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�أمر ملكي رقم ( )5ل�سنة 2013
بمنح و�سام
ملك مملكة البحرين.

		
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى المـ ــر�سـوم بق ـ ـ ــانـ ـ ــون رقـ ــم ( )19ل�سـ ـ ــنة  1976في �ش�أن الأو�سمة وتع ـ ــدي ــالتـ ــه،

�أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
ُيمن ـ ــح و�سـ ـ ــام �أحمـ ــد الفــات ــح �إل ــى فخـ ــامـ ــة الرئيــ�س عب ــدربه من�صور هادي رئي�س
الجمهـ ــوريـ ــة اليمنـ ــية.

المادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 7 :ربيع الأول 1434هـ
الموافق 19 :ينـ ـ ـ ــاي ــر 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مجل�س الوزراء

قرار رقم ( )1ل�سنة 2013
ب�ش�أن الإجازات الر�سمية للعاملين في القطاع الأهلي

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون العمل في الـقطاع الأهلي الـ�صادر بالقانون رقـم ( )36ل�سنة ،2012
وعلى الأخ�ص المادة ( )64منه،
وبنا ًء على عر�ض وزير العمل،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُتمنح الإجازات التالية ب�أجر كامل للعاملين في القطاع الأهلي:
� -1أول ال�سنة الهجرية 1 :محرم.
 9،10محرم.
				
 -2عـ ـ ــا�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراء:
 12ربيع الأول.
				
 -3ذكرى المولد النبوي ال�شريف:
� 3 ،2 ،1شوال.
				
 -4ع ـيـ ـ ـ ـ ــد الف ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
 12 ،11 ،10ذو الحجة.
				
 -5ع ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الأ�ضح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
 1يناير.
				
� -6أول ال�س ـ ـ ــنة الميـ ـ ـ ـ ـ ــالدي ـ ــة:
 1مايو.
				
 -7يـ ـ ــوم العمـ ـ ـ ـ ــال ال ـعـ ــالم ـ ــي:
 -8العيد الوطني لمملكة البحرين ،وعيد جلو�س عاهل البالد 17 ،16 :دي�سمبر.

مادة ()2

�إذا �صادف �أي من �أيام الإجازات المذكورة في المادة ( )1من هذا القرار يوم جمعة �أو
يوم عطلة ر�سميةُ ،عو�ض العامل عنه بيوم �آخر.

مادة ()3

على وزير العمل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة
الر�سمية.

							

�صدر بتاريخ 5 :ربيع الأول 1434هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 17 :ينـ ـ ــايـ ــر 2013م

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
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مجل�س الوزراء

قرار رقم ( )2ل�سنة 2013
بت�سمية الجهة الإدارية المخت�صة والوزير المخت�ص
بالجمعيات و�أماكن الإيواء والأندية الثقافية واالجتماعية الخا�صة
بالجاليات الأجنبية �أو التي تن�ش�ؤها الهيئات الخا�صة وال�شركات
وكذلك الم�ؤ�س�سات الخا�صة وتحديد اخت�صا�صهما

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون الجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�صة العاملة
في ميدان ال�شباب والريا�ضة والم�ؤ�س�سات الخا�صة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وتعديالته،
وعلى ال��ق��رار رق��م (  ) 2ل�سنة  1990في �ش�أن تنظيم �سجل قيد الجمعيات والأندية
االجتماعية والثقافية الخا�ضعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون االجتماعية،
وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  2007ب�ش�أن الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للجمعيات
والأندية االجتماعية والثقافية الخا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية،
وعلى القرار رقم ( )65ل�سنة  2012ب�ش�أن نظام الترخي�ص بجمع المال للجمعيات والأندية
االجتماعية والثقافية الخا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية،
وبناء على عر�ض وزيرة التنمية االجتماعية،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:
المادة الأولى

تكون وزارة التنمية االجتماعية هي الجهة الإدارية المخت�صة ووزير التنمية االجتماعية هو
الوزير المخت�ص بالن�سبة للجمعيات و�أماكن الإي��واء والأندية الثقافية واالجتماعية الخا�صة
بالجاليات الأجنبية �أو التي تن�ش�ؤها الهيئات الخا�صة وال�شركات وكذلك الم�ؤ�س�سات الخا�صة ،
المن�صو�ص عليها في قانون الجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�صة العاملة
في ميدان ال�شباب والريا�ضة والم�ؤ�س�سات الخا�صة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وتبا�شر وزارة التنمية االجتماعية ووزيرة التنمية االجتماعية االخت�صا�صات المن�صو�ص
عليها في هذا القانون.
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المادة الثانية

على وزيرة التنمية االجتماعية تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره
في الجريدة الر�سمية.

		
�صدر بتاريخ 5 :ربيع الأول 1434هـ
الم ــواف ـ ـ ـ ــق 17 :ين ـ ــاي ـ ــر 2013م

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
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مجل�س الوزراء

قرار رقم ( )3ل�سنة 2013
بتعيين مدراء في المحافظات

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة  2002ب�ش�أن نظام المحافظات ،المعدل
بالقانون رقم ( )28ل�سنة ،2005
وعلى قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة ،2012
وعلى القرار رقم ( )13ل�سنة  2004بتعيين مديرين في المحافظة الجنوبية،
وعلى القرار رقم ( )40ل�سنة  2008بنقل مدراء �إلى المحافظات،
وعلى القرار رقم ( )50ل�سنة  2011بنقل مدراء وتعيين مديرين بالوكالة في المحافظات،
وبنا ًء على عر�ض وزير الداخلية،

قرر الآتي:
المادة الأولى:

ُيعين في المحافظات ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
مدير ًا لإدارة الخدمات الهند�سية
 – 1ال�سيد علي �إبراهيم الأن�صاري الخزرجي		 
واال�ستثمار بالمحافظة الجنوبية.
							
مدير ًا لإدارة الخدمات الهند�سية
 – 2ال�سـ ــيد علــي �أحمـ ــد عل ـ ــي ال ـ ــرويـع ـ ـ ــي	   
واال�ستثمار بالمحافظة ال�شمالية.
							
 – 3ال�سيد خلي ــل م�صــطفى الم ـ ـ ــرب ـ ــاطـ ـ ــي 	        مدير ًا لإدارة الخدمات الهند�سية
واال�ستثمار بمحافظة المحرق.
							
 – 4ال�س ـ ـ ــيد جـه ـ ــاد مح�سـ ـ ـ ــن �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــوم 	      مدير ًا لإدارة الخدمات الهند�سية
واال�ستثمار بالمحافظة الو�سطى.
							
 – 5ال�سيد جم ــيل ح�س ــن �ص ـ ــالح ال ــرويعـ ــي 	            مدير ًا لإدارة الخدمات الهند�سية
واال�ستثمار بمحافظة العا�صمة.
							

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة
الر�سمية.

								
�صدر في 5 :ربيع الأول 1434هـ
بتــاري ـ ــخ 17 :ين ـ ــاي ـ ــر 2013م

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
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مجل�س الوزراء

قرار رقم ( )4ل�سنة 2013
بتعيين مدير في وزارة �شئون البلديات
والتخطيط العمراني
رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وعلى المر�سوم رقم ( )68ل�سنة  2012ب�إعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط
العمراني،
وبنا ًء على عر�ض وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُتعين ال�سيدة ابت�سام عبداهلل خلف مدير ًا لإدارة الثروة ال�سمكية بوزارة �شئون البلديات
والتخطيط العمراني.

المادة الثانية

على وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ
�صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر بتاريخ 5 :ربيع الأول 1434هـ
المـ ـ ــواف ـ ـ ــق 17 :ينـ ــاي ـ ــر 2013م

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
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مجل�س الوزراء:

قرار رقم ( )5ل�سنة 2013
بنقل وتعيين مدراء في وزارة الموا�صالت

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة ،2012
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  2012بتعديل بع�ض �أحكام قانون الم�ؤ�س�سة العامة
للموانئ البحرية ال�صادر بالقانون رقم ( )61ل�سنة ،2006
وعلى المر�سوم رقم ( )70ل�سنة  2012ب�إعادة تنظيم وزارة الموا�صالت،
وعلى القرار رقم ( )58ل�سنة  2006بتعيين مدراء في وزارة الموا�صالت،
وعلى القرار رقم ( )48ل�سنة  2008بتعيين مدراء ومدير بالوكالة في �شئون الطيران المدني،
وبنا ًء على عر�ض وزير الموا�صالت،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُينقل في وزارة الموا�صالت ُك ٌّل من :
 -1ال�سيد /عارف ح�سن المن�صوري مدير �إدارة الموارد الب�شرية والمالية بوزارة الموا�صالت،
ليكون مدير ًا لإدارة الموارد الب�شرية بذات الوزارة.
 -2ال�سيد /مو�سى يو�سف ال�سيد مدير �إدارة الموارد الب�شرية والمالية ب�شئون الطيران المدني،
ليكون مدير ًا لإدارة الموارد المالية بوزارة الموا�صالت.
 -3ال�سيد /ح�سين �أحمد �آل �شعيل مدير �إدارة التخطيط اال�ستراتيجي و�ضبط الجودة
وال�سالمة ب�شئون الطيران المدني ،ليكون مدير ًا لإدارة �سالمة الطيران بوزارة الموا�صالت.

