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 مر�سوم رقم )4( ل�سنة 2017
بتعيين وكيل لجهاز الأمن الوطني

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

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

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

يعنينَّ العميد ح�شن اإبراهيم علي البوعينني وكياًل جلهاز الأمن الوطني.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

  ملك مملكة البحرين
 حمد بن عي�سى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 14 ربيع الآخر 1438هـ

الـموافق: 12 يــنــايـــــــــــر 2017م 
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 قرار رقم )1( ل�سنة 2017
بنقل وتعيين مدراء في هيئة الكهرباء والماء

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

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، واملعدنَّ
وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 1999 باإعادة تنظيم وزارة الكهرباء واملاء  وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2014 ب�شاأن نقل مدير وتعيني مدراء يف هيئة الكهرباء واملاء،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون الكهرباء واملاء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

مديرًا  ليكون  والتجهيزات  امل�شرتيات  اإدارة  مدير  احلكيم  �شوقي  البريتا  غ�شان  املهند�س  ُينقل 
لإدارة امل�شاريع يف هيئة الكهرباء واملاء.

املادة الثانية
ُيعنينَّ يف هيئة الكهرباء واملاء كل من ال�شادة:

1- املهند�س وليد حممد يو�شف املرباطي.               مديرًا لإدارة امل�شرتيات والتجهيزات.
مديرًا لإدارة التخطيط والدرا�شات. 2- الدكتور كاظم ح�شن علي مدن.    

املادة الثالثة
على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1438هـ    
الـمــــوافــــــق: 4 يــنـايــــــــــــر 2017م   
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 قرار رقم )2( ل�سنة 2017
ب�ساأن الر�سوم الخا�سة بمزاولة المهن الهند�سية

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، وعلى 

الأخ�س املادة )16( منه،
وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 1983 ب�شاأن حتديد ر�شوم الرتخي�س مبزاولة املهن الهند�شية اأو 

ل بالقرار رقم )6( ل�شنة 1987، بفتح مكتب هند�شي ور�شوم التجديد، املعدنَّ
وبناًء على اقرتاح وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

د فئات الر�شوم اخلا�شة مبزاولة املهن الهند�شية على النحو الوارد باجلدول املرافق لهذا  حتدنَّ
القرار.

املادة الثانية
ُيلغى القرار رقم )19( ل�شنة 1983 ب�شاأن حتديد ر�شوم الرتخي�س مبزاولة املهن الهند�شية اأو 

بفتح مكتب هند�شي ور�شوم التجديد.

املادة الثالثة
على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1438هـ    
الـمــــوافــــــق: 5 يــنـايــــــــــــر 2017م
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مالحظات:
- ر�شوم طلبات الرتخي�س غري قابلة لال�شرتجاع.

اخلا�شعة  الأجنبية  الهند�شية  واملكاتب  اخلليجية  الهند�شية  املكاتب  على  الر�شوم  هذه  - ت�شري 
لتفاقيات التجارة احلرة.
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جمل�س التنمية القت�سادية
 قرار رقم )3( ل�سنة 2016

 باإعادة ت�سكيل مجل�س اإدارة
�سركة بور�سة البحرين �س�م�ب )مقفلة(

ويل العهد نائب القائد الأعلى، رئي�س جمل�س التنمية القت�شادية:
القت�شادية  التنمية  جمل�س  وتنظيم  باإن�شاء   2000 ل�شنة   )9( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2010 بتاأ�شي�س �شركة بور�شة البحرين �شركة م�شاهمة بحرينية 

مقفلة )�س.م.ب.م(،
�س.م.ب.  البحرين  بور�شة  �شركة  اإدارة  جمل�س  بت�شكيل   2014 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

)مقفلة(،
وعلى عْقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي ل�شركة بور�شة �س.م.ب )مقفلة(،

وبعد موافقة م�شرف البحرين املركزي،

 قررالآتي:
املادة الأولى

يعاد ت�شكيل جمل�س اإدارة �شركة بور�شة البحرين �س.م.ب )مقفلة(، من كل من:
1( ال�شيد/ عبدالكرمي اأحمد بوجريي.

ارة. 2( ال�شيد/ مروان خالد طبنَّ
3( ال�شيدة/ رنا اإبراهيم فقيهي.

4( ال�شيد/ اأمين توفيق املوؤيد.
5( ال�شيد/ علي يو�شف فردان.
ار. 6( ال�شيد/ ح�شن اأمني جرنَّ

7( ال�شيد/ يا�شر عبداجلليل ال�شريفي.
8( ال�شيدة/ دينا عبدالكرمي الأن�شاري.
9( ال�شيد/ عبدالرحمن حامد الزياين.
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املادة الثانية
تكون مدة الع�شوية يف املجل�س املذكور ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ �شدور هذا القرار.

املادة الثالثة
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل العهد نائب القائد الأعلى
�سلمان بن حمد اآل خليفة

رئي�س جمل�س التنمية القت�سادية

�شدر بتاريخ: 29 ربيع الأول  1438هـ
الـمـــــوافــــــق: 27 دي�شــمـبــــر 2016م
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )7( ل�سنة 2017

ب�ساأن تنظيم وتحديد اأماكن وقوف المركبات

وزير الداخلية:
املادة  الأخ�س  ل�شنة 2014، وعلى  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  املرور  بعد الطالع على قانون 

)30( منه،
وعلى القرار رقم )309( ل�شنة 1998 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة العامة للمرور، 

ل بالقرار رقم )50( ل�شنة 2010، واملعدنَّ
ال�شادرة   ،2014 ل�شنة   )23( رقم  بالقانون  ال�شادر  املرور  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،
وعلى القرار رقم )68( ل�شنة 2016 ب�شاأن حاالت و�شروط حْجز املركبات،

وعلى قرار جمل�س املرور ال�شادر يف اجتماعه الثاين والثالثني املنعقد بتاريخ 26 اأبريل 2015،
وبناًء على عْر�س املدير العام لالإدارة العامة للمرور،

قرر الآتي:
املادة الأولى

دة يف اجلداول املرافقة لهذا القرار، فيما عدا  ُيحَظر وقوف املركبات يف ال�شوارع والطرقات املحدنَّ
�شة بها طبقًا لأحكام هذا القرار. اأماكن الوقوف املخ�شنَّ

املادة الثانية
تتولى الإدارة العامة للمرور بالتعاون والتن�شيق مع اإدارة تخطيط وت�شميم الطرق بوزارة الأ�شغال 
و�شئون البلديات والتخطيط العمراين حتديد وتخ�شي�س اأماكن وقوف املركبات يف ال�شوارع والطرقات 
والتي  الوقوف  لتحديد مدة   )PAY DISPLAY( النوع الالزمة من  ادات  والعدنَّ بالعالمات  وجتهيزها 

ر باأكرث من و�شيلة. تقبل �شداد الر�شم املقرنَّ
ا ب�شكل عَر�شي اأو طويل. ويكون تخ�شي�س اأماكن الوقوف اإمنَّ

املادة الثالثة
مقابل  القرار  بهذا  املرفقة  اجلداول  يف  دة  املحدنَّ والأوقات  الأيام  خالل  املركبات  وقوف  يكون 

د بها بح�شب مدة الوقوف، على األ تزيد هذه املدة على �شاعتني. الر�شم املحدنَّ
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املادة الرابعة
ُيحَظر الوقوف اأو اإ�شغال اأكرث من موقف للمركبة الواحدة، كما ُيحَظر وقوف املركبات التي يتعدى 

طولها اأو عر�شها حدود املوقف الواحد.
وا�شتثناًء من حكم الفقرة ال�شابقة، يجوز وقوف ال�شيارات اخلا�شة ذات اجل�شم الطويل )ملوزين( 
د قائد املركبة الر�شم  �شة ب�شكل طويل حتى لو �شغلت اأكرث من موقف، على اأْن ي�شدِّ يف املواقف املخ�شنَّ

املقرر عن كل موقف ت�شغله.

املادة اخلام�سة
ع ورقة العداد التي تفيد �شداد الر�شم املقرر يف املركبة مبكان ظاهر  يجب على قائد املركبة و�شْ

ْبط عند احلاجز الزجاجي الأمامي للمركبة. ملاأموري ال�شنَّ
ويجوز ا�شتخدام ورقة العداد التي تفيد �شداد الر�شم للوقوف يف اأي موقف يف حدود ذات املنطقة 

دة بها. مامل تنتِه مدة النتظار املحدنَّ
ر. وُتعتَب خمالفة الفقرتني ال�شابقتني من هذه املادة يف حكم الوقوف دون �شداد الر�شم املقرنَّ

املادة ال�ساد�سة
على الإدارة العامة للمرور جْمع ح�شيلة الر�شوم من كل عداد على حدة يف نهاية كل يوم، واإيداعها 

يف خزينتها يف اليوم التايل على الأكرث .

املادة ال�سابعة
ْبط الق�شائي �شْبط ما يقع من خمالفات لأحكام هذا القرار وحترير املحا�شر  على ماأموري ال�شنَّ

الالزمة ب�شاأنها .

املادة الثامنة
رة وفقًا لأحكام قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة  مع عدم الإخالل بالتدابري املقرنَّ
ذة له اأو باأية عقوبة  2014 ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015 والقرارات املنفِّ
رة مبوجب املادة )47( من قانون املرور  اأ�شد من�شو�س عليها يف اأي قانون اآخر، يعاَقب بالعقوبة املقرنَّ

كل َمن خالف اأحكام املواد )الأولى والثالثة والرابعة واخلام�شة( من هذا القرار .

املادة التا�سعة 
يلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.
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املادة العا�سرة  
على املدير العام لالإدارة العامة للمرور بالتن�شيق مع اجلهات املعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به 

من اليوم التايل مل�شي ثالثني يومًا على تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
            

 وزير الداخلية                                                                                                                     
 الفريق الركن

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة
                                                                                                 

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1438هـ    
الـمــــوافــــــق: 5 يــنـايــــــــــــر 2017م
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اأ- ال�شوارع والطرق التي حُتت�َشب مدة النتظار فيها للمركبات مقابل 100 فل�س عن كل ن�شف �شاعة 
انتظار طوال اأيام الأ�شبوع مبا فيها الإجازات والُعَطل الر�شمية ح�شب التواقيت املحددة قريَن كل 

منها:
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ب- ال�شوارع والطرق التي حُتت�َشب مدة النتظار فيها للمركبات مقابل 100 فل�س عن كل ن�شف �شاعة 
انتظار ح�شب اأيام الأ�شبوع والتواقيت املحددة قريَن كل منها دون الإجازات والُعَطل الر�شمية:
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
 قرار رقم )1( ل�سنة 2017

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي وزارة العمل والتنمية الجتماعية
ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 

وتعديالته،
وعلى  وتعديالته  املعاقني،  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )74( رقم  القانون  وعلى 

الأخ�س املادة )19( منه،
وبناًء على التفاق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ْبط الق�شائي  ل موظفو وزارة العمل والتنمية الإجتماعية التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شنَّ ُيخونَّ
بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام القانون رقم )74( ل�شنة 2006 

ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل املعاقني، وهم:
1- جليلة ال�شيد �شلمان �شب.

2- �شادق عبدعلي علي �شهوان.
3- نادر عبا�س �شلمان املرخي.

ار. 4- يون�س ح�شن عيد الهدنَّ
5- اأبرار ح�شن علي.

6- مي يو�شف فيحان الدو�شري.
7- يو�شف �شالح �شهوان.

8- م�شالك حممد ح�شن املقابي.
9- علي ح�شن عبداهلل جفيل.

10-  حممد جميل �شليمان املدين.
11-  مرمي �شريدة يو�شف الذوادي.

12- ماجدة ح�شن حممد علي.
13- ح�شن حممد علي احلمر.
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14- �شيد هاين ال�شيد �شعيد كاظم.
15- ح�شن اأحمد عبداهلل علي. 

16- اآيات �شالح عبداهلل جناحي.
17- جواد عبدالر�شا حممد اخلياط.

18- نوف حممد اأحمد حممد.
19- زكي عبداحل�شني �شالح ال�شهابي .

20- مهدي مهدي مكي �شرحان.
21-  اأحمد عابد من�شور اأحمد.

22- رائد ح�شن علي خليفة.
ار. 23- وردة مهدي اأحمد العمنَّ
24- اأكب عا�شور كاظم مدن.

25-  مرمي �شالح جمعة الرويعي.

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

                                                               
 وزير العدل 

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخر 1438هـ    
الـمــــوافــــــق: 2 يــنـايــــــــــــر 2017م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية و الأوقاف
 قرار رقم )2( ل�سنة 2017

 ب�ساأن تحديد موعد لمتحان طالبي القْيد 
في جدول المحامين لمن لم يدر�سوا ال�سريعة الإ�سالمية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته،

ار�شني  و على القرار رقم )30( ل�شنة 1981 ب�شاأن امتحان طالبي القْيد يف جدول املحامني لغري الدنَّ
لل�شريعة الإ�شالمية،

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

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعِلن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف باأنه قد مت حتديد ال�شاعة التا�شعة من �شباح يوم 
اخلمي�س املوافق 2 مار�س 2017 موعدًا لإجراء امتحان حتريري يف مواد الأحوال ال�شخ�شية واملواريث 
والوْقف والو�شية والهبة لطالبي القْيد يف جدول املحامني ممن مل يدر�شوا ال�شريعة الإ�شالمية. و�شوف 
يكون مكان اإجراء ذلك المتحان بالدور الثالث من مبنى وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

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

املادة الثانية
على جميع املخت�شني بالوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.
                                                                                                                                  

  وزير العدل 
 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 11 ربـيع الآخر 1438هـ
الـمـــــــوافــــق: 9 يـــــنــــــايــــــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )1( ل�سنة 2017

ب�ساأن الترخي�س باإن�ساء دار ح�سانة اليا�سمين

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،
ل بالقرار رقم )46( ل�شنة  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدْور احل�شانة، املعدنَّ

،2014
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

�س لل�شيدة فاطمة ح�شن الب�شري باإن�شاء دار ح�شانة اليا�شمني ملدة �شنتني، حتت قيد رقم  ُيرخنَّ
)13/د ح/2016(.

مادة )2(
على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر  1438هـ
الـمـــوافــــــــق: 3 يــنــايـــــــــــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )2( ل�سنة 2017

ب�ساأن الترخي�س باإن�ساء دار ح�سانة ليلي بوت

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،
ل بالقرار رقم )46( ل�شنة  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدْور احل�شانة، املعدنَّ

،2014
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

�س لل�شيد جا�شم عبدالكرمي �شلمان  باإن�شاء دار ح�شانة ليلي بوت ملدة �شنتني، حتت قيد رقم  ُيرخنَّ
)12/د ح/2016(.

مادة )2(
على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر  1438هـ
الـمـــوافــــــــق: 3 يــنــايـــــــــــــر 2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )3( ل�سنة 2017

ر الأطفال ب�ساأن الترخي�س باإن�ساء دار ح�سانة تطوُّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

وعلى املر�شوم رقم )73( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،
ل بالقرار رقم )46( ل�شنة  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدْور احل�شانة، املعدنَّ

،2014
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة )1(

�س لل�شيدة عبري مرت�شى را�شتي  باإن�شاء دار ح�شانة تطوُّر الأطفال  ملدة �شنتني، حتت قيد  ُيرخنَّ
رقم )15/د ح/2016(.

مادة )2(
على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر  1438هـ
الـمـــوافــــــــق: 3 يــنــايـــــــــــــر 2017م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )200( ل�سنة 2016

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة مدينة عي�سى - مجمع )809(

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

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

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

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

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

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

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

ل�شنة 2009، املعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيغرينَّ ت�شنيف العقار رقم )08001287( الكائن مبنطقة مدينة عي�شى جممع )809( اإلى ت�شنيف 
مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA(، وتطبنَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 6 �شفــر 1438هـ 
الـمـــوافـــــــق: 6 نوفمب 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )201( ل�سنة 2016

ب�ساأن ت�سنيف عدد من العقارات في منطقة بوقوة - مجمع )455(

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

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

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

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

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

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

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

ل�شنة 2009، املعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

   ت�شننَّف العقارات الكائنة مبنطقة بوقوة  جممع )455(  �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل 
ب )RHB(، وفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبنَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 6 �شفــر 1438هـ 
الـمـــوافـــــــق: 6 نوفمب 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )205( ل�سنة 2016

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقار في منطقة المحرق - مجمع )204(

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

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

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

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

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

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

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

ل�شنة 2009، املعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املحرق،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ت�شنيف  اإلى   )204( جممع  املحرق  مبنطقة  الكائن   )02010060( رقم  العقار  ت�شنيف  ُيغرينَّ 
ق  القرار، وتطبنَّ وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا   )PS( العامة مناطق اخلدمات واملرافق 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 13 �شفــر 1438هـ 
الـمـــوافـــــــق: 13 نوفمب 2016م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )214( ل�سنة 2016

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقارين  في منطقة مدينة حمد - مجمع )1209(

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

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

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

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

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

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

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

ل�شنة 2009، املعدل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

ي�شننَّف العقاران الكائنان مبنطقة مدينة حمد جممع )1209( �شمن ت�شنيف مناطق ترفيهية  
ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبنَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )REC(، وفقًا 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 29 �شفــر 1438هـ 
الـمـــوافـــــــق: 29 نوفمب 2016م
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وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة
 قرار رقم )1( ل�سنة 2017

ب�ساأن تعيين مجل�س اإدارة موؤقت لنادي البحرين رايدرز

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

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

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990،
لنادي  الأ�شا�شي  النظام  وملخ�س  قْيد  رقم  ن�شر  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )41( رقم  القرار  وعلى 

البحرين رايدرز،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي البحرين رايدرز،

انعقاد  عدم  نة  واملت�شمِّ واملن�شاآت،  الريا�شة  ل�شئون  امل�شاعد  الوكيل  من  مة  املقدنَّ املذكرة  وعلى 
اجلمعية العمومية لنادي البحرين رايدرز ملدة عامني متتاليني، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للنادي،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون الريا�شة واملن�شاآت، 

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعنينَّ جمل�س اإدارة موؤقت لنادي البحرين رايدرز ملدة عام، برئا�شة ال�شيد/ عبدالرحمن حممد 
جناحي، وع�شوية كل من: 

نائب الرئي�س ار حممد احل�شن     1- عمنَّ
اأمني ال�شر العام 2- وليد اإبراهيم كانو   

الأمني املايل 3- عبدالعزيز عبداهلل ال�شادق  
ع�شوًا 4- علي اأحمد م�شينَّب   
ع�شوًا ْيب     5- جمال حممد ال�شِّ
ع�شوًا 6- علي عبداحل�شني عبا�س  

املادة الثانية
للنادي،  الأ�شا�شي  النظام  الإدارة يف  ملجل�س  رة  املقرنَّ الخت�شا�شات  املعنينَّ  الإدارة  ملجل�س  تكون 
والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  وفقًا  اأموره،  وت�شريف  �شئونه  اإدارة  ويتولى 
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والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون 
رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته، والالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف 
املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، والنظام الأ�شا�شي للنادي.

املادة الثالثة
النادي  اأموال  جميع  املعنينَّ  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأْن  بالنادي  بالعمل  القائمني  على 

و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة الرابعة
م اإلى وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع النادي،  ُيِعد جمل�س الإدارة املعنينَّ تقريرًا يقدنَّ
لأحكام  وفقًا  به،  العمل  وتنظيم  لتطوير  ومقرتحاته  املا�شيني،  العامني  خالل  املالية  اأموره  نًا  مت�شمِّ
تاريخ  اأ�شهر من  وذلك خالل خم�شة  اإليها،  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  النموذجية  والالئحة  القانون، 

�شدور هذا القرار.

املادة اخلام�سة
من  وحتديد  رها  وح�شْ الع�شوية  باب  فْتح  القرار  هذا  �شدور  فْور  املعنينَّ  الإدارة  جمل�س  يتولى 
تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة الكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للنادي، على اأْن يقوم املجل�س بعد 
موافقة وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة بالدعوة لجتماع اجلمعية العمومية قبل نهاية مدته ب�شهر على 
اإدارة  الأقل، واأْن يعر�س عليها تقريرًا مف�شاًل عن حالة النادي. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س 
جديد يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة، وفقًا 

للقانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها.

املادة ال�ساد�سة
التايل  اليوم  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  واملن�شاآت  الريا�شة  ل�شئون  امل�شاعد  الوكيل  على 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الثاين  1438هـ
الـمـــوافــــــــق: 3 يــنــايـــــــــــــر 2017م
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م من بي اإم اآي بنك بتحويل لَب المقدَّ  اإعالن ب�ساأن الطَّ
كافة الأعمال اإلى م�سرف ال�سالم - البحرين

ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من   )66( املادة  باأحكام  عماًل 
بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، يعلن م�شرف البحرين املركزي عن ت�َشلُّمه طلبًا مقدمًا من بي اإم اآي 
بنك �س.م.ب )مقفلة( بغر�س احل�شول على موافقة م�شرف البحرين املركزي بتحويل كافة الأعمال 

اإلى م�شرف ال�شالم البحرين �س.م.ب.
لالطالع على تفا�شيل الأعمال املتعلقة بالطلب املذكور اأعاله، يرجى مراجعة الدكتور اأنور ال�شادة 

ممثل بنك بي اإم اآي �س.م.ب )مقفلة( على العنوان التايل: 
رقم  هاتف  البحرين،  مملكة   – املنامة   ،18282 �س.ب.  )مقفلة(:  �س.م.ب  بنك  اآي  اإم  بي 

)973+( 17133443/ 17133430)973+( اأو  فاك�س 17131070)973+(.
وعلى من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على الطلب املذكور اأعاله اأن يتقدم باعرتا�شه اإلى 
املالية  املوؤ�ش�شات  اإدارة مراقبة  يتيم، مدير  ال�شيد / فهد عبداهلل  البحرين املركزي عناية  م�شرف 

الإ�شالمية بالإنابة، خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا الإعالن على العنوان التايل:
 �س.ب. 27، املنامة – مملكة البحرين هاتف رقم  17547444)973+(/ 17547429)973+( 

اأو  فاك�س 17537554)973+(.

م�سرف البحرين املركزي



اإعالنات مركز الم�ستثمرين

اإعالن رقم )43( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

لتكون فرعاً ملوؤ�س�سة فردية
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اجلزيرة للحرا�شة الأمنية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
)بوتيك  امل�شماة:  القائمة  الفردية  للموؤ�ش�شة  فرعًا  لتكون  ال�شركة  حتويل  طالبًة   ،78747 رقم  القيد 
اثناء(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 24753، واململوكة لـ �شو�شن حاجي حممد تقوي وذلك بتنازل جميع 

ال�شركاء، براأ�شمال مقداره ع�شرين األف )20،000( دينار.
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

اإعالن رقم )44( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )�سركة ال�سخرة البي�ساء ذ�م�م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املحامية �شهناز على عبد اهلل حماماة وا�شت�شارات قانونية، نيابة عن موؤ�ش�شي �شركة ال�شخرة البي�شاء 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني   ،41407 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م، 
اختيارية، وذلك وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 12 ل�شنة 1002.

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

اإعالن رقم )45( ل�سنة  2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )ها�سمية ال�سيد للمقاولت �س��س�و( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شركة 
ها�شمية ال�شيد للمقاولت �س.�س.و ملالكتها ها�شمية ال�شيد ح�شن مرزوق بحرينيه باعتبارهم امل�شفني 
ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم  03648، طالبني  القيد  ال�شركة - مبوجب  لهذه  القانوين 
رقم 12  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقا  و ذلك  اختيارية،  ت�شفية 

ل�شنة 1002.                                           
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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

اإعالن رقم )46( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )التمتع للمواد الغذائية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 62454، طالبًا 
تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره 
ثالثمائة وخم�شون )053( دينارًا بحرينيًا، واإدخال ال�شيد/ DEMMA ARAGNALUKATTA 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

اإعالن رقم )47( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
جعفر عبدالواحد جعفر حممد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الكورا للتجارة(، امل�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من   )21( رقم  الفرع  حتويل  طالبًا   ،37223 رقم  القيد  مبوجب 
 SUOIRAVLIS /حمدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )000،5( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد

AYERROC YDUALC �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

اإعالن رقم )48( ل�سنة 2017
ب�ساأن ا�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة الت�سامن )الناجي للمقاولت( 
اإليه  باأنه قد تقدمت     يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
)الناجي  ا�شم  حتمل  التي  الت�شامن  �شركة  عن  نيابة  جا�شم،  يو�شف  عي�شى  ناجي  �شريفة  ال�شيدة/ 
للمقاولت(، ل�شاحبتيها �شريفة ناجي عي�شى يو�شف و�شريكتها، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 44369، 
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طالبة باعتبارها م�شفية لل�شركة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها 
من ال�شجل التجاري، ا�شتنادًا الى املواد من )023( لغاية )443( من قانون ال�شركات التجارية رقم 

)12( ل�شنة 1002. 
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

اإعالن رقم )49( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )جيت واي تونتي فري�ست 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 حتمل ا�شم )جيت واي تونتي فري�شت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 82765، طالبني 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 )12( ل�شنة 

.1002
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

اإعالن رقم )50( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيدة/ ندى عدنان �شعد ال�شبيعي، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ندى لين للعبايات(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78797، طالبة تغيري الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، وبحيث تكون مملوكة 
لكل من ال�شيدة/ ندى عدنان ال�شبيعي، البحرينية اجلن�شية وال�شيد/ عبداهلل �شالح حم�شن اخلاليف، 

اليمني اجلن�شية.
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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اإعالن رقم )51( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار اأعمال ت�سفية �سركة

)الآفاق للو�ساطة الدولية �س��س�و( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املحامي اأحمد عبداهلل ال�شمالن، نيابة عن ال�شيد/ عدنان اأحمد حممد املغربي، مالك �شركة ال�شخ�س 
 ،80929 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  الدولية  للو�شاطة  )الآفاق  ا�شم  حتمل  التي  الواحد 
طالبًا 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 )12( ل�شنة 1002.
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

اإعالن رقم )52( ل�سنة 2017 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة الت�سامن )خريية ال�سيد �سرف(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدة/ خريية ال�شيد �شرف علي ف�شل عيد مبارك املا�س الدو�شري، مالكة ال�شركة الت�شامنية التي 
حتمل ا�شم )خريية ال�شيد �شرف(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 37155، طالبة 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 )12( ل�شنة 1002.
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

اإعالن رقم )53( ل�سنة 2017 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
املحامية ب�شرى يو�شف اأحمد معيوف، نيابة عن ال�شيدة/ خري الن�شاء بيكم حمبوب اأحمد نواز، �شاحبة 
القيد رقم 51693،  امل�شجلة مبوجب  للمقاولت(،  ال�شماء  ا�شم )طائر  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة 
طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة الفردية وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد با�شمها، 

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

اإعالن رقم )54( ل�سنة 2017 
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
اأمان، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم ومقهى ل�شي�س(،  فوؤاد يو�شف علي يو�شف 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 302101، 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 �شبي علي 

ح�شني �شلمان دربا�س، �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

اإعالن رقم )55( ل�سنة 2017 
 ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )بندر ال�سيف القاب�سة ذ�م�م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
عبدالعلي عبدالنبي جعفر �شم�س، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )بندر 
ال�شيف القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 37676، طالبًا باعتباره م�شفيًا قانونيًا لل�شركة 
اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا  اإ�شهار انتهاء  املذكورة، 

لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة  1002.                     
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
 

اإعالن رقم )56( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املحامية �شامية ال�شيد جماهد، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كفرتيا الزبارة(، اململوكة 
لل�شيخة هالة حممد عبداهلل حمد اآل خليفة، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79262، طالبًا تغيري ال�شكل 
اآلف  خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين 
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)000،5( 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

اإعالن رقم )57( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ عبداهلل حممد عبداهلل حممد املطوع، مالك ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
)�شفريات املرزوق ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 35779، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة 
 )20،000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  املذكورة 
دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شيد/ �شلمان اإبراهيم �شلمان ح�شن املرزوق، وذلك بناء على تنازل 

مالك ال�شركة عن جميع اأ�شهمه يف ال�شركة اجلديدة للمالك 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

اإعالن رقم )58( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيدة/ فاطمة عبداهلل جعفر حممد علي اآل �شيف، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فيوري 
بيوتي �شالون اأند �شبا(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 61968، طالبًة حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره �شبعة اآلف )7،000( دينار بحريني، واإدخال 

ال�شيد/ يا�شر علي عبدالعزيز اأحمد ن�شيف �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

 اإعالن رقم )59( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ال�سخ�س الواحد

الى �سركة ال�سخ�س الواحد م�ستقلة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
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ال�شيد/ اأجمد اأر�شد بركات ما�شي �شمويل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )بي بي �شي 
اإم للدعاية والإعالن �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 18577، طالبًا حتويل الفرع الثاين من 
ال�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد جديدة م�شتقلة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،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

اإعالن رقم )60( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
جميل زكريا جميل من�شور، مالك ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الإقبال لتنظيم 
وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  رقم 51798، طالبًا  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  املعار�س 
بحريني،  دينار   )20،000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها 
وذلك بعد تنازل املالك عن كامل ح�ش�شه يف ال�شركة اإلى �شريكه ال�شيد/ حمب جميل من�شور اأحمد.
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

اإعالن رقم )61( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن 

اإلى موؤ�س�سة فردية 
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الأملنيوم(،  ملطابخ  )الدولية  ا�شم  حتمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب 
36667، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية وبنف�س رقم ال�شجل، 
بناًء على تنازل ال�شريك ال�شيد/ علي ح�شن علي ح�شن، عن كامل ح�ش�شه من راأ�س املال اإلى ال�شيد 

/اإبراهيم ح�شن علي ح�شن.  
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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 اإعالن رقم )62( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيخ 
حمد حممد عبداهلل اآل خليفة، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كفرتيا الرفاعني(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 55761، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، 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

اإعالن رقم )63( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
ح�شني  )حممد  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  قنب،  ح�شني  علي  ح�شني  حممد  ال�شيد/ 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من  فرع  رقم 1383، طالبًا حتويل  القيد  امل�شجلة مبوجب  علي(، 
التجاري �شركة )الهواء  ا�شمها  األف )1،000( دينار بحريني، وي�شبح  وبراأ�شمال مقداره  حمدودة، 
البارد خلدمات ال�شيارات ذ.م.م. L.L.W .OC SECIVRES OTUA RIA LOOC(. واإدخال ال�شيد/ 

�شوليندر �شينغ نريمال �شينغ �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

اإعالن رقم )64( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
dيعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�س 

د/ غامن ح�شني غامن العمري، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )عب العامل لتاأجري وت�شغيل 
الآلت واملعدات والأجهزة(، امل�شجلة مبوجبالقيد رقم 193501، طالبًا تغيري الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار 
بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شيد/ غامن ح�شني غامن العمري، البحريني اجلن�شية، وال�شيدة/ 

LITTAYIHTUP HSABUS، الهندية اجلن�شية. 
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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

اإعالن رقم )65( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مفتاح ما وراء البحار للتجارة العامة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
00723، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره مائة )100( 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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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 14/ 9/5621/2016
تبليغ باحل�سور

 950 مبنى  بحريني.  وجن�شيته   .841101612 ال�شخ�شي:  الرقم  الظاعن،  محمد  يعقوب  محمد  ثامر  المدعي: 
طريق 803 الحد 108. المدعي عليها/ نادية عبداهلل ا�شحاق ادري�س، الرقم ال�شخ�شي: 850920590. مجهولة 

العنوان. وجن�شيته م�شرية. مو�شوع الدعوى/ طلب الح�شانة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الرابعة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين 
وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2017/1/25م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما 

يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الرابعة  

رقم الطعن:1 /16/2016/44
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

الطـاعن: خليفة علي مناحي الرويلي. وكيلها المحامي هدى �شعد. بوا�شطة وكيله المطعون �شـده: فاطمة �شنقور 
م�شعود مرزوق. �شقة 12 مبنى 435 طريق 1513 مجمع 815 مدينة عي�شى. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل 
النفقات  من  الطاعن  ذمة  ببراءة  والق�شاء مجددا  عليه  المطعون  الحكم  نق�س  القانوني.  الميعاد  في  لتقديمه 
المتخلفة في ملف التنفيذ 2008/6893 او نق�س الحكم واحالة الدعوى لمحكمة ال�شتئناف بهية مغايرة لتف�شل 

في المو�شوع. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة عن درجات التقا�شي.
     لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ تبليغها بالن�شر 
اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 

من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. ليعلم 
وكيل حمكمة التمييز

رقم الدعوى: رقم 4/07830/2012/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن بالجفير )ار�س ف�شاء( الم�شجل بموجب 
علي  عبدالكريم  ماهر  عليه/  بالمحكوم  الخا�س   )114836( رقم  والت�شجيل   )15234/2006( رقم  المقدمة 
عبدالعال على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره 995112 دينارًا. تاريخ المزايدة 2017/2/1. المكان: قاعة 

محكمة التنفيذ الرابعة. الوقت: ال�شاعة -/9 �شباحا. 
رقم  هاتف  من�شور  عبدالحفيظ  �شابر  �شعيد  بالدلل/  بالت�شال  المزايدة  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
39176004. او ادارة التنفيذ بوزارة العدل خالل اوقات الدوام الر�شمي او بالح�شور بالتاريخ والمكان والوقت 

المحددين اعاله وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 4/07830/2012/04
قا�سي حمكمة التنفيذ
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رقم الدعوى: 6/19253/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: منى عبداهلل علي الف�شالة. المدعى عليه/mype jane albarracin balinado. �شفة الدعوى: مطالب 
عمالية.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/31م لنظر 
الدعوى ليعلم. 

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
رقم الدعوى: 9/1925/2016/02

تبليغ باحل�سور
 .Cynthia tacla gregorio المدعي: �شالون الفرا�شة للتجميل/ ل�شاحبته منى عبداهلل الف�شالة. المدعى عليه

�شفة الدعوى. مطالب عمالية.
     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/31م لنظر 

الدعوى ليعلم. 
قا�سي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 8/19252/2016/02
تبليـغ باحل�سور

المدعي. �شالون الفرا�شة للتجميل/ ل�شاحبتها منى عبداهلل الف�شالة. المدعى عليه Abigail guevarra yu. �شفة 
الدعوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/17م لنظر 
الدعوى ليعلم. 

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 6/18270/2016/02
تبليغ باحل�سور

مطالب  الدعوى:  �شفة  �شلمت  علي  ح�شن  ميرزا  اإ�شماعيل  عليه/  المدعى  العالمية.  الخزائن  �شركة  المدعي: 
عمالية.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/23م لنظر 
الدعوى ليعلم. 

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
رقم الدعوى: 9/19251/2016/02

تبليغ باحل�سور
 .Cynthia tacla gregorio المدعي: �شالون الفرا�شة للتجميل/ ل�شاحبتها منى عبداهلل الف�شالة. المدعى عليه

�شفة الدعوى: مطالب عمالية.
     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/31م لنظر 
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الدعوى ليعلم. 
قا�سي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 7/19437/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: فيكران مادافراو جاداف. المدعى عليه/ �شركة مير كوري ميدل اي�شت ذ.م.م
�شفة الدعوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/18م لنظر 
الدعوى ليعلم. 

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
رقم الدعوى: 02/2016/16409/5

فتح دعوى تركة املتوفى
وليد حممد عبداهلل الن�سمي

ال�شخ�شي:  الرقم  الن�شمي.  عبداهلل  محمد  وليد  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  700604278. 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 2017/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 6/16448/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

MOHAMED NASIR KHAN ABDULGAFOOR GHAZI
 MOHAMED NASIR KHAN ABDULGAFOOR تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى
GHAZI. ورقمه ال�شخ�شي 610626612. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 

ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما  يوما  واربعين  خم�شة  خالل  المحكمة  لدى  دعوى  بتقديم 
المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/2/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 2/317/2016/02

فتـح دعوى تركـة املتوفاة
عايدة د�سوقي حممد علي قنديل

الرقم  قنديل.  علي  محمد  د�شوقي  عايدة  المتوفاة  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 490106692. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 5/16491/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

جميلة بيجوم ال�سيد اأكرب يو�سف
الرقم  يو�شف.  اأكبر  ال�شيد  بيجوم  جميلة  المتوفاة  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 420016570. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 5/16491/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عبداهلل ابراهيم را�سد البنعلي
الرقم  البنعلي.  را�شد  ابراهيم  عبداهلل  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 300018371. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/19910/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

حامد ر�سول حممد عارف
ال�شخ�شي:  الرقم  عارف  محمد  ر�شول  حامد  المتوفى  تركة  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  891221581. 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 2017/2/16 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 1/18762/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى
احمد ح�سن احمد العلي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة احمد ح�شن احمد العلي. الرقم ال�شخ�شي: 630132941. 
فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل 
خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 

2017/2/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 7/19230/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

ROBERT BROWN HENDERSON
الرقم   .ROBERT BROWN HENDERSON تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 440603200. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/2/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 02/2016/06369/8 
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة خيبر للتجارة ذ.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 1-40189. وكيلة المدعية مها مح�شن جابر. المدعى 
عليها: �شركة الحمد لالإن�شاء والتطوير ذ.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 53136. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 499285.33 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/26 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/20146/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

عبداهلل حمد را�سد علي الرميحي
الرقم  الرميحي.  علي  را�شد  المتوفي عبداهلل حمد  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 710406371. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى 
لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2017/2/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/16852/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

اإبراهيم حممد ح�سن ح�سني
ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شين.  ح�شن  محمد  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  240101243. 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 املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 02/2015/16368/9 
تبليغ باحل�سور

المدعي: بيت التمويل الكويتي )البحرين( �س.م.ب/ مقفلة. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. 
مو�شوع  العنوان.  مجهول   .751210390 ال�شخ�شي  الرقم  الحلواجي.  كاظم  مهدي  فوؤاد  محمد  عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 195399.876 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 2017/2/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 02/2016/09266/3
تبليغ باحل�سور

�شركة  عليها:  المدعى  احمد عبداهلل  احمد محمد  المدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
هيت�س افريكا بحرين القاب�شة. رقم ال�شجل التجاري: 68680-01. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

68083.572 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/26 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 02/2016/16271/8
تبليغ باحل�سور

اأحمد يو�شف. المدعي  الذوادي. وكيل المدعي: المحامية/ هدى �شعد  ابراهيم يو�شف �شريده  المدعي: محمد 
عليه: Thaivacha parambath basher. العنوان مجهول. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/16 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 02/2016/09264/7

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

المدعي عليها: �شركة مجموعة الخاجة القاب�شة. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2013/15426/6
تبليغ باحل�سور

المدعي: علي بن �شعيد بن منيخر الفهيدة المري. وكيلة المدعي: المحامية/ هدى �شعد المدعي عليهم: �شركة 
هبتكو الوطنية للتجارة العامة والمقاولت. �شركة البحرين الدولية للتجارة وتنمية ال�شناعات. محمد علي عبداهلل 
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�شليمان. مجهول العنوان مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2016/09450/9
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
المدعي عليه: محمد احمد يو�شف فا�شل العبيدلي العنوان: مجهول. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 02/2016/09750/9

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

المدعي عليه: ابو عبا�س لمقاولت البناء. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2016/09271/9
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعي  عبداهلل.  علي  احمد  محمد  احمد  المدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
روك�شار مك�شمم ري�شرفور بيرفورمن�س. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2016/09271/9
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعي  عبداهلل.  علي  احمد  محمد  احمد  المدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
روك�شار مك�شمم ري�شرفور بيرفورمن�س. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 02/2016/09691/9
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
المدعي عليه: علي عبدالح�شين عبداهلل المخرق. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 022016081416

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركه مجموعة عبدالعزيز المو�شى واولده العقارية. محامي المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. مدعي 
2 طريق 3618 مجمع  �شقة   869 مبنى  �شخ�شي 630601615.  رقم  العلوي.  يو�شف  ال�شيد محمد  عارف  عليه: 
436 ال�شيف الرئي�س التنفيذي وع�شو مجل�س الإدارة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10296.5 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016081416
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركه مجموعة عبدالعزيز المو�شى واولده العقاريه. محامي المدعية: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعي 
عليه: �شعيد بن عبداهلل ال�شند. رقم موؤقت: 201607118 مبنى 869 �شقة 21 طريق 3618 مجمع 436 ال�شيف. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10296.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016081416
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركه مجموعة عبدالعزيز المو�شى واولده العقاريه. محامي المدعية: هدى �شعد اأحمد يو�شف. مدعي 
عليه: نا�شر �شالم عبداهلل ال�شما�س. رقم موؤقت: 201607116

 مبنى 869 �شقة 21 طريق 3618 مجمع 436 ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10296.5 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 022016081416
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركه مجموعة عبدالعزيز المو�شى واولده العقاريه. محامي المدعية: هدى �شعد اأحمد يو�شف. مدعي 
عليه: محمد خلفان بن خربا�س. رقم موؤقت: 201607115

 مبنى 869 �شقة 21 طريق 3618 مجمع 436 ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10296.5 دينار مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 022016081416

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركه مجموعة عبدالعزيز المو�شى واولده العقاريه. محامي المدعية: هدى �شعد اأحمد يو�شف. مدعي 
ال�شيف.  �شقة 21 طريق 3618 مجمع 436  موؤقت: 201607114 مبنى 869  ال�شاده. رقم  عليه: علي بن ح�شين 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10296.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016112842
تبليغ باحل�سور

�شخ�شي:  رقم  جوهر.  �شلطان  �شعد  �شالحه  �شده:  المطلوب  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  الطالبة: 
770100910. مبنى 413 �شقة 11 طريق 1513 مجمع 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10566.76 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016112842
تبليغ باحل�سور

الطالبة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. المطلوب �شده: حمد خليل �شند را�شد بن جفن. رقم �شخ�شي: 
940305801. مبنى 413 �شقة 11 طريق 1513 مجمع 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10566.76 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة 
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رقم الدعوى: 022016093219
تبليغ باحل�سور

تجاري:  �شجل  للمقاولت.  �شنيور  �شركة  �شده:  المطلوب  التجارية.  للمعامالت  العربي  الخليج  �شركة  الطالبة: 
2118. مبنى 27 �شقة 31 طريق 336 مجمع 315 المنامة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6783.83 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016099943
تبليغ باحل�سور

با�شل  موؤ�ش�شة  �شاحب  الدو�شري  بدر  بو  حمد  محمد  عليه:  مدعي  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعي: 
للمقاولت. �شجل تجاري: 14510-1. مبنى 647 طريق 5218 مجمع 552 البديع محمد حمد بوبدر الدو�شري. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ9005.51 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016082501
تبليغ باحل�سور

الطالب: بنك البحرين للتنمية. المطلوب �شده: جميله علي محمد علي الخباز. رقم �شخ�شي: 630010757. مبنى 
ج 2271 طريق 2160 مجمع 721 جدعلي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6522.7 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016082501
تبليغ باحل�سور

  . الطالب: بنك البحرين للتنمية. المطلوب �شده: الفكار الذهبية للحلويات والزهور. �شجل تجاري: 2-63756
الر�شوم  مع  دينارًا   6522.7 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدعلي   721 مجمع:   ،2160: طريق     2271 مبنى:ج 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 

لنظر الدعوى. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 022016082501
تبليغ باحل�سور

-63756 تجاري:  �شجل  والزهور    للحلويات  الذهبية  الفكار  �شده:  المطلوب  للتنمية.  البحرين  بنك  الطالب: 
الر�شوم  مع  دينارًا   6522.7 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدعلي    721 مجمع   2160 طريق   2271 مبنى:ج   .2

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022015085352
تبليغ باحل�سور

مدعية: �شركة كريدي ماك�س. محامي المدعي: زينات عبدالرحمن المن�شوري. مدعي عليه: ال�شيد ح�شن حميد 
الواجهة  المنامة  �شقة 1404 طريق 4626 مجمع 346  مبنى 1459  �شخ�شي: 800304780.  رقم  احمد.  ماجد 

البحرية. مو�شوع الدعوى 7235.898 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/31 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016117089
تبليغ باحل�سور

الطالب: البنك الأهلي المتحد. المطلوب �شده: رائد ح�شن احمد ح�شين. رقم �شخ�شي 820805157. مبنى 55 
طريق 6005 مجمع 643 النويدرات. مو�شوع الدعوى 13773.09 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/01 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016100518
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعي عليها: مجيد ال�شيخ ابراهيم نا�شر ال مبارك. رقم موؤقت: 
201608368. مبنى 575 طريق 71 مجمع 754 بورى �شاحب موؤ�ش�شة مقاولت مجيد المبارك لل�شباغة والديكور. 

مو�شوع الدعوى 9023.671 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/01 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعـوى: 6/01271/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعية: �شركة نبوتل لالت�شالت �س.�س.م. وكيل المدعي ا�شامة انور محمد. المدعى عليه الول: �شركة موفينج 
جلف تيلكيوم. المدعي عليه الثاني: محمد عبداهلل فرج المدعي عليه الثالث: عماد عبداهلل فرج علي. المدعي 

عليه الرابع: مبارك بن عبداهلل بن محمد الخفرة. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

لجل�شة 2017/1/31 ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016096889
تبليغ باحل�سور

مدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. مدعي عليه: ال�شيد حليم عبدالجبار قاروني رقم موؤقت: 201608295. 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الظالل.  مغ�شلة  �شاحب  حمد  مدينة   1203 مجمع   301 طريق   9 �شقة   12 مبنى 

9192.357 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/01 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016095379
تبليغ باحل�سور

مبنى   .1-5865 تجاري:  �شجل  جمعه.  علي  مهدي  عليه:  المدعي  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  والمقاولت.  للتجارة  مير  موؤ�ش�شة  �شاحب  المنامة   312 مجمع   1201 طريق   31

14191.425 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/01 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 022016114339
تبليغ باحل�سور

الطالبة: �شركة كريدي ماك�س. المطلوب �شده: �شركة فليمانكو ل�شيانة حمامات ال�شباحة
�شجل تجاري: 1-45784. مبنى 2219   طريق 90 مجمع 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 12841.904 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/01 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 022016179449
تبليغ باحل�سور

الطالب: PUTHIRI THOMAS   GODWIN. المطلوب �شده: ABDUL RASAK THEKKE VALAPPIL. رقم 
�شخ�شي: 720520436. مبنى 1170 �شقة 23 طريق 833 مجمع 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: 10326.5 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/05 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022016104539
تبليغ باحل�سور

المدعية: دعاء ح�شن مو�شى حمد البناء. محامي المدعية: فاطمة احمد ح�شن كاظم. مدعي عليه: �شامي احمد 
يو�شف المخيزم. رقم موؤقت: 201608754. مبنى 1958 طريق 1124 مجمع 111 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 16495 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/12 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022016104165
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. مدعي عليها: موؤ�ش�شة تمدين للمقاولت  �شجل تجاري: 02-54992. 
مبنى 28   طريق 29 مجمع 340 المنامة خالد القعود �شاحب موؤ�ش�شة تمدين للمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 8940.007 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/23 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 022016105587
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. مدعي عليه: مركز ال�شجاد لالأدوات ال�شحية
�شجل تجاري: 29182-01. مبنى 1785 طريق 3865 مجمع 738 عالي مح�شن ميرزا من�شور كاظم �شاحب مركز 

ال�شجاد لأدوات ال�شحية. مو�شوع الدعوى 7917.542 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/23 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 022016095395
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعي عليها: �شركة انتر فور�س �شيكيورتي
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   28 طريق   184 مبنى   181 مكتب  ال�شناب�س   410 مجمع   .46941 تجاري:  �شجل 

18425.171 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/23 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 02/2016/10419/9
تبليغ باحل�سور

عليها:  المدعي  عبداهلل.  علي  احمد  محمد  احمد  المدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
�شركة نا�س اآدز اإن ذ.م.م. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/16 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 02/2016/09696/9

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

المدعي عليها: �شركة كوميرز بنك العنوان: مجهول. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2016/00824/7
تبليغ باحل�سور

ال�شيخ  المدعي عليه: حمد محمد عقيل  المدفع.  المدعي: �شالح  وكيل  كانو.  قا�شم  �شعود عبدالعزيز  المدعي: 
العبا�شي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/16 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 02/2016/09498/4

تبليغ باحل�سور
ابراهيم  محمد  يو�شف  محمد  عليه:  المدعي  محرقي.  ح�شان  المدعي:  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 

الحمر. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/14 
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لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2016/13403/9
تبليغ باحل�سور

غ�شان م�شطفى  عليه ق�شي  المدعي  ال�شباغ.  ابت�شام  المدعي:  وكيل  �شلمان.  يو�شف  المدعي: جا�شم عبداهلل 
اللوزي العنوان: مجهول. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/16 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 02/2016/16271/8

تبليغ باحل�سور
المدعي: محمد ابراهيم يو�شف �شريده الذوادي. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف.

المدعي عليه: Thaivacha parambath basher. العنوان مجهول. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2016/09264/7
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
المدعي عليها: �شركة مجموعة الخاجة القاب�شة. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 02/2013/15426/6

تبليغ باحل�سور
المدعي: علي بن �شعيد بن منيخر الفهيدة المري. وكيلة المدعي: هدى �شعد. المدعي عليهم: 1- �شركة هبتكو 
الوطنية للتجارة العامة والمقاولت 2- �شركة البحرين الدولية للتجارة وتنمية ال�شناعات. محمد علي عبداهلل 

�شليمان. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2016/09450/9
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
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المدعي عليه: محمد احمد يو�شف فا�شل العبيدلي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2016/09750/9
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
المدعي عليه: ابو عبا�س لمقاولت البناء العنوان: مجهول. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 02/2016/09271/9

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

روك�شار مك�شمم ري�شرفور بيرفورمن�س. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2016/09271/9
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
المدعي عليه: روك�شار مك�شمم ري�شرفور بيرفورمن�س. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02/2016/09691/9
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
المدعي عليه: علي عبدالح�شين عبداهلل المخرق العنوان: مجهول. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 4/19903/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

ال�سيد في�سل ح�سني نا�سر �سرب
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى ال�شيد في�شل ح�شين نا�شر �شبر الرقم ال�شخ�شي: 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  610112317. 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 املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/12989/2016/02
تبليغ باحل�سور

رقم  تجاري  �شجل  للعقار  ال�شقر  �شركة  عليها:  المدعي  خليفه.  ال  ابراهيم  را�شد  منيره  ال�شيخه  المدعية: 
56174. مبنى 1456 طريق 3233 مجمع 332 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65562.5 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/27 لنظر الدعوى

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 169661/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: حمد جا�شم ابراهيم حربي. المدعي عليه: را�شد جمعه محمد را�شد الدو�شري

رقم �شخ�شي760707197. مبنى  334طري 1564 مجمع 903 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 32 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 12/03/2017 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/08254/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شوزان ا�شماعيل ابراهيم محارب. المدعية عليها: امينه عبدالحي ال�شيد محمد عبداهلل. رقم �شخ�شي 
790206323. مبنى 2648 �شقة 236 طريق 5720 مجمع 257 جزر اأمواج ب�شفتها �شاحبة �شالون لوف ماي دو. 

مو�شوع الدعوى: 33816.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/3/12 لنظر الدعوى

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 2/18353/2015/02

تبليغ باحل�سور
�شخ�شي:  رقم   .ABRAHAM JOHN ITTY ITTY ABRAHAM عليه:  المدعى  الهندية.  المدر�شة  مدعي: 
551205083. مبنى 133 طريق 4109 مجمع841 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ   25606.5دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2013/3/13 لنظر الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/12339/2016/02
تبليغ باحل�سور

 .67106 رقم:  تجاري  �شجل  القاب�شة.  ماري  عليه  �شركة  عليها:  المدعي  حمود.  علي  محمود  احمد  المدعي: 
مبنى 2504 �شقة 2214 طريق 283 مجمع 428 �شاحية ال�شيف مو�شوع الدعوى: 40896.5 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/3/12 لنظر الدعوى

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 2/11611/2016/02

تبليغ باحل�سور
عبدالعزيز  حمد  ابراهيم  حمد  المتوفي/  تركة  عليه:  مدعي  البحرين.  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  المدعية: 
المنا�شير. رقم �شخ�شي: 880106808. مبن 1429 طريق 3932 مجمع 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 4 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/3/12 لنظر الدعوى

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 13 / 2016

اإعالن بقرار ت�سكيل الهيئة وموعد اجلل�سة يف الدعوى 13 / 2016 واحل�سور
المركزية  الطاقة  �شركة   -1 عليهم:-  المدعى  )�شعودية(.  المحدودة  العربية  بي  اأ�س  اأي  اأيه  �شركة  المدعية: 
الزامل.  الكويتي �س.م.ب )مقفلة(. 3- عبدالرحمن بن عبداهلل بن حمد  التمويل  بيت  �س.م.ب )مقفلة(. 2- 
4- �شليمان عبدالعزيز البريكان. 5- عبدالحكيم يعقوب الخياط. 6- مناف يو�شف عبدالعزيز حمزة. 7- خلدون 
ر�شيد �شعيد الطبري. 8- عدنان �شكور ملك. 9- عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الزامل. 10- محمد خلفان بن 
خربا�س. المطلوب اإعالنهم: 1- عبدالرحمن بن عبداهلل بن حمد الزامل. 2- �شليمان عبدالعزيز البريكان. 3- 

خلدون ر�شيد �شعيد الطبري. 4- عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الزامل. 5- محمد خلفان بن خربا�س.
     لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات المدعى عليهم المطلوب اإعالنهم اأعاله بقرار الم�شجل العام رقم 
)13 / ل40( ل�شنة 2016 بت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع في الدعوى المذكورة اأعاله من ال�شادة القا�شي عبدالرحمن 
ال�شيد المعال )رئي�شًا(، القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شوًا( والأ�شتاذ جميل عبداهلل العلوي )ع�شوًا( وبموعد 
الغرفة،  بمقر  �شباحًا   11،30 ال�شاعة   2016 يناير   3 لتاريخ  والمحددة  النزاع  ت�شوية  هيئة  اأمام  الأولى  الجل�شة 

عنوانها: �شارع 1704، بناية البارك بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، ليعلم.
غرفة البحرين لت�سوية المنازعات



اإعالنات اإدارة اأموال القا�سرين

اإعالن 365/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى محمد وادي محمد جوده، من �شكنة العكر الغربي، ورقمه ال�شكاني 
610144936، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها لن تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما 

اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى عليه اإعالم الإدارة بَدينه تمكينًا ل�شداده واإبراًء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 359/2016
ورقمه  حمد،  مدينة  �شكنة  من  جديد،  عبا�س  �شلمان  عبا�س  المتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ال�شكاني 490023088، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر 
اإليها في هذا  يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها لن تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم 

ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى عليه اإعالم الإدارة بَدينه تمكينًا ل�شداده واإبراًء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 367/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى جا�شم محمد جلود محجوب، من �شكنة كرباباد، ورقمه ال�شكاني 
620108460، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها لن تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما 

اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى عليه اإعالم الإدارة بَدينه تمكينًا ل�شداده واإبراًء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 370/2016
ورقمه  �شماهيج،  �شكنة  المتوفى م�شطفى ميرزا ح�شين عبداهلل، من  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
ال�شكاني 710503920، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر 
اإليها في هذا  يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها لن تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم 

ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى عليه اإعالم الإدارة بَدينه تمكينًا ل�شداده واإبراًء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 366/2016
ال�شكاني  ورقمه  �شكنة عراد،  را�شد، من  علي  اإبراهيم  اأحمد  المتوفى  على  له طلب  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
530109743، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها لن تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن 
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الذي يكون مدينًا للمتوفى عليه اإعالم الإدارة بَدينه تمكينًا ل�شداده واإبراًء لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 371/2016
ال�شكاني  ورقمه  �شلماباد،  �شكنة  بدر غلوم، من  يون�س حاجي  المتوفى  له طلب على  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
670400289، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من 
تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها لن تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن 

الذي يكون مدينًا للمتوفى عليه اإعالم الإدارة بَدينه تمكينًا ل�شداده واإبراًء لذمته منه، ليعلم.
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