح لي�شبح فرعًا لل�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )كينج باك 

فودز  )�شيدين  لي�شبح  ا�شمها  �شيتغري  والتي  رقم 96757،  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  للتجارة 
.)SYDNEY FOODS CO. W.L.L ذ.م.م

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

 
�إعالن رقم )11( ل�سنة  2017  

ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية
�صركة الت�صامن )جنمة العفاف لرتكيبات البناء(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
عفاف علي حممد ح�شن جمعه، نيابة عن �شركة الت�شامن التي تمل ا�شم )جنمة العفاف لرتكيبات 
اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة  م�شفيًا  باعتباره  طالبا   ،94677 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  البناء(، 
ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 

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

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

�إعالن رقم )12( ل�سنة  2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

 �صركة )برتوجينريا ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
طالل اأبوغزاله و�شركاه الدولية )�شركة ت�شامن بحرينية(، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 
التي تمل ا�شم )برتوجينريا ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63993، طالبًا باعتباره م�شفيًا 

لل�شركة ت�شفيتها ت�شفية اختيارية.
قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  اأن  امل�شفي  يعلن  بهذا 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( لعام 2001. وعماًل بن�س املادة رقم )335( 
من قانون ال�شركات املذكور على كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا 

العدد: 3295 - الخميس 5 يناير 2017

115



هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعرتا�س  رة  واملبِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات 
الإعالن.

�إعالن رقم )13( ل�سنة  2017  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )جنم امليم للتغليف �ص.�ص.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدة/ 
مرمي عي�شى عبداهلل عي�شى علي، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )جنم امليم للتغليف 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96504، طالبة باعتبارها م�شفية لل�شركة اإ�شهار انتهاء اأعمال 
ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 

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

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

�إعالن رقم )14( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
�شريف عدنان نور الدين، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )اإك�شب�س للخدمات الطبية 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76917، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال 

ال�شيد/ غياث فرحان �شيف الدين، ال�شوري اجلن�شية، �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )15( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد 

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املوؤيد جيمبز لال�شت�شارات، نيابة عن هوازن الفا�شي، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم 
)ماكرو بيزنز هولدنغ البحرين �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 99284، طالبًا تغيري ال�شكل 
القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون 
األف )250،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شركة امل�شماة )جمعة القاب�شة( �شريكة يف ال�شركة ذات 
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امل�شئولية املحدودة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )16( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اإلك�شاندر ميكايل كيزاكني،  �شركة �شيدين لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م، نيابة عن ال�شيدة/ تاتيانا 
مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي تمل ا�شم )�شالون و�شبا اأ�شباتا(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91531، 
وبرقم  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة 
بن  �شوقي  ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار   )3،000( اآلف  ثالثة  مقداره  وبراأ�شمال  نف�شه،  ال�شجل 

�شعود بن عبدالعزيز ال�شافعي، ال�شعودي اجلن�شية، �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )17( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة م�صاهمة بحرينية عامة 

اإلى �صركة ال�صخ�ص الواحد
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
التي تمل  العامة  امل�شاهمة  البحرينية  ال�شركة  نيابة عن  �س.م.ب،  لل�شياحة  البحرين  �شركة  مكتب 
ا�شم )فندق كراون بالزا البحرين(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1977، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 
لل�شركة وذلك بتحويلها بجميع فروعها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وتخفي�س راأ�شمالها اإلى خم�شني 

األف )50،000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )18( ل�سنة  2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )ال�صرقي للمظالت �ص.�ص.و( 
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
زينب عبداهلل اأحمد، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )ال�شرقي للمظالت �س.�س.و(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96865، طالبة ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل 
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التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من قانون 
ال�شركات التجارية امل�شار اإليه، وعماًل بن�س املادة رقم )335( من قانون ال�شركات، على كل من لديه 
رة لالعرتا�س خالل  دة واملبِّ اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )19( ل�سنة 2017 
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 

�صركة الت�صامن )ال�صرقي لين لأحوا�ص ال�صباحة(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه زينب 
ا�شم )ال�شرقي لين  التي تمل  الت�شامن  ال�شرقي، ورمي عبدالر�شول حبيب، مالكتا �شركة  عبداهلل 
لأحوا�س ال�شباحة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94866، طالبتني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
ت�شفية اختيارية، و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

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

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

�إعالن رقم )20( ل�سنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 

�صركة )منارق خلدمات ال�صيارات �ص.�ص.و(
وحتويلها اإلى موؤ�ص�صة فردية

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ال�شيارات  خلدمات  )منارق  ا�شم  تمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اأحمد،  مرزوق  عي�شى 
ال�شركة ت�شفية  اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 23988، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  �س.�س.و(، 

اختيارية، وتويلها بجميع فروعها اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم مالكها نف�شه.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )21( ل�سنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة الت�صامن )احلجر املتكامل للبناء(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه نعيمة 
فوؤاد عبدالغني و�ُشركاوؤها، مالكو �شركة الت�شامن التي تمل ا�شم )احلجر املتكامل للبناء(، امل�شجلة 

العدد: 3295 - الخميس 5 يناير 2017

118



و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني   ،94577 رقم  القيد  مبوجب 
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها 

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

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

�إعالن رقم )22( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

الى فرع من فروع موؤ�ص�صة الفردية 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ا�شم  تمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  مالك  املو�شوي،  حممد  ح�شن  اأمني  عقيل  ال�شيد 
)اأولبو خلدمات ال�شيارات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96810، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى فرع من فروع املوؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم 33585، وذلك 
بعد تنازل املالك عن كامل ح�ش�شه التي ت�شاوي 50% من راأ�س املال، اإلى ال�شيد/ عبداهلل عبا�س اأحمد 

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

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

�إعالن رقم )23( ل�سنة 2017
ب�صاأن تخفي�ص راأ�صمال �صركة 

)النطاق الوا�صع للو�صاطة الدولية �ص.�ص.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
جرانت ثورنتون، نيابة عن ال�شيد/ خالد بن ح�شن، �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم 
تخفي�س  طالبًا   ،87472 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  الدولية  للو�شاطة  الوا�شع  )النطاق 
راأ�شمال ال�شركة من خم�شني األف )50،000( دينار بحريني اإلى خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )24( ل�سنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 

�صركة )عا�صوري لل�صيانة �ص.�ص.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه منى 
جمعه، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )عا�شوري لل�شيانة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب 
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اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من  اإ�شهار انتهاء  القيد رقم 96963، طالبًة 
ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.

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

�إعالن رقم )25( ل�سنة 2017 
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية 
�صركة )رمي العفاف لال�صترياد(

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
لال�شترياد(،  العفاف  )رمي  ا�شم  تمل  التي  الت�شامن  �شركة  مالكتا  و�شريكتها،  حممد  علي  عفاف 
ال�شركة ت�شفية اختيارية  اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 95476، طالبتني  امل�شجلة مبوجب 
و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون 

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

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

�إعالن رقم )26( ل�سنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )رمي الأمل للمظالت ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيدة/ اأمل عبدالر�شول حبيب ح�شن ح�شني، مالكة ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي تمل ا�شم 
)رمي الأمل للمظالت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96888، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 

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

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

�إعالن رقم )27( ل�سنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار اأعمال ت�صفية �صركة
)�إم �إل �إ�ض �أ�سو�سييت�ض ذ.م.م( 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
اأ�شو�شييت�س ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب  اإ�س  اإل  ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي تمل ا�شم )اإم 
القيد رقم 85576، طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من 

العدد: 3295 - الخميس 5 يناير 2017

120



ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 
 .2001

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

�إعالن رقم )28( ل�سنة 2017  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية �صركة

)تي�صينت ميدل اإي�صت كون�صالتنت�ص �ص.�ص.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
امل�شجلة  �س.�س.و(،  كون�شالتنت�س  اإي�شت  ميدل  )تي�شينت  ا�شم  تمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
و�شطب  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 71764، طالبني  مبوجب 
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها 

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

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

�إعالن رقم )29( ل�سنة  2017  
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية �صركة

)هيثم �ل�ساخوري ملقاولت �لبناء/ ت�سامن(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
هيثم عبداجلليل �شلمان علي ال�شاخوري، مالك �شركة الت�شامن التي تمل ا�شم )هيثم ال�شاخوري 
ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،99859 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  البناء(،  ملقاولت 
ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

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

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

�إعالن رقم )30( ل�سنة  2017  
ب�ساأن تغيري �ل�سم �لتجاري ل�سركة 

)حممد جاب اهلل للخدمات الإدارية واملعار�ص �ص.�ص.و(
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيد/ حممد حميدة جاب اهلل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )حممد جاب اهلل 
ا�شم  تغيري  طالبًا   ،106256 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  واملعار�س  الإدارية  للخدمات 
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 MOHAMED GABALLA �س.�س.و  واملعار�س  الإدارية  للخدمات  اهلل  جاب  )حممد  من  ال�شركة 
ADMINISTRATIVE SERVICES & EXHIBITIONS S.P.C(، الى )اإم جاب اهلل للخدمات الإدارية 

.)M.GABALLA ADMINISTRATIVE SERVICES & EXHIBITIONS S.P.Cواملعار�س �س.�س.و
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )31( ل�سنة  2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية
�صركة )اإيه اآر جي للتجارة ذ.م.م(

اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
مكتب �شركة الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة )مور �شتيفنز(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية 
اآر جي للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71600، طالبًا  املحدودة التي تمل ا�شم )اإيه 
باعتباره م�شفيًا لل�شركة ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
بهذا يعلن امل�شفى اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من القانون 
التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  على  ال�شركات،  قانون  من   )335( رقم  املادة  بن�س  وعماًل  املذكور، 
اأق�شاها  رة لالعرتا�س خالل مدة  دة واملبِّ اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ باعرتا�شه 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )32( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل �صركة ال�صخ�ص الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )اأجوان للدعاية والإعالن �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 83285، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، 
وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ عبدالقادر حممد اليا�س 

عبدالقادر متيز الدين �شريكًا فيها.
دة   فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملبِّ
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�إعالن رقم )33( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل فرعني من �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة جديدة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  اأوال  )غاز  ا�شم  تمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
للحياة(  ا�شم )مطابخ  اللذين يحمالن  ال�شركة  الثالث والرابع من  الفرعني  48063، طالبني تويل 
ايل �شركة ذات م�شئولية حمدودة جديدة لنف�س ال�شركاء، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )مطابخ 

احلياة ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني.   
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )34( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل فرع موؤ�ص�صة فردية 
اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
طالبًا   ،28766 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  املالكية(،  )تنجيدات  ا�شم  تمل  التي  الفردية  ال�شركة 
تويل الفرع رقم )1( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال راج كومار با�شكارا، الهندي اجلن�شية، �شريكًا يف ال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )35( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ا�شم )خمابز ر�شوان(،  التي تمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  الع�شفور، مالك  جعفر حممد عبداهلل �شالح 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 72060، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ علي حممد 

عبداهلل �شالح الع�شفور �شريكًا يف ال�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملبِّ
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�إعالن رقم )36( ل�سنة  2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية �صركة
)روتني للمقاولت �مليكانيكية/ ت�سامن(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
حممود مو�شى جعفر وال�شيد/ حممد جابر ح�شن �شعالن، مالكا ال�شركة الت�شامنية التي تمل ا�شم 
)روتني للمقاولت امليكانيكية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79486، طالبني ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من  اختيارية. بهذا يعلن امل�شفي 
قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س املادة رقم 
)335( من قانون ال�شركاتن على كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعرتا�س  رة  واملبِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات 

الإعالن.

�إعالن رقم )37( ل�سنة 7201
ب�صاأن حتويل فرع �صركة اأجنبية

اإلى �صركة ت�صامن 
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ ح�شني �شعيد اإبراهيم علي مرزوق الدرازي، نيابة عن �شاحلة هالل �شعود ال�شالمة، وحميد 
ا�شم  يحمل  والذي  البحرين،  مملكة  يف  العامل  الأجنبية  ال�شركة  فرع  مالكي  ال�شالمة،  �شعود  هالل 
)عامل البناء والتجارة/ كونرتاد(، امل�شجل مبوجب القيد رقم 85642، والذي مياَر�ص من خالله ن�ساط 
ت�شييد املباين، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع املذكور وذلك بتحويله اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )38( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل فرعني من موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ه�شام حممد علي حممد جناحي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي تمل ا�شم )جيل الإنرتنت(، امل�شجلة 
ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من  وال�شاد�س  الثالث  الفرعني  تويل  طالبًا   ،40525 رقم  القيد  مبوجب 
م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واإدخال 

و JANARDANAN SURESH �شريكني يف ال�شركة.   ،KISHORE KOOTTUNGAL JOSEPH

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

�إعالن رقم )39( ل�سنة 2017
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )بي بي دي 2 العقارية �ص.�ص.و(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة )البحرين بي للتطوير 2 �س.م.ب/ مقفلة(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تمل ا�شم )بي 
بي دي 2 العقارية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 74981، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
اإلى  �شركة ال�شخ�س الواحد املذكورة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، ا�شتنادًا 

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

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

�إعالن رقم )40( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل فرع من �صركة ال�صخ�ص الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ا�شم  تمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  عبدالر�شول،  حممد  ح�شني  حممد  ح�شني  ال�شيد/ 
)مطبخ ال�شفرة الذهبية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 35083، طالبًا تويل الفرع الثالث من ال�شركة 
الى �شركة ذات م�شئولية حمدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون )250( دينارًا 
بحرينيًا، وتكون مملوكة لكل من ال�شيد/ ح�شني حممد ح�شني حممد عبدالر�شول، وال�شيد/ �شلمان 

حممد ح�شني حممد عبدالر�شول. 
فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّدة 

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

�إعالن رقم )41( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

�صركة ذات م�صئولية حمدودة  
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
)�شيدين لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م(، نيابة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي تمل ا�شم )الع�شبول 
القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًة   ،65492 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  وال�شحن(،  التخلي�س  خلدمات 
التخلي�س  خلدمات  )الع�شبول  با�شم  حمدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة 
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وال�شحن ذ.م.م(، بناء على تنازل �شاحب املوؤ�ش�شة ال�شيد/ عبداهلل �شاكر عبداهلل ع�شبول عن ن�شبة 
15% من ملكية املوؤ�ش�شة لل�شيدة/ اإيان �شاكر عبداهلل عبدالنبي ع�شبول، وعن ن�شبة 85% لل�شيدة/ 
فاطمة حم�شن ح�شن حم�شن، وبراأ�شمال لل�شركة مقداره اأربعون األف )40،000.000( دينار بحريني، 
منها نقدي ومقداره ت�شعة اآلف واأربعمائة وثمانية و�شتون )9،468.000( دينارًا بحرينيًا، ومنها عيني 

قيمته ثالثون األفًا وخم�شمائة واإثنان وثالثون )30،532.000( دينارًا بحرينيًا.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

�إعالن رقم )42( ل�سنة 2017
ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي تمل ا�شم )الزكريا للعبايات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 61706، طالبًا تغيري 
ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره األف 
)1،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ جودري حمبوب، الباك�شتاين اجلن�شية، �شريكًا يف ال�شركة.

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

العدد: 3295 - الخميس 5 يناير 2017

126



العدد: 3295 - الخميس 5 يناير 2017

127

�إعالنات �إد�رة �لمحاكم

رقم �لدعوى: 5/2847/2016/14
تبلـيغ باحل�ســور

المدعي:  اأحمد �شالح محمد عثمان. بوا�شطة وكيلته المحامية اإبت�شام ال�شباغ. اإدارة المحاكم – وزارة العدل. 
مو�شوع   .550 مجمع   5049 طريق   1093 مبنى   11 �شقة  مغربية.  الجن�شية/  طاهير.  �شميرة  عليها/  المدعى 

الدعوى/ الطالق. 
لذا  تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا لم تح�شر اأو تعين 
وكياًل لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم 2017/1/18م فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع 

الحنيف ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�سرعية �ل�سنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/00590/2016/15
تبليغ باحل�سور

الم�شتاأنف: ابراهيم ح�شن علي من�شور كانون. رقمه ال�شخ�شي: 540122416. جن�شيته: بحريني. بوا�شطة وكيلها 
المحامي عبدعلي حمزة الع�شفور، مكتب 21 بناية الدانة طريق 1703 المنطقة الدبلوما�شية 317. الم�شتاأنف 
�شدهم: احمد ح�شن علي من�شور كانون، )480039364(، كاظميه ح�سن علي من�سور كانون، ر�سي ح�سن علي 
من�شور كانون، )600303276(، نعيمه ح�شن علي من�شور كانون)640012043(. جن�شيتهم: بحرينيين. مجهولي 

العنوان. مو�شوع ال�شتئناف اإبطال الهبة
لذا  تعلن المحكمة العليا ال�شرعية ال�شتئنافية )الدائرة الجعفرية( للم�شتاأنف �شدهم المذكورين اأعاله باأنه 
اإذا لم يح�شروا اأو يعينوا لهم وكيال ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة يـوم الثالثاء 2017/02/07م، فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقهم غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�صي املحكمة العليا ال�صرعية ال�صتئنافية

رقم �لدعوى: 14/ 5/4291/2016
تبليغ باحل�سور

مبنى 473  �شقة 44  �شعودية.  ال�شخ�شي: 700352775. وجن�شيته  الرقم  قرين،  ال  المدعية: عقيلة ح�شن علي 
طريق 4011 مجمع 340 المنامة. المدعي عليه: �شليمان اأحمد بن �شعيد. مجهولة العنوان. وجن�شيته/ اأردنية. 

مو�شوع الدعوى/ اإثبات الح�شانة.
لم  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا  
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2017/1/9م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �ل�سنية �لأولى �مل�ستعجلة  

رقم �لدعوى: 9/4286/2016/14
تبليغ باحل�سور

المدعية: رانيا حماد يو�شف حماد، الرقم ال�شخ�شي: 980508584. وجن�شيتها/ بحرينية. �شقة 12 مبنى 743 
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المدعي  المبي�شين.  محمد  عبدالحافظ  المحامي  بوا�شطة  بوكوارة.  ال�شرقي  الرفاع   914 مجمع   1419 طريق 
عليه/ محمد طالل �شليم الدعوم. مجهول العنوان. وجن�شيته/ اأردني. مو�شوع الدعوى/ نفقة موؤقتة.

لم  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا  
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2017/1/9م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �ل�سنية �لأولى �مل�ستعجلة  

رقم �لدعوى: 14/ 9/4630/2016
تبليغ باحل�سور

المدعية: خلود �شامي جمعة حمد الزويري، الرقم ال�شخ�شي: 820608017. وجن�شيتها/ بحرينية. بناية جيرا 
3 مكتب 52 مبنى رقم 657 طريق 2811 مجمع 428، �شاحية ال�شيف. بوا�شطة المحامية هدى ال�شاعر. المدعي 
الدعوى طلب  مو�شوع  قطري.  وجن�شيته/  العنوان.  الكواري. مجهول  عبداللطيف  عبداهلل محمد  عليه/ محمد 

الح�شانة.
لم  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا  
ت�شير بحقه  المحكمة �شوف  فاأن  الأحد 2017/1/8م  يوم  بالح�شور لجل�شة  له ينوب عنه  يعين وكيال  اأو  يح�شر 

غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �ل�سنية �لأولى �مل�ستعجلة  

رقم �لدعوى: 14/ 9/4336/2016
تبليغ باحل�سور

المدعي:  م�شعل �شعيجر حمود العويد، الرقم ال�شخ�شي: 760512515. وجن�شيته بحريني. مكتب 64 مبنى 168 
طريق 1703 المنطقة الدبلوما�شية. بوا�شطة المحاميين حمد عبداهلل بو�شليبي و اأحمد محمد المرباطي. المدعي 

عليها/ جميلة ح�شن العبد. مجهولة العنوان. وجن�شيته/ �شورية. مو�شوع الدعوى/ طلب اإلغاء نفقة.
لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا لم 
تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2017/1/11م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �ل�سنية �لأولى �مل�ستعجلة  

رقم �لدعوى: 1/4620/2016/14
تبليغ باحل�سور

بوا�شطة  بحريني.  وجن�شيته/   .670044881 ال�شخ�شي:  الرقم  المو�شى،  ابراهيم  عبدالرحمن  وليد  المدعي:  
وكيله المحامي نبيل محمد �شالم حمد الم�شيفر. مكتب 32 مبنى 290 طريق 1805 المنامة 318. المدعي عليها/ 
عبلة عبدالرحيم الحاج �شالح الوازيكي، الرقم ال�شخ�شي: 920415059. مجهولة العنوان. وجن�شيته/ بحرينية.  

مو�شوع الدعوى/ طلب الزيارة.
لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها اإذا لم 
تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأحد الموافق 2016/1/8م فاأن المحكمة �شوف ت�شير 
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بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �ل�سنية �لأولى �مل�ستعجلة  

رقم �لدعوى: 14/ 1/4696/2016
تبليغ باحل�سور

المدعي:  عمار محمد خليفة محمد الباز، الرقم ال�شخ�شي: 761104739. وجن�شيته بحريني. مبنى 2641 طريق 
2652 مجمع 226. المدعي عليها/ ابت�شام الأحمر. مجهول العنوان. وجن�شيته/ مغربية. مو�شوع الدعوى/ ت�شليم 

ال�شغير.
لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها اإذا لم 
تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الربعاء 2017/1/4م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �ل�سنية �لأولى �مل�ستعجلة  

رقم �لدعوى: 14/ 5/4596/2016
تبليغ باحل�سور

التجاري  الدبلومات  برج   317 مجمع   11 الطابق   1103 مكتب  �شورية.  وجن�شيتها/  البغدادي.  ربى  المدعية: 
الرقم  محمد،  اأحمد  تامر  عليه/  المدعي  الج�شي.  مجيد  محمد  المحامي  بوا�شطة  الدبلوما�شية.  المنطقة 

ال�شخ�شي:780198026. مجهول العنوان. وجن�شيته م�شري. مو�شوع الدعوى/ نفقة واجبة.
لم  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا  
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2017/1/11م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �ل�سنية �لأولى �مل�ستعجلة

رقم �لدعوى: 8/16609/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: اأحمد محمد البوعلي. المدعى عليه/ يم يم تري –فناء الأكولت. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
لذا  تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/22م 

لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي �إد�رة �لدعوى �لعمالية

رقم �لدعوى: 9/17564/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: هاري�س �شندارا. المدعى عليه/ مطعم جيم�س. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
لذا  تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/15م 

لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي �إد�رة �لدعوى �لعمالية
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رقم �لدعوى: 1/15697/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: نو�شاد اوتبارا. المدعى عليه/ عالم ال�شريمكا. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
لذا  تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/15م 

لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي �إد�رة �لدعوى �لعمالية

رقم �لدعوى: 8/15721/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: ملك وارث. المدعى عليه/ مطعم الو�شمية. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
لذا  تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/22م لنظر 

الدعوى ليعلم. 
قا�سي قا�سي �إد�رة �لدعوى �لعمالية

رقم �لدعوى: 2/17571/2016/02
تبليغ باحل�سور

�شفة  العامة.  المرافق  تنظيفات  لمقاولت  كير  تيك  عليه/  المدعى  كونجو.  �شليمان  كوتي  �شابرين  المدعــي: 
الدعوى: مطالب عمالية.

لذا  تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/22م لنظر 
الدعوى ليعلم. 

قا�سي �إد�رة �لدعوى �لعمالية
رقم �لدعوى: 7/05235/2010/04

بيع باملز�د �لعلني
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في منطقة مقابة والم�شجل بموجب المقدمة 
ورقمه  البلو�شي  ا�شماعيل  محمد  عثمان  �شده/  بالمنفذ  الخا�س   )119541( رقم  وثيقة   )3255/2007( رقم 
الخام�شة في  التنفيذ  للمزايدة عليه في قاعة محكمة  تاريخ 2017/1/25  ال�شخ�شي: 700201122. وذلك في 

تمام ال�شاعة 9 �شباحا، على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 260975/376 دينارًا.
اإدارة  اأو   )39444828( هاتف  ح�شن  محمد  محمد  الدلل  مراجعة  المزايدة  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
اأوقات الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم  التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والأوقاف في 

.7/05235/2010/04
قا�سي حمكمة �لتنفيذ

رقم �لدعوى: 2/07514/2014/04
بيع باملز�د �لعلني

تاأمر محكمة التنفيذ ن�شر العالن عن بيع المنقولت في الجريدة الر�شمية: تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في 
المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليها مع�شومة غلوم ح�شين غلوم ورقمها ال�شخ�شي: 520003578. 
التي تم حجزها في مبنى 1322 طريق 6926 مجمع 369 وقد حددت المحكمة تاريخ 2017/2/1 للمزايدة عليها 
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في مكانها والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل/ احمد عيد الهاجري هاتف 36700040 اأو ادارة التنفيذ 

بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ رقم 2/07514/2014/04
قا�سي حمكمة �لتنفيذ

رقم �لدعوى: 02/2016/15401/4
تبليغ باحل�سور

المدعية: الموؤ�ش�شة العربية التجارية. وكيل المدعية: علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعي عليها: �شركة كيمك�س 
اأمول�شن ذ.م.م. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.

لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/24 
لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 02/2016/15413/8

تبليغ باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعي عليه: ح�شن 

علي محمد طرادة: العنوان مجهول. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 
     لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/24 

لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعـوى: 2/15660/2016/02
بدل فاقد لوثيقة عقارية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي محمد عبدالرحمن عمرو الرميحي. قد اأقام هذه 
الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالب فيها الحكم باإ�شدار وثيقة عقارية بدل فاقد للعقار الكائن 

في جو من المنامة والم�شجل بموجب الوثيقة رقم 179835 والمقدمة رقم 2012/6835.
اعترا�شه  باأوجه  المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  لديه اعترا�س على طلب  فعلى كل من 

وحددت المحكمة جل�شة 2017/2/12 موعد نظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 02/2016/15802/8
فتح دعوى تركة املتوفى

عو�ض علي عو�ض �هلل بخ�ض
ال�شخ�شي:  الرقم  بخ�س  اهلل  عو�س  علي  عو�س  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  530106582. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
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رقم �لدعوى: 02/2016/15800/1
فتح دعوى تركة املتوفى

غامن عبداهلل جرب الدو�صري
ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري  جبر  عبداهلل  غانم  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  570069637. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 02/2016/16026/9
فتح دعوى تركة املتوفى

�بر�هيم علي �بر�هيم �جلودر
ال�شخ�شي:  الرقم  الجودر  ابراهيم  علي  ابراهيم  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  470029536. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 6/16272/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه:  يو�شف.  اأحمد  �شعد  المدعي: هدى  وكيل  بن هديب.  بن عبدالعزيز  بن عبداهلل  المدعي: محمد 
محمد علي عبداهلل ال�شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 580203956 مبنى 409 �شارع القرية مجمع 402 �شناب�س. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 76626.500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/12 

لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 02/2016/15328/9
فتح دعوى تركة املتوفاة

ناهد �بر�هيم عبد�هلل ح�سن
ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  عبداهلل  ابراهيم  ناهد  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
760805059. فعلى كل وارث للمتوفية المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفية اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
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رقم �لدعوى: 02/2016/16065/9
فتح دعوى تركة املتوفى

عبد�لرحمن عبد�لعزيز بركات علي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة عبدالرحمن عبدالعزيز بركات علي. الرقم ال�شخ�شي: 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  630122156. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 1/18874/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

HAMMAD JAHANGIR BASTAN KHAN
 HAMMAD JAHANGIR BASTAN تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .701108703 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHAN

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

وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/2/26 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 5/18936/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

�بر�هيم �حمد قا�سم �لطريي
ال�شخ�شي:  الرقم  الطيري.  قا�شم  احمد  ابراهيم  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  850167256. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/26 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعـوى: 6/12428/2013/02
تبليـغ باحل�سـور

�شركة  الولى:  عليها  المدعى  المن�شوري.  زينات  المحامية  وكيلتها  �س.و.و.  الذهبية  الفق  �شركة  المدعية: 
– رقم  بتروهولند ليمتد رخ�شة رقم 1410. المدعى عليه الثالث: ريني جوهان�س كر�شيتان ويلهلمو�س كي�شل�س 

الجواز BM06JH2KJ1((. �شفـة الدعوى: ديون.
لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما المذكورين اأعاله بالح�شور بنف�شهما اأو 

بوكيل عنهما لجل�شة 2017/2/14
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
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رقم �لدعـوى: 7/6056/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

الول:  عليهم  المدعى  بور�شيد  عي�شى  المحامي  وكيلها  الفنادق  لدارة  اإنترنا�شيونال  فامو�س  �شركة  المدعية: 
فريدة  الثالثة:  دو�شت )790915286(.  نا�شور  �شعيدة  الثانية:  عبدالقادر محمد )890413193(.  انور  عي�شى 

عبدالقادر. �شفـة الدعوى: ديون.
لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بالح�شور بنف�شهم اأو 

بوكيل عنهم لجل�شة 2017/2/14.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 8/15458/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: بنك البحرين الوطني. محامي المدعي: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. مدعي عليه: ح�شين غلوم ح�شن 
علي مراد. رقم �شخ�شي: 801109574. مبنى 1311 طريق 1814 مجمع 1018 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: 

مطالبة مبلغ 58514.768 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/128/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: منى عي�شى عبداهلل معراج. محامي المدعية: ابراهيم احمد ابراهيم �شعبان المدعي عليها: حميدة 
�شالم مكي علي. رقم �شخ�شي: 570076463. مبنى 20   طريق 1201 مجمع 412 الديه. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 46 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا  

2017/01/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/15765/2016/02
تبليغ باحل�سور

والتفريغ.  وال�شحن  للحفريات  القر�شان  �شفينة  موؤ�ش�شة  �شدها:  المطلوب  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  الطالب: 
مبنى 780 �شقة 12 طريق 433 مجمع 104 الحد �شاحبها/ عبا�س علي ح�شن نا�شر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

60596.847 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �خلام�سة
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رقم �لدعوى:  9/15488/2016/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم. المدعي  المدعية: �شركة البحرين لال�شتثمار العقاري )ادامة(. محامي المدعي: را�شد عبدالرحمن 
عليها: �شركة جلف �شتار وورلد ديفلوبمنت ذ.م.م. �شجل تجاري: 48060. مبنى 718 �شقة 32 طريق 2018 مجمع 

320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 62 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا  

2017/01/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 7/19440/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

ح�سن علي �أحمد �حلايكي
ال�شخ�شي:  الرقم  الحايكي  اأحمد  المتوفى ح�شن علي  تركة  فتح  الثانية عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  620115920. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/3/27 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/19268/2015/02
تبليغ باحل�سور

ابراهيم علي. مدعي عليه: هورايزون جارمنت فاكتوري. �شجل تجاري: 30292.  ال�شيد ر�شي  ازهار  المدعية: 
مبنى 9 طريق 12 �شارع البديع مجمع 515 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 30 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/02 

لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 20613/2015/02
تبليغ باحل�سور

تجاري  �شجل  الميكانيكية.  للمقاولت  بينيتا  موؤ�ش�شة  عليها:  الجتماعي. مدعي  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعي: 
04-38822 مبنى 601 طريق 6315 مجمع 363 بالد القديم ال�شيخ عبدالرحمن حمد عبداهلل اآل خليفة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 48273.072 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 16/02/2017
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 02/ 1/09821/2016
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: م�شنع دلمون ل�شناعة المواد الغذائية. �شجل تجاري 
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رقم: 5051-6. مجمع 402 �شناب�س مبنى 933 طريق 253 35259.819 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
مو�شوع الدعوى اأتعاب المحاماة

لذا  تعلن المحكمة للمدعى عليه المذكور اعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/16 لنظر الدعوى
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 2/09535/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: �شركة كي ام ا�س القاب�شة �شجل تجاري رقم: 44306. 
مجمع 304 المنامة مكتب 21 مبنى 121طريق 383 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 103560.577 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/16

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 6/10360/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: موؤ�ش�شة فجر الخليج التجارية. المدعى عليه: ينتون وروربا فرع �شركة اجنبية

مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة   333 3306 مجمع  �شقة 31طريق   24 مبنى  رقم:  تجاري  71293�شجل 
31762.375 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/16 
لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 9/08492/2016/02

تبليغ باحل�سور
موؤقت:  رقم  �شيف  اأحمد  عبداهلل  جميله  المرحومة  تركة  عليها:  المدعي  �شيف.  احمد  عبداهلل  نادر  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1584 مبنى   Y ال�شرقي  الرفاع   911 مجمع   1121 طريق   22 �شقة   .201608186

71556.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 16/2/2017 

لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/09797/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: ملكه حميد ابراهيم قاوز. مدعي عليها: تركة المتوفى علي حميد ابراهيم ح�شن
رقم �شخ�شي 380102579. مبنى 24 طريق 1501 مجمع 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/15.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 4/19545/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

�صند را�صد بن جفن
ال�شخ�شي:  الرقم  جفن.  بن  را�شد  �شند  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  280100493. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/6504/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: armani اآرماني. محامي المدعية: �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعي عليها: موؤ�ش�شة نابولي التجارية. 
�شجل تجاري: 41252-2. �شقة 312 مبنى 2648 �شارع 5720 اأمواج 527. مو�شوع الدعوى: م�شادرة الب�شائع.

     لذا  تعلن المحكمة الكبرى الإدارية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/07 
لنظر الدعوى. 

قا�سي �لكربى �ملدنية �لإد�رية
رقم �لدعوى: 9/6782/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: ايف �شان لوران. محامي المدعي: �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعي عليها  موؤ�ش�شة نابولي التجارية. �شجل 

تجاري: 41252-2. �شقة 312 مبنى 2648 �شارع 5720 اأمواج 257. مو�شوع الدعوى: وقف الفراج الجمركي.
لذا  تعلن المحكمة الكبرى الإدارية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/06 لنظر 

الدعوى.
قا�سي �لكربى �ملدنية �لد�رية

رقم �لدعوى: 6/5966/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: رولك�س Rolex. محامي المدعي: �شعد عبداهلل ال�شمالن. مدعي عليها موؤ�ش�شة نابولي التجارية. �شجل 
تجاري: 41252-2. �شقة 312 مبنى 2648 �شارع 5720 اأمواج 257. مو�شوع الدعوى: وقف الفراج الجمركي.

لذا  تعلن المحكمة الكبرى الإدارية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/06 لنظر 
الدعوى.

قا�سي �لكربى �ملدنية �لد�رية

رقم �لدعوى: 9/13441/2011/02
تبليغ باحل�سور

مدعي: عبدالرحمن بركات البنعلي. محامي المدعي: مها مح�شن جابر جابر. مدعي عليه: محمد عبداهلل احمد 
المنامة. مو�شوع الدعوى: مدنية  العي�شى. رقم �شخ�شي: 470105992.  مبنى 1247 طريق 3727 مجمع 337 

متنوعة.
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العقدين  باأنها حكمت برد وبطالن  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا  
الموؤرخين 1987/8/14 و2001/5/1 �شند الدعوى، وحددت جل�شة 2016/12/25 للتنا�شل في المو�شوع واأبقت 

الف�شل في الم�شروفات، وقد حددت جل�شة 2017/02/06 لنظر الدعوى.
قا�سي �لكربى �ملدنية �لد�رية

رقم �لدعوى: 9/12002/2009/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: ح�شام �شليمان عبدالرحمن ال�شالح. محامي المدعي: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. مدعي عليها 
الأولى: ال�شركة الوطنية لخدمات الأمن وال�شالمة. مدعى عليه ثاني: ال�شيخ فواز عبداهلل الخليفة. مدعى عليه 
يو�شف خرياطي. مكتب 43 مبنى 66 طريق 383  رابع: جاد  الع�شيري. مدعى عليه  ثالث: عبدالمح�شن م�شعود 

مجمع 316 المنامة. مو�شوع الدعوى: منازعات تجارية.     
لذا  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بورود التقرير، وقد حددت جل�شة 

2017/02/08 لنظر الدعوى.
قا�سي �لكربى �ملدنية �لإد�رية

رقم �لدعوى: 02/2016/13087/5
تبليغ باحل�سور

المدعي: عارف �شالح عبدالقادر تقي. المدعي عليها: DEEPIKA KAPOOR. رقمها ال�شخ�شي 680931880. 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 1698.5  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   307 724 مجمع  31 طريق  �شقة   895 مبنى 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأمها قد حددت جل�شة 2017/1/24 

لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 2016/19
اإعالن مبوعد ح�صور اجتماع اإداري

المدعي: بنك البحرين والكويت. وكيله: المحامي را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. طريق 1703، مجمع 317، مبنى 
168، الطابق الثاني، المنطقة الدبلوما�شية، مملكة البحرين. المدعى عليها الولى: �شركة هون�شت بحرين كويت 
مملكة  حمد،  مدينة   3770 مبنى   143 �شقة   1203 مجمع   371 طريق  حطاب.  را�شد  ل�شاحبه  ترادينج  جنرال 
مدينة   3770 مبنى   1203 مجمع   371 طريق  العنزي.  �شويدان  حطاب  را�شد  الثاني:  عليه  المدعى  البحرين. 
حمد، مملكة البحرين. المدعى عليه الثالث هيرالل تاكر نافينباي. طريق 129 مجمع 301 �شقة 21 مبنى 1592 

المنامة، مملكة البحرين.
اإداري بتاريخ 18       لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات المدعى عليها الرابعة بموعد ح�شور اجتماع 
القاعة  بالزا،  البارك  بناية  وعنوانها:  الغرفة،  بمقر  الدعوى  مدير  اأمام  �شباحًا،   11،30 ال�شاعة   2017 يناير 
رقم 1، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل 
بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار 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.
غرفة البحرين لت�صوية المنازعات