المادة الثانية

ُيعين في وزارة الموا�صالت ُك ٌّل من:
مدير ًا لإدارة العالقات العامة والت�سويق.
 -1ال�سيدة /مي�سون محمد �سبكار
م ــدي ـ ــر ًا لإدارة المناطـ ــق اللوج�ست ــية.
 -2ال�سيد /حمد محمـ ــد فخ ـ ـ ــرو
مـ ــدي ــر ًا لإدارة ال�ش ـ ــئون التج ـ ـ ــاري ـ ــة.
 -3ال�سيد /يو�سف عي�سى بوب�شيت

المادة الثالثة

على وزير الموا�صالت تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة
الر�سمية.

								
�صدر بتاريخ 5 :ربيع الأول 1434هـ
الم ـ ــوافـ ـ ـ ــق 17 :ين ـ ــايـ ــر 2013م

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
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مجل�س الوزراء

قرار رقم ( )6ل�سنة 2013
بنقل وتعيين مديرين في هيئة الحكومة الإلكترونية

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة ،2012
وعلى المر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2007ب�إن�شاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية ،المعدل
بالمر�سوم رقم ( )71ل�سنة ،2012
وعلى ق��رار مجل�س ال���وزراء رق��م ( )25ل�سنة  2005ب�إن�شاء وت�شكيل لجنة عليا لتقنية
المعلومات واالت�صاالت،
وعلى القرار رقم ( )39ل�سنة  2007بتعيين مدراء في وزارة �شئون مجل�س الوزراء،
وعلى ال��ق��رار رق��م ( )59ل�سنة  2011ب���إع��ادة ت�شكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات
واالت�صاالت،
وبناء على تو�صية اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالت�صاالت ال�صادرة بجل�ستها رقم ()36
المنعقدة بتاريخ ،2012/11/27

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُينقل ال�سيد نزار معروف عمر مدير �إدارة المعلومات والحا�سب الآل��ي في وزارة �شئون
مجل�س ال��وزراء ،ليكون مدير ًا لإدارة اال�ستراتيجيات و�إع��ادة هند�سة الإج��راءات الإلكترونية
بهيئة الحكومة الإلكترونية.

المادة الثانية

ُيعين ال�سيد �أحمد محمد بوهزاع مدير ًا لإدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القنوات في
هيئة الحكومة الإلكترونية.

المادة الثالثة

على الرئي�س التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ
�صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر بتاريخ 5 :ربيع الأول 1434هـ
الم ـ ــواف ـ ـ ــق 17 :ين ـ ــاي ـ ــر 2013م

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
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مجل�س الوزراء

تعمــيــــم
ب�ش�أن
عطلة ذكرى المولد
النبوي ال�شريف لعام 1434هـ

بمنا�سبة ذكرى المولد النبوي ال�شريف ُتعطل وزارات المملكة
وهي ـ ــئاتهـ ــا ومـ ـ�ؤ�سـ ــ�ساتها يوم الخمي�س الثاني ع�شر من �شهر
ربيع الأول 1434هـ المـ ـ ــواف ـ ــق  24يناير 2013م.
						

�صدر بتاريخ 8 :ربيع الأول 1434هـ
المـ ــواف ـ ـ ــق 20 :ينـ ـ ــاي ـ ــر 2013م

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )2ل�سنة 2013
بتعديل القرار رقم ( )27ل�سنة 2008
ب�ش�أن تعديل القرار رقم ( )3ل�سنة 2008
بتعيين الأعمال والجهات الإدارية التي
يجوز ت�شغيل المحكوم عليه فيها
بموجب �أمر من قا�ضي تنفيذ العقاب
و�ضوابط هذا الت�شغيل

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون الإج��راءات الجنائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة
 2002وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن تعيين الأعمال والجهات الإدارية التي يجوز ت�شغيل
المحكوم عليه فيها بموجب �أم��ر من قا�ضي تنفيذ العقاب و�ضوابط هذا الت�شغيل المعدل
بالقرار رقم ( )27ل�سنة ،2008
وبنا ًء على عر�ض وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�ص المادة الأولى من القرار رقم ( )27ل�سنة  2008بتعديل القرار رقم ()3
ل�سنة  2008ب�ش�أن تعيين الأعمال والجهات الإداري��ة التي يجوز ت�شغيل المحكوم عليه فيها
بموجب �أمر من قا�ضي تنفيذ العقاب و�ضوابط هذا الت�شغيل ،الن�ص التالي:
المادة الأولى :تحدد الأعمال والجهات التي يجوز ت�شغيل المحكوم عليه ال�صادر ب�ش�أنه �أمر
من قا�ضي تنفيذ العقاب ب�إبدال الإك��راه البدني بالعمل اليدوي �أو ال�صناعي وفق ًا للقوائم
المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية

على وكيل ال��وزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ �صدوره وين�شر في
الجريدة الر�سمية.

						
�صدر بتاريخ 9 :ربـيع الأول 1434هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ــق 21 :ي ـنـ ـ ـ ــاي ـ ــر 2013م

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
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م�صرف البحرين المركزي

قرار رقم ( )2ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إلغاء الترخي�ص الممنوح
ل�شركة �سوليدرتي التكافل العائلي �ش.م.ب (مقفلة)
محافظ م�صرف البحرين المركزي:
يعد االطالع على قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة ،2006
وبنا ًء عل ـ ــى قـ ـ ــرار م�س ـ ــاهم ـ ــي �شرك ـ ــة �سوليـ ـ ــدرتي التكـ ــافـ ــل العائلي �ش.م.ب
(مقفلـ ــة) الم�ؤرخ ،2012 /3/25
وبنا ًء على تو�صية المدير التنفيذي لرقابة الم�ؤ�س�سات المالية،

قرر الآتي:
مادة ()1
ُيلغى الترخي�ص الممنوح ل�شركة �سوليدرتي التكافل العائلي �ش.م.ب (مقفلة) الم�سجل في
ال�سجل التجاري تحت رقم  67915-01الم�ؤرخ .2008 / 2 / 27

مادة ()2

ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

						
�صدر بتاريخ 3 :ربيع الأول 1434هـ
المواف ـ ـ ـ ــق 15 :ين ـ ـ ـ ــايـ ــر 2013م

محافظ م�صرف البحرين المركزي
ر�شيد محمد المعراج
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م�صرف البحرين المركزي

قرار رقم ( )3ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إلغاء الترخي�ص الممنوح
ل�شركة التكافل للت�أمين الإ�سالمي �ش.م.ب (معفاة)
محافظ م�صرف البحرين المركزي:
يعد االطالع على قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة ،2006
وبنا ًء على قرار م�ساهمي �شركة التكافل للت�أمين الإ�سالمي �ش.م.ب (معفاة) الم�ؤرخ / 29
،2012 / 2
وبنا ًء على تو�صية المدير التنفيذي لرقابة الم�ؤ�س�سات المالية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيلغى الترخي�ص الممنوح ل�شركة التكافل للت�أمين الإ�سالمي �ش.م.ب (معفاة) الم�سجل في
ال�سجل التجاري تحت رقم  13890-01الم�ؤرخ .1983 / 8 / 23

مادة ()2

ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

						
�صدر بتاريخ 3 :ربيع الأول 1434هـ
الم ــواف ـ ــق 15 :ينـ ـ ـ ـ ــاي ـ ــر 2013م

محافظ م�صرف البحرين المركزي
ر�شيد محمد المعراج
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م�صرف البحرين المركزي

قرار رقم ( )4ل�سنة 2013
ب�ش�أن الموافقة على طلب تحويل �أعمال الت�أمين
من �شركة كمبرالند للت�أمين
و�إعادة الت�أمين المحدودة (البحرين) �ش.م.ب (معفاة)
�إلى �شركة �أبناء عبداهلل عبدالمح�سن
الخ�ضري لال�ستثمار القاب�ضة ذ.م.م

محافظ م�صرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة ،2006
وعلى الئحة تحديد �إجراءات �ألبت في طلب تحويل �أعمال المرخ�ص لهم بمزاولة �أعمال
الت�أمين في مملكة البحرين ال�صادرة بالقرار رقم ( )15ل�سنة ،2009
وعلى طلب �شركة كمبرالند للت�أمين و�إع���ادة الت�أمين المحدودة (البحرين) �ش.م.ب
(معفاة) بتحويل كافة �أعمالها الت�أمينية �إلى �شركة �أبناء عبداهلل عبدالمح�سن الخ�ضري
لال�ستثمار القاب�ضة ذ.م.م – المملكة العربية ال�سعودية.
وعلى الإعالن رقم ( )6ل�سنة  2012ال�صادر من م�صرف البحرين المركزي ب�ش�أن طلب تحويل
الأعمال الت�أمينية من �شركة كمبرالند للت�أمين و�إعادة الت�أمين المحدودة (البحرين) �ش.م.ب
(معفاة) �إلى �شركة �أبناء عبداهلل عبدالمح�سن الخ�ضري لال�ستثمار القاب�ضة ذ.م.م المن�شور في
الجريدة الر�سمية( ،العدد رقم  ،3066بتاريخ � 23أغ�سط�س  )2012وفي جريدتين محليتين،
وبنا ًء على تو�صية المدير التنفيذي لرقابة الم�ؤ�س�سات المالية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ووفق على طلب �شركة كمبرالند للت�أمين و�إعادة الت�أمين المحدودة (البحرين) �ش.م.ب
(معفاة) بتحويل كافة �أعمالها الت�أمينية �إلى �شركة �أبناء عبداهلل عبدالمح�سن الخ�ضري
لال�ستثمار القاب�ضة ذ.م.م – المملكة العربية ال�سعودية.

مادة ()2

على الإدارات المعنية بم�صرف البحرين المركزي تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ
ن�شره في الجريدة الر�سمية.

						
�صدر بتاريخ 3 :ربيع الأول 1434هـ
المواف ـ ـ ـ ــق 15 :ينـ ـ ـ ــايـ ــر 2013م

محافظ م�صرف البحرين المركزي
ر�شيد محمد المعراج
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م�صرف البحرين المركزي

قرار رقم ( )5ل�سنة 2013
ب�ش�أن منح ترخي�ص
ل�شركة لولو العالمية لل�صرافة �ش.م.ب (م)
محافظ م�صرف البحرين المركزي:
بعد الإطالع على قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة ،2006
وبنا ًء على تو�صية لجنة التراخي�ص،

قــرر الآتي:
مادة ()1

ُتمنح �شركة لولو العالمية لل�صرافة �ش.م.ب (م) ترخي�ص "�شركة �صرافة"

مادة ()2

ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

							
�صدر بتاريخ 3 :ربيع الأول 1434هـ
المواف ـ ـ ـ ــق 15 :ينـ ـ ــاي ـ ـ ــر 2013م

محافظ م�صرف البحرين المركزي
ر�شيـد محمـد المعـراج
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وزارة ال�صناعة والتجارة
مركز البحرين للم�ستثمرين
�إعالن رقم ( )39ل�سنة2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة نايف ومعين ال�سعيدي لنظم المعلومات ذ.م.م

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب ميال
البحرين باعتباره الم�صفي القانوني ل�شركة( نايف ومعين ال�سعيدي لنظم المعلومات ذ.م.م)
الم�سجلة ك�شركة ذات م�سئولية محدودة بموجب القيد رقم  ،79231طالب ًا �إ�شهار انتهاء �أعمال
ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية ،وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم
بقانون رقم(  )21ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )40ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل فرع ل�شركة ذات م�سئولية محدودة
�إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب ميال
البحرين (ا�ست�شارات �إداري��ة وقانونية وتحكيم تجاري ومحا�سبة تقنية) نيابة عن �أ�صحاب
�شركة يثرب للمقاوالت ذ.م.م الم�سجلة بموجب القيد رق��م  34920طالب ًا تحويل ال�شكل
القانوني لل�شركة �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد بر�أ�سمال قدره ( 100,000مائة �ألف دينار)
وتنازل ال�سيدة /فاطمة عبد علي مهدي خلف عن ح�ص�صها في ال�شركة �إلى �شريكها ال�سيد/
جعفر عبا�س علي خلف.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤيدة والمبررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها �ستون يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

21

22

العدد - 3088 :الخميس  24يناير 2013

اعالن رقم ( )41ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل م�ؤ�س�سة الدر للمقاوالت
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه �صاحب
م�ؤ�س�سة الدر للمقاوالت (م�ؤ�س�سة فردية) الم�سجلة بموجب القيد رقم  1-15341طالب ًا
تحويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة و�إدخال �شركة (بوابة الدر القاب�ضة ذ.م.م) �شريكة
 ،بر�أ�سمال قدره خم�سون �ألف دينار بحريني ( 50000د.ب) تحت ا�سم �شركة (الدر للمقاوالت
ذ.م .م) .
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن ( )42ل�سنة 20013
ب�ش�أن تغيير م�صفي ال�شركة
العربية للحديد وال�صلب (تحت الت�صفية)

بنا ًء على ق��رار الجمعية العامة غير العادية لل�شركة العربية للحديد وال�صلب (تحت
الت�صفية) الم�سجلة تحت قيد رق��م  10971المنعقدة بتاريخ  2012/12/11فقد قرر
الم�ساهمين في ال�شركة ا�ستبدال م�صفي ال�شركة الحالي مكتب المحامي �أحمد زكي يماني و
تعيين ال�سادة  /مكتب المحامية دالل الزايد كم�صفين قانونيين لل�شركة.

�إعالن رقم ( )43ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل فرع من الم�ؤ�س�سة الفردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مركز
الح�صاد للتدريب المملوك لل�سيدة – �آم��ال عبد الح�سن علوان با�سم (مركز الح�صاد
للتدريب) فرع رقم ( )2الم�سجل تحت قيد رقم  45011طالب ًا تحويل الفرع �إلى �شركة ذات
م�سئولية محدودة و�إدخ��ال كل من عبا�س بن �صالح بن محمد الخاطر وال�سيد :فخر �سعيد
عبدالح�سن علي �شركاء بال�شركة وتحويل �شكلها القانوني �إلى �شركة( ذت م�سئولية) بر�أ�سمال
قدره ( )20,000دينار ع�شرون �ألف دينار بحريني .
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوع ًا بالم�ستندات الثبوتية.
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اعالن رقم ( )44ل�سنة 20013
ب�ش�أن تحويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب فيجن
لال�ست�شارات الإدارية ذ.م.م  Vision Business Consultancy W.L.Lنيابة عن ال�سيدة � /سلوى
مبارك عبد اهلل الدو�سري ب�صفتها المالكة للم�ؤ�س�سة الفردية الفرع رقم(-)7حلويات نور
الأف���راح للتجارة -بموجب القيد رق��م  7-63985طالب ًا تحويله �إل��ى �شركة ذات م�سئولية
محدودة و�إدخ��ال ال�سيد /عا�شق �أحمد  MR. ASHIQ AHAMED PUNATHILوال�سيد/
�إر�شاد بالي كمت  Mr. ERSHAD PALLIKAMATH MOIDUبر�أ�سمال نقدي قدره ع�شرون
�ألف دينار بحريني ( 20000د.ب) تحت ا�سم �شركة (حلويات نور الأفراح للتجارة ذ .م .م).
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )45ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ت�ضامن

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه الورثة
ال�شرعيين ح�سن يو�سف المناعي �صاحب م�ؤ�س�سة ح�سن يو�سف المناعي الم�سجلة بموجب
القيد رقم  ، 681طالبين تحويل الم�ؤ�س�سة الفردية بجميع فروعها �إلى �شركة ت�ضامن و�إدخال
جميع الورثة ال�شرعيين التالية �أ�سمائهم  :عبد الحميد ح�سن يو�سف المناعي وعلي ح�سن
المناعي وهند ح�سن يو�سف المناعي وبلقي�س ح�سن يو�سف المناعي �شركاء بال�شركة بر�أ�سمال
قدره  180,000دينار بحريني (مائة و ثمانون الف دينار بحريني) .
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤيدة والمبررة لالعترا�ض خ�لال م��دة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.
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�إعالن رقم ( ) 46ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة ال�شخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة
ن�سيمة ح�سن �أحمد القيدوم للمقاوالت الم�سجلة بموجب القيد رقم  74312طالب ًة �إ�شهار انتهاء
�أعمال ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيين ال�سيدة /ن�سيمة ح�سن �أحمد م�صفي ًة لل�شركة
وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة . 2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤيدة لالعترا�ض.
الم�صفية لل�شركة /ن�سيمة ح�سن �أحمد -هاتف رقم -39967313 /المنامة.

�إعالن رقم ( ) 47ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة فرع ل�شركة �أجنبية

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة
(انكوكورب ) الم�سجلة بموجب القيد رقم  54083طالب ًة �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية ال�شركة
ت�صفية اختيارية وتعيين ال�سيد ،فيكان زارة ت�شيرويان م�صفي ًا لل�شركة وفق ًا لأحكام قانون
ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة . 2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤيدة لالعترا�ض .
الم�صفي لل�شركة /فيكان زارة ت�شيرويان-هاتف-39135771 /المنامة .

�إعالن رقم ( ) 48ل�سنة 20013
ب�ش�أن تحويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى فرع في �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه م�ؤ�س�سة
االعتماد اال�ست�شارية ( عبد العلي �شم�س ) نيابة عن خالد عبد اهلل جابر حويل المري ،المالك
للم�ؤ�س�سة الفردية الم�سماة( بن حويل لفبركة الحديد) الم�سجلة تحت قيد رقم  ،51181طالب ًة
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تحويل الفرع رقم ( )2الم�سمى (بــم�صنع كري�ستال العالمي لجلفنة الحديد وطالء �صفائح
الألمنيوم) �إل��ى ف ـ ــرع ل�شركة (كري�ستال العالمية ذ.م.م �شركة ذات م�سئولية محدودة)
الم�سجلة بم ــوجب القيــد رقـ ــم  69478الممل ــوكـ ــة لكـ ــل من خالد عبد اهلل جابر المري
وعبدالر�شيد علي نزار.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤيدة والمبررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن .

�إعالن رقم (  )49ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
بي �أيه �إ�س �إف م م ح  -مكتب تمثيلي فرع ل�شركة �أجنبية

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب
عبدالغني قاروني وم�شاركوه ،باعتباره م�صفي ًا قانوني ًا نياب ًة عن ( بي �أيه �إ�س �إف م م ح مكتب
تمثيلي فرع ل�شركة �أجنبية) الم�سجلة بموجب القيد رقم  1-73754طالب ًا �إ�شهار انتهاء �أعمال
ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية و�شطبها من ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات
التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة . 2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوع ًا بالم�ستندات الثبوتية.

�إعالن رقم ( )50ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل �شركة ريليان�س �ستوديو ذ.م.م
�إلى �شركة ت�ضامن بحرينية

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه �أ�صحاب
�شركة (ريليان�س �ستوديو ذ.م.م) الم�سجلة بموجب القيد رقم � 79768شركة ذات م�سئولية
محدودة ،طالبين تحويل ال�شكل القانوني لل�شركة بجميع فروعها �إلى �شركة( ت�ضامن بحرينية)
بر�أ�سمال قدره  30,000دينار بحريني ،وتغييرا�سم ال�شركة التجاري من ريليان�س �ستوديو �إلى
ريليان�س لاللكترونيات.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركزالمذكورم�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤيدة والمبررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها �ستون يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم(  )51ل�سنة 2013
تحويل فرع من م�ؤ�س�سة
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب ر�ؤيا
ال�ست�شارات الأعمال ذ.م.م .نيابة عن م�ؤ�س�سة (انفنايت لال�ست�شارات البترولية) لمالكها
�سالم عبدالعزيز عبدالرحمن عريك الم�سجلة تحت قيد رقم  17329فرع رقم(  )6طالب ًا
تحويل ف��رع من م�ؤ�س�سة �إل��ى �شركة ذات م�سئولية محدودة و�إدخ���ال كل من �سنثيل كومار
�أروموكام ورافي كومار راجاراثينام �شركاء في ال�شركة.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )52ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة مجوهرات نيو �شاين ذ.م.م

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سادة/
مكتب رواج لال�ست�شارات بالنيابة عن المالكين ل�شركة (مجوهرات نيو �شاين ذ.م.م) الم�سجلة
بموجب القيد رقم  65666طالبين �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية ال�شركة،وفق ًا لأحكام قانون
ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001وتعيين ال�سادة /مكتب
رواج لال�ست�شارات كم�صفين لل�شركة.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤيدة لالعترا�ض.
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ملخ�ص عقــد
�شركة مكا�سب للتنمية التجارية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�شركة� :شركة مكا�سب للتنمية التجارية ذ.م.م
			
رقم القيــد83343 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/29 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :الترويج لخدمات ومنتجات �أجنبية في مملكة البحرين وبيع و�شراء الأوراق
المالية (�أ�سهم و�سندات) لح�ساب ال�شركة فقط.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر20

عنوان ال�شركـة� :شقة  612مبنى  60طريق  1701المنطقة الدبلوما�سية
هاتف 17716109 :و17716109

مجمع 317

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية الجن�سية)
 -1ريم علي �إبراهيم المحرو�س
عدد الح�ص�ص ( )12قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )1200الن�سبة ()٪6
(بحرينية الجن�سية)
� -2سهام علي عبداهلل الزين
عدد الح�ص�ص ( )12قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )1200الن�سبة ()٪6
 -3عمار علي �إبراهيم المحرو�س (بحريني الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )24قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )2400الن�سبة ()٪12
 -4مازن علي �إبراهيم المحرو�س (بحريني الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )24قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )2400الن�سبة ()٪12
 -5يا�سر علي �إبراهيم المحرو�س (بحريني الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )24قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )2400الن�سبة ()٪12
(بحريني الجن�سية)
 -6علي �إبراهيم المحرو�س
عدد الح�ص�ص ( )104قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10400الن�سبة ()٪52
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
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المخولون بالتوقيع:
 -1مازن علي �إبراهيم المحرو�س
 -2يا�سر علي �إبراهيم المحرو�س
 -3عمار علي �إبراهيم المحرو�س
 -4علي �إبراهيم المحرو�س
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1مازن علي �إبراهيم المحرو�س
 -2علي �إبراهيم المحرو�س
 -3عمار علي �إبراهيم المحرو�س
 -4يا�سر علي �إبراهيم المحرو�س

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)

Managing Director
Chairman
Director
Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة �أكوا لنقل التكنولوجيا ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �أكوا لنقل التكنولوجيا ذ.م.م
			
رقم القيــد83340 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/29 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :مقاوالت ميكانيكية (درجة ثالثة) و�صيانة و�إ�صالح المعدات الميكانيكية
والكهربائية وا�ستيراد وت�صدير وبيع الآل��ي��ات المتحركة الخفيفة والمكائن وال�صمامات
والم�ضخات ولوازمها.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر20

عنوان ال�شركـة :مبنى  122طريق 7
		
هاتف66333331 :

توبلي

مجمع 707

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
� -1سعدي علي يو�سف الع�صفور
عدد الح�ص�ص ( )10قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )1000الن�سبة ()٪5
(بحريني الجن�سية)
 -2محمد علي يو�سف الع�صفور
عدد الح�ص�ص ( )190قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )19000الن�سبة ()٪95
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)
محمد علي يو�سف الع�صفور
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
محمد علي يو�سف الع�صفور

(بحريني الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة فوكو تيلكوميونيك�شنز ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة فوكو تيلكوميونيك�شنز ذ.م.م
			
رقم القيــد83329 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/28 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة:تقديم اال�ست�شارات الفنية والت�سويقية في مجال االت�صاالت.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر20

عنوان ال�شركـة� :شقة  308مبنى  44طريق 50

جدحف�ص

مجمع 426

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�سوي�سري الجن�سية)
 -1فلوريان ترو
عدد الح�ص�ص ( )20قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )1000الن�سبة ()٪5
(بريطاني الجن�سية)
 -2ح�سام �شفيق العتيبي
عدد الح�ص�ص ( )380قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )19000الن�سبة ()٪95
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�سوي�سري الجن�سية)
 -1فلوريان ترو
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بريطاني الجن�سية)
 -2ح�سام �شفيق العتيبي
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1ح�سام �شفيق العتيبي
 -2فلوريان ترو

(بريطاني الجن�سية)
(�سوي�سري الجن�سية)

العدد - 3088 :الخميس  24يناير 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة �إنفرا لتطوير الطاقة والبنى التحتية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �إنفرا لتطوير الطاقة والبنى التحتية ذ.م.م
			
رقم القيــد83328 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/28 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :تمثيل ال�شركات التجارية وال�صناعية غير العاملة والمقيمة وتقديم خدمات
ا�ست�شارية في مجال �صناعة النفط.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر20

عنوان ال�شركـة� :شقة 41
هاتف 129999 :و17533888

مبنى 2417

طريق 2831

مجمع 428

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هونكوجية الجن�سية)
 -1ينغ ينغ يت بوهيو
عدد الح�ص�ص ( )40قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )4000الن�سبة ()٪20
(بحريني الجن�سية)
� -2إبراهيم علي عبدالعال الفهد
عدد الح�ص�ص ( )160قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )16000الن�سبة ()٪80
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(هونكوجية الجن�سية) م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
 -1ينغ ينغ يت بوهيو
(بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
� -2إبراهيم علي عبدالعال الفهد
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -1إبراهيم علي عبدالعال الفهد
 -2ينغ ينغ يت بوهيو

(بحريني الجن�سية)
(هونكوجية الجن�سية)

رئي�س مجل�س الإدارة
نائبة رئي�س
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ملخ�ص عقــد
�شركة ريجال�س العقارية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة ريجال�س العقارية ذ.م.م
			
رقم القيــد83327 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/28 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ت�أجير العقارات.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر20

عنوان ال�شركـة� :شقة 21
هاتف 39477422 :و39455414

مبنى 10

طريق 30

مجمع 330

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1عبداهلل �أحمد عقيل الجناحي
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(بحريني الجن�سية)
 -2عبداهلل عبدالرحيم عبداهلل عبدال�سالم
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
 -1عبداهلل �أحمد عقيل الجناحي
 -2عبداهلل عبدالرحيم عبداهلل عبدال�سالم (بحريني الجن�سية)م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1عبداهلل عبدالرحيم عبداهلل عبدال�سالم (بحريني الجن�سية) ع�ضو مجل�س المديرين
(بحريني الجن�سية) رئي�س مجل�س المديرين
 -2عبداهلل �أحمد عقيل الجناحي
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ملخ�ص عقــد
�شركة �إ�س �إي �إ�س ال�شرفي للتجارة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �إ�س �إي �إ�س ال�شرفي للتجارة ذ.م.م
			
رقم القيــد83326 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/28 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع المالب�س الجاهزة.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر20

عنوان ال�شركـة� :شقة  14مبنى  349طريق 513
هاتف39909939 :

الرفاع ال�شرقي

مجمع 905

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(يمني الجن�سية)
� -1صالح �أبوبكر �سالم ال�شرفي
عدد الح�ص�ص ( )98قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحريني الجن�سية)
 -2ف�ؤاد محمد خالد الغرير
عدد الح�ص�ص ( )102قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(يمني الجن�سية)
�صالح �أبوبكر �سالم ال�شرفي
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1ف�ؤاد محمد خالد الغرير
� -2صالح �أبوبكر �سالم ال�شرفي

(بحريني الجن�سية)
(يمني الجن�سية)

المدير العام
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ملخ�ص عقــد
�شركة �ألمو القاب�ضة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �ألمو القاب�ضة ذ.م.م
			
رقم القيــد83319 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/28 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة� :شركة قاب�ضة لمجموعة �شركات تجارية و�صناعية �أو خدمات.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر250

عنوان ال�شركـة :مبنى  66طريق  341و�سط المنامة
هاتف17382828 :

مجمع 304

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1محمد ح�سين علي يتيم
عدد الح�ص�ص ( )1000قيمة الح�صة (�)100إجمالي الح�ص�ص ( )100000الن�سبة ()٪40
(بحريني الجن�سية)
 -2علي ح�سين علي يتيم
عدد الح�ص�ص ( )1500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )150000الن�سبة ()٪60
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)
 -1علي ح�سين علي يتيم
م�ستوى التوقيع (منفردة)
(بحرينية الجن�سية)
 -2هالة علي ح�سين يتيم
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)
 -3محمد ح�سين علي يتيم
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
Director
(بحريني الجن�سية)
 -1علي ح�سين علي يتيم
Director
(بحريني الجن�سية)
 -2محمد ح�سين علي يتيم
Director
(بحرينية الجن�سية)
 -3هالة علي ح�سين يتيم
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ملخ�ص عقــد
�شركة �أكواباور كريكيالي القاب�ضة
المحدودة البحرين ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�شركة� :شركة �أكواباور كريكيالي القاب�ضة المحدودة البحرين ذ.م.م
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/27 :
			
رقم القيــد83308 :
تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة� :شركة قاب�ضة لمجموعة �شركات تجارية و�صناعية �أو خدمات.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر675

عنوان ال�شركـة� :شقة  62مبنى  315طريق  1705المنطقة الدبلوما�سية مجمع 317
هاتف 17535252 :فاك�س� 17533358 :ص.ب3566 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�سعودي الجن�سية)
 -1خالد بن عبداهلل بن را�شد �أبونيان
عدد الح�ص�ص ( )27قيمة الح�صة (� )250إجمالي الح�ص�ص ( )6750الن�سبة ()٪1
� -2أي �سي دبليو �أي البحرين للطاقة القاب�ضة ذ.م.م
(بحرينية الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )2673قيمة الح�صة (� )250إجمالي الح�ص�ص ( )668250الن�سبة ()٪99
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
� -1سانثار�سيون بادمانثان
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�سيرالنكي الجن�سية)
 -2كا�شف محبوب رانا
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بريطاني الجن�سية)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بريطاني الجن�سية)
 -3جون دوالن
 -4راجيت ناندا
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -1سانثار�سيون بادمانثان
(�سيرالنكي الجن�سية)
 -2راجيت ناندا
(هندي الجن�سية)
(بريطاني الجن�سية)
 -3جون دوالن
(بريطاني الجن�سية)
 -4كا�شف محبوب رانا
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ملخ�ص عقــد
�شركة را�س زويد للعقارات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة را�س زويد للعقارات ذ.م.م
			
رقم القيــد83638 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/12/24 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :بيع و�شراء العقارات لح�ساب المن�ش�أة  -الي�سمح با�ستثمار �أموال الغير في
هذا المجال  -بدون موافقة الم�صرف المركزي و�إدارة وتطوير الممتلكات الخا�صة.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر250

عنوان ال�شركـة� :شقة 82
هاتف177777 :

مبنى 3

طريق 365

و�سط المنامة مجمع 316

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية الجن�سية)
� -1شركة مجموعة يونيتر درز القاب�ضة �ش� .ش .و
عدد الح�ص�ص ( )50قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )2500الن�سبة ()٪1
(بحرينية الجن�سية)
� -2شركة مجموعة يوني�سكايز القاب�ضة �ش�.ش.و
عدد الح�ص�ص ( )4950قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )247500الن�سبة ()٪99
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -1محمد �إ�سماعيل ح�سين مال اهلل (بحريني الجن�سية)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -2عبداهلل �إبراهيم �سعد الرميحي (بحريني الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
عبداهلل �إبراهيم �سعد الرميحي

(بحريني الجن�سية)

Managing Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة البراق لتجارة الموا�شي ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�شركة� :شركة البراق لتجارة الموا�شي ذ.م.م
			
رقم القيــد83636 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/12/24 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع اللحوم الطازجة و�إدارة وت�شغيل م�شاريع الدواجن
وا�ستيراد وت�صدير وبيع علف الحيوانات والدواجن والطيور وا�ستيراد وت�صدير وبيع الموا�شي.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر20

عنوان ال�شركـة� :شقة  201مبنى  544طريق  3817المنامة/الق�ضيبية مجمع 338
هاتف 17714141 :و6434939
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�أردني الجن�سية)
 -1طاهر �سمير طاهر ال�شايب
عدد الح�ص�ص ( )20قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )2000الن�سبة ()٪10
(بحرينية الجن�سية)
 -2غادة عي�سى فهد الم�سلم
عدد الح�ص�ص ( )102قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51
(�إماراتية الجن�سية)
� -3شركة امارات الم�ستقبل للتجارة العامة ذ.م.م
عدد الح�ص�ص ( )78قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )7800الن�سبة ()٪39
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�أردني الجن�سية)
 -1طاهر �سمير طاهر ال�شايب
(بحرينية الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفردة)
 -2غادة عي�سى فهد الم�سلم
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
رئي�س مجل�س المديرين
(بحرينية الجن�سية)
 -1غادة عي�سى فهد الم�سلم
مدير عام
(�أردني الجن�سية)
 -2طاهر �سمير طاهر ال�شايب
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ملخ�ص عقــد
�شركة نو �آي كونفير ن�سي�س ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة نو �أي كونفير ن�سي�س ذ.م.م
			
رقم القيــد83634 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/12/24 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :تنظيم الم�ؤتمرات والمنا�سبات وتقديم اال�ست�شارات الت�سويقية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر20

عنوان ال�شركـة� :شقة  11مبنى  82طريق  327المنامة/الق�ضيبية
هاتف39392090 :

مجمع 321

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي الجن�سية)
Ashar Ali Angadithodi Kutty -1
عدد الح�ص�ص ( )20قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )2000الن�سبة ()٪10
(هندي الجن�سية)
Noushad Nellikka Parambil Hamsa -2
عدد الح�ص�ص ( )180قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )18000الن�سبة ()٪90
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(هندي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
Noushad Nellikka Parambil Hamsa
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
Noushad Nellikka Parambil Hamsa -1
Ashar Ali Angadithodi Kutty -2

(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة الرابح للأدوات الكهربائية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة الرابح للأدوات الكهربائية ذ.م.م
			
رقم القيــد56291 :
تاريخ الت�أ�سي�س2005/4/7 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع الأدوات الكهربائية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر20

عنوان ال�شركـة :مبنى 136

طريق 334

و�سط المنامة

مجمع 302

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي الجن�سية)
Sadasivan Pillai Sudersanan Pillai -1
عدد الح�ص�ص ( )196قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحرينية الجن�سية)
 -2كوكب ال�سيد محمد مح�سن مرزوق
عدد الح�ص�ص ( )204قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(هندي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
Sadasivan Pillai Sudersanan Pillai
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
Sadasivan Pillai Sudersanan Pillai

(هندي الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة بتلكو الدولية �ش.م.ب
�شركة م�ساهمة بحرينية (مقفلة)

ا�سم ال�شركة� :شركة بتلكو الدولية �ش.م.ب م
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/27 :
			
رقم القيــد83311 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :بيع و�شراء الأوراق المالية (�أ�سهم و�سندات) لح�ساب ال�شركة فقط وبيع
و�شراء العقارات لح�ساب المن�ش�أة  -الي�سمح با�ستثمار �أموال الغير في هذا المجال  -بدون
موافقة الم�صرف المركزي.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر250

عنوان ال�شركـة :مبنى 1095

طريق 1425

الهملة

مجمع 1014

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية الجن�سية)
� -1شركة بتلكو ال�شرق الأو�سط القاب�ضة �ش.م.ب مقفلة
عدد الح�ص�ص ( )1قيمة الح�صة (� )1إجمالي الح�ص�ص ( )1الن�سبة (0004ر)٪0
� -2شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (بتلكو) �ش.م.ب (بحرينية الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )249999قيمة الح�صة (� )1إجمالي الح�ص�ص ()249999الن�سبة (9996ر)٪99
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1ال�شيخ محمد عي�سى محمد �آل خليفة (بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
(ا�سترالي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -2كاليارو بولو�س بيتر
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(كندي الجن�سية)
 -3ماركوي ر ريجينير
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1ال�شيخ محمد عي�سى محمد �آل خليفة
 -2ماركوي ر ريجينير
 -3كاليارو بولو�س بيتر

(بحريني الجن�سية)
(كندي الجن�سية)
(ا�سترالي الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة نيو �أورلينز كون�ستر ك�شين �ش�.ش.و
لمالكها محمد �أحمد الوداعي
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة نيو �أورلينز كون�ستر ك�شين �ش�.ش.و لمالكها محمد �أحمد الوداعي.
			
رقم القيــد83332 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/28 :
تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :مقاوالت التنظيفات (درجة ثالثة) ومقاوالت بناء (درجة ثالثة) و�صيانة
المعدات الميكانيكية والكهربائية في موقع العمل.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر50

عنوان ال�شركـة� :شقة  11مبنى  254ج

طريق  11جدعلي

مجمع 721

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

ال�سيد محمد �أحمد جواد الوداعي
(بحريني الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
ال�سيد محمد �أحمد جواد الوداعي (بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:

ال�سيد محمد �أحمد جواد الوداعي

(بحريني الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة بوابة ال�شام للتجارة
لمالكها عبدالعزيز فهد عبداهلل ال�شمري
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة بوابة ال�شام للتجارة لمالكها عبدالعزيز فهد عبداهلل ال�شمري.
			
رقم القيــد83322 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/28 :
تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :بيع و�شراء الأوراق المالية (�أ�سهم و�سندات) لح�ساب ال�شركة فقط وعمل
وتركيب المظالت وال�ستائر وال�ستائر الجرارة ومكتب لنقل الأثاث المنزلي والمكاتب.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر50

عنوان ال�شركـة :مبنى 604
هاتف36698866 :

طريق  3719بني جمرة

مجمع 537

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�سعودي الجن�سية)
عبدالعزيز فهد عبداهلل ال�شمري
عدد الح�ص�ص ( )1000قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(�سعودي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
عبدالعزيز فهد عبداهلل ال�شمري
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
عبدالعزيز فهد عبداهلل ال�شمري

(�سعودي الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة وليد الخير للدعاية والإعالن �ش�.ش.و
لمالكها وليد عبداهلل فرج بالفقيه
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة وليد الخير للدعاية والإع�لان �ش�.ش.و لمالكها وليد عبداهلل فرج
بالفقيه.
			
رقم القيــد83312 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/27 :
تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :دعاية و�إعالن.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر50

عنوان ال�شركـة� :شقة  58مبنى 322
هاتف 34515157 :و33668871

طريق  1910المنامة/الحورة مجمع 319

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(يمني الجن�سية)
وليد عبداهلل فرج بلفقيه
عدد الح�ص�ص ( )1000قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(يمني الجن�سية)
وليد عبداهلل فرج بلفقيه
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
وليد عبداهلل فرج بلفقيه

(يمني الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة ال�سويد لل�صيانة �ش�.ش.و
لمالكها محمد خليل الجار
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة ال�سويد لل�صيانة �ش�.ش.و .لمالكها محمد خليل الجار.
			
رقم القيــد83248 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/19 :
تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :خدمات ال�صيانة الداخلية للبواخر.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر50

عنوان ال�شركـة� :شقة  7مبنى 3247
هاتف 17001850 :و36351951

طريق  249و�سط المنامة مجمع 302

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
محمد خليل ح�سين الجار
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)
محمد خليل ح�سين الجار
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
محمد خليل ح�سين الجار

(بحريني الجن�سية)

Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة الحا�شدي للدعاية والإعالن �ش�.ش.و
لمالكها محمد �أحمد من�صر الحا�شدي
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة الحا�شدي للدعاية والإعالن �ش�.ش.و .لمالكها محمد �أحمد من�صر
الحا�شدي.
			
رقم القيــد83637 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/12/24 :
تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :دعاية و�إعالن.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر50

عنوان ال�شركـة :مبنى  112ب
هاتف 39334788 :و39755006

طريق  365و�سط المنامة مجمع 305

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(يمني الجن�سية)
محمد�أحمد من�صر الحا�شدي
عدد الح�ص�ص ( )1000قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(يمني الجن�سية)
محمد �أحمد من�صر الحا�شدي
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
محمد �أحمد من�صر الحا�شدي

(يمني الجن�سية)

المدير العام
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ملخ�ص عقــد
�شركة مقاوالت طه جمعة �ش�.ش.و
لمالكها طه جمعة عبداهلل محمد
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة مقاوالت طه جمعة �ش�.ش.و .لمالكها طه جمعة عبداهلل محمد.
			
رقم القيــد76250 :
تاريخ الت�أ�سي�س2010/9/30 :
تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع مواد البناء ومقاوالت بناء درجة ثالثة ومقاوالت
�صيانة المباني (درجة ثالثة) ومقاوالت تن�سيق وتجميل الحدائق (درحة ثالثة).
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر50

عنوان ال�شركـة :مبنى 219

طريق  14جدحف�ص مجمع 423

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

طه جمعة عبداهلل محمد
(بحريني الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
طه جمعة عبداهلل محمد
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:

طه جمعة عبداهلل محمد

(بحريني الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة بنا�ؤون لحلول �أجهزة الحا�سوب المحدودة
فرع ل�شركة �أجنبية
ا�سم ال�شركة� :شركة بنا�ؤون لحلول �أجهزة الحا�سوب المحدودة  -فرع ل�شركة �أجنبية.
			
رقم القيــد83330 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/11/28 :
تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع �أجهزة الكمبيوتر وم�ستلزماته.

عنوان ال�شركـة� :شقة  627مبنى  247طريق  1704المنطقة الدبلوما�سية مجمع 317
هاتف17518707 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
�شركة بنا�ؤون لحلول �أجهزة الحا�سوب المحدودة

(�سعودية الجن�سية)

المخولون بالتوقيع:
عمرو بن محمد بن ح�سن طاهر

(�سعودي الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
عمرو بن محمد بن ح�سن طاهر

(�سعودي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)

مدير
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
�إعالنات المحاكم

رقم اال�ستئناف9/1271/2011/03 :
رقم الدعوى4/13108/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :رونالدو فونجو فويلي�س ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي جا�سم �أحمد عبد اهلل /
المحاكم  -مكتب المحامين .الم�ست�أنف �ضدها� :أن وى ديزاينز �آند جرافيك�س ،العنوان� :شقة
رقم  22مبنى  31طريق  383مجمع � 305شارع الحكومة – المنامة .طلبات اال�ستئناف :قبول
اال�ستئناف ،وفي المو�ضوع �إلغاء حكم محكمة �أول درجة والق�ضاء مجدد ًا ب�إلزام الم�ست�أنف
�ضدها ب�أن ت�ؤدي للم�ست�أنف بدل الإجازة ال�سنوية وقدره  680/-دينار ًا ،ومكاف�أة نهاية الخدمة
وقدره  1800/-دينار ،وبدل الإخطار وقدره  1200/-دينار ،وتعوي�ض عن الف�صل التع�سفي
وقدره  7200/-دينار ،وراتب �ستة �أ�شهر للم�ست�أنف لي�صبح المجموع  10880/دينار ًا ،ومنح
الم�ست�أنف �شهادة خدمة ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضدها بالر�سوم الق�ضائية والفوائد القانونية
ومقابل �أتعاب المحاماة عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكم الكبرى المدنية اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده المذكور
بالح�ضور لجل�سة يوم الأحد  ،2013/1/13ليعلم.

قا�ضي المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف5/2890/2010/03 :
رقم الدعـوى3/7425/2008/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :الفر�شاه ال�سحرية للتجارة ( �س  .ت  ) 01-46085 :وكيلها ابن اختها يو�سف
جراح عيد حمد الدو�سري ،رقمه ال�شخ�صي  ،650115252عنوانه :منزل  247طريق 4503
مجمع  245عراد .الم�ست�أنف �ضدها :ماريا كورازون فيورتي�س هيرانج ،العنوان :منزل 2939
طريق  450مجمع  ، 304قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها بالح�ضور بنف�سها �أو
من ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة يوم الأحد  ،2013/1/13ليعلم.

قا�ضي محكمة اال�ستئناف الكبرى المدنية الثانية

رقم اال�ستئناف9/699/2011/03 :
رقم الدعـوى7/4687/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر
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الم�ست�أنفة� :شركة رفيرا لت�أجير ال�سيارات ،العنوان :بوا�سطة وكيلتها ،وكيلتها :المحامية هدى
�سعد �أحمد يو�سف ،رقمه ال�شخ�صي  ،570708702العنوان :بناية ال�صقر – الدور الرابع –
مكتب  – 402المنطقة الدبلوما�سية .الم�ست�أنف �ضدها :مي من�صور محمد يو�سف البدوي،
رقمها ال�شخ�صي  ،570908030العنوان� :شقة  12مبنى  389ممر  1513مجمع  – 815مدينة
عي�سى .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ال�ستيفائه �أو�ضاعه القانونية ولتقديمه ممن
يملكه على حكم يقبله ،وفي المو�ضوع بتعديل الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء ب�إلزام الم�ست�أنف
�ضدها ب�أن ت�ؤدي للم�ست�أنفة مبلغ  513/-دينار ًا بد ًال من  413/-دينار ًا مع الفائدة القانونية
بواقع  %2من تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�سداد ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضدها بالم�صروفات
والأتعاب عن درجتي التقا�ضي ،و�إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الم�ست�أنفة �أن ال�سيارة ظلت
متعطلة لمدة �شهر وتقدر قيمته بمبلغ  165/-دينار ًا .
تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�س ــة يوم الأحد  ،2013/1/13ليعلم.

رقم الدعوى3/6230/2011/02 :

قا�ضي محكمة اال�ستئناف الكبرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم – بحرينيه  ،وكيلتها المحامية نبيلة الماجد توكيل ر�سمي خا�ص
رقم  / 13429-2010المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليهHamada Salman Abdulla :
 ،Hamadaرقمه ال�شخ�صي ( 741106329بحريني الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  23مبنى 430
طريق  119مجمع  / 901الرفاع� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  336/802دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/6413/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم – بحرينية وكيلتها المحامية نبيلة الماجد ،توكيل ر�سمي خا�ص
رقم  / 13429-2010المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليهFadhel Isa Khamis :
( 8412048بحريني الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  118طريق  205مجمع � .402صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  207/304دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى9/12320/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :مغ�سلة �سوبر وكيله المحامي را�شد عبدالرحمن �إبراهيم ،العنوان 168 :طريق 1703
مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية ال��دور الثاني – المنامة .المدعي عليها� :شركة االرز
للخدمات الفندقية – �سجل تجاري  ،65894-1العنوان :مبنى  2326طريق  2830مجمع.428
المو�ضوع :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنيه الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/1/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 8/7074/2011/02

قا�ضي المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم – بحرينيه وكيلتها المحامية /نبيله الماجد ،توكيل ر�سمي
خا�ص  13429-2010العنــوان :مكتب المحامين – �إدارة المحاكم  ،المدعى عليهKAMLESH:
 ،BALKRISHNA BHATIAرقمه ال�شخ�صي ( 640804586هندي الجن�سية) ،العنــوان� :شقة
 14مبنى  656طريق  3517مجمع  / 335المنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 1002/972
دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/5214/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي  :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي را�شد عبدالرحمن ،العنوان  :مبنى 168طريق
 1703مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية -الدور الحادي ع�شر – المنامة .المدعي عليه� :سعد
مبارك محمد جا�سم ،العنوان :فيال  1246طريق  816مدينة عي�سى  .808المو�ضوع :طلب
ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/1/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى8/2011/8189/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :جواد علوي المعلم �صاحب �شركة المعلم لبيع مواد البناء وكيله المحامي محمد
ال�سيد يو�سف ،العنوان :بناية ال�شيخ دعيج -الدور الثاني -مكتب � 26،25شارع البلدية .المدعى
عليها :عواطف عبدالجليل محمد تقي �صاحبة م�ؤ�س�سة عطاف لبيع الأدوات الكهربائية �س.ت
 ،4421103العنوان :مبنى  1116طريق  325مجمع  903الرفاع .المو�ضوع :منازعات تجارية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/11831/2011/02 :

قا�ضي المحكمة الكبرى المدنية الأولى
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة �آل �شرف التجارية وكيلها المحامي محمود البا�ش ،العنوان :مكتب رقم 15
مبنى  580طريق 1706مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية .المدعي عليها :بينغ �آن لت�أمين
الممتلكات والتلفيات المحددة  ،العنوان  :مجمع النادي الأهلي الماحوز � ،صفة الدعوى  :ديون
.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها بالح�ضورة بنف�سها �أو بوكيل عنها
بجل�سة يوم الأحد  ،2013/1/13ليعلم.

رقم الدعوى2/13462/2011/02 :

قا�ضي المحكمة الكبرى المدنية الأولى
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنوان :مبنى 315
طريق  1705مجمع  317برج الدبلومات ال��دور التا�سع مكتب  .903المدعى عليه :محمد
عبداللطيف عبدالرحمن ،رقمه ال�شخ�صي  ،590113135العنوان� :شقة  12مبنى  3636طريق
 2664مجمع � .226صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  618.925دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/4/2لنظر الدعوى ،ليعلم .

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى1/14930/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية :البنك الأهلي المتحد وكيلها المحامي عي�سى �إبراهيم محمد  ،العنوان :مكتب رقم
 403الطابق الرابع مبنى برج الدبلومات – المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :مارك ياز
ميكالت ،رقمه ال�شخ�صي  ،560710283العنوان :فيال  482طريق  808مجمع  1208مدينة
حمد� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  314.084دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/4/2لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى5/15122/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :ستي بنك وكيلها المحامي فريد ح�ساني ،العنوان :مكتب  408برج ال�صقر المنطقة
الدبلوما�سية .المدعى عليه :كولن برومل ،رقمه ال�شخ�صي  ،820935778العنوان� :شقة 13
مبنى  3040طريق  2444الفاتح� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  314.084دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/4/2لنظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى6/13488/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
تبليغ بالح�ضور

المدعية :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي را�شد عبدالرحمن ،العنوان :طريق 1703مجمع
 317مبنى  168المنطقة الدبلوما�سية الدور الحادي ع�شر .المدعى عليه :رافي مهتا ،العنوان:
�شقة  309مبنى  257طريق  1805الحورة � .318صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 220.152
دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/4/2لنظر الدعوى ليعلم .

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى9/2127/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :سيتي بنك وكيله المحامي فريد عبداهلل ح�ساني ،العنوان :مكتب  – 408الطابق
الرابع – برج ال�صقر  /المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها الأولى� :أماني ن�صر محمد علي،
رقمها ال�شخ�صي ( 620706562بحرينية الجن�سية) ،عنوانها :منزل رقم � 743شارع 5358
مجمع  / 253ق�لال��ي .المدعى عليه ال��ث��ال��ث :محمد طلعت خلف اهلل ،رقمه ال�شخ�صي
( 900113456بحريني الجن�سية) ،عنوانه :منزل رقم � 743شارع  5358مجمع  253قاللي.
المدعى عليها الرابعة :نهاد طلعت خلف اهلل ،رقمها ال�شخ�صي ( 860508757بحرينية
الجن�سية) ،عنوانها :منزل رقم � 357شارع  1414مجمع  / 214المحرق .المدعى عليها
الخام�سة� :سها طلعت خلف اهلل عنوانها :منزل رقم � 743شارع  5358مجمع  / 253قاللي.
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  2051/-دي��ن��ار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليهم المذكورين ب�أنها قد حددت
جل�سة يوم الأحد  2013/01/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/4980/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنوان :مبنى  315طريق
 1705مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  903المنطقة الدبلوما�سية .المدعى
عليه :محمد علي �إبراهيم حاجي ر�ستم ،العنوان :مبنى � 66شارع جمال الدين االفغاني مجمع
� .210صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  146.300دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء الموافق  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى6/4981/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنوان :مبنى  315طريق
 1705مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  903المنطقة الدبلوما�سية .المدعى
عليه :علي ح�سن مال اهلل علي ،رقمه ال�شخ�صي  ،600100758العنوان :مبنى  210طريق 55
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مجمع � .1027صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  192.500دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة بتلكو وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنوان :مبنى  315طريق 1705
مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  903المنطقه الدبلوما�سي .المدعى عليه:
 ، uzair siddiquirرقمه ال�شخ�صي  ،870622315العنوان� :ص.ب � .1419صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  542.863دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/7531/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بنك بي �إم �آي �س.ت 47789 :وكيله المحامي علي جعفر مكي الجبل توكيل خا�ص
 / 200916778المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه Larry Brin Sendaydiego :الري
برين �ساندياغو ،رقمه ال�شخ�صي  ،650730267رقم الجواز ( 647281 LLفلبيني الجن�سية)،
العنوان :بيت  1515طريق  5228ر�أ�س زويد � .952صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 1167/136
دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة  ،لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية
ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى،
ليعلم.

رقم الدعوى9/4945/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنوان :مبنى 315
طريق  1705مجمع  317برج الدبلومات ال��دور التا�سع مكتب  903المنطقة الدبلوما�سية.
المدعى عليه :تكترون�س لتقنية المعلومات العنوان� :شقه  43مبنى  338طريق  1705مجمع
� .317صفة الدعوى :طلب مبلغ وق��دره  3312.936دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم

رقم الدعوى6/4981/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري  ،العنوان :مبنى  315طريق
 1705مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  903المنطقة الدبلوما�سية .المدعى
عليه :علي ح�سن مال اهلل علي ،رقمه ال�شخ�صي  ،600100758العنوان :مبنى  210طريق 55
مجمع � .1027صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  192.500دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/7361/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �س.ت )13444( :وكيلها المحامي محمد عيد
الح�سيني العنوان :مكتب المحامين  /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :جهان
زيب محمد يو�سف اوان ،رقمها ال�شخ�صي ( 650202490بحرينية الجن�سية) ،العنوان� :شقة
 12مبنى  1215طريق  523مجمع  / 305المنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 3957/102
دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/01/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/11655/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة التكافل الدولية وكيلتها المحامية لولوة العو�ضي  /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،NURUL AMIN RUHAL AMIN :رقمه ال�شخ�صي ،87031631
العنوان :منزل  4056طريق  1204مجمع  812مدينة عي�سى� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 457/400دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/11704/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة التكافل الدولية وكيلتها المحامية لولوة العو�ضي  /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،SERGE MAGLOIRE :رقمه ال�شخ�صي ( 711032025فرن�سي
الجن�سية) ،العنوان :مبنى � 142شقة  6طريق  - 2205مجمع  922الرفاع� .صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  846/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/5396/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم وكيلتها المحامية نبيلة الماجد ،توكيل رقم / 2010013429
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه( ،Rahib Bader Haddad :كندي الجن�سية) ،رقمه
ال�شخ�صي  ،831024780العنوان� :شقة  310مبنى  949طريق  2719مجمع � .327صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  522/304دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/01/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/7502/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بنك البحرين الوطني �س.ت  269وكيله المحامي عبدالغني ال�سيد حمزه قاروني /
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :منال عبدالر�ضا محمد عبدالغني االن�صاري
العنوان� :شقة  11منزل  407طريق  3412مجمع  334الماحوز� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 3812/287دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى2/4812/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بنك البحرين الوطني �س.ت  269وكيله المحامي عبدالغني ال�سيد حمزه قاروني /
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :زينب �سلمان عبداهلل الرحيم ،رقمه ال�شخ�صي
( 840802943بحرينية الجن�سية) ،العنوان :منزل  1143طريق  6036كرانة � .460صفة
ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  2508/937دنانير م��ع ال��ر���س��وم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى5/7232/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية ،ال�سجل التجاري  ،13444توكيل خا�ص رقم
 2000023954وكيلها المحامي عبدالرحمن يعقوب يو�سف ال�شوملي  /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه الأول :محمد �أحمد عليو �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي 580155560
(�سوداني الجن�سية) ،المدعى عليه الثاني� :سالم ح�سين الزين مالك ،رقمه ال�شخ�صي
( 550516611بحريني الجن�سية) ،العنوان� :شقة  2مبنى  1425طريق  621المنامة .306
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  4719/330دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليهما المذكورين ب�أنها قد حددت
جل�سة يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/6395/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة التكافل الدولية وكيلتها المحامية لولوة العو�ضي  /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها� :سبيكة جمعة اليعقوبي ،العنوان :مبنى  - 1058طريق - 1019
مجمع  1210مدينة حمد� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  809/-دنانير م��ع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى9/1947/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بيت التمويل الكويتي وكيله المحامي فريد عبداهلل ح�ساني  480900140العنوان:
مكتب  – 408برج ال�صقر المنطقة الدبلوما�سية  ،المدعى عليها الأول��ى :م�ؤ�س�سة تمدين
للمقاوالت (���س.ت  – )54992-2بحرينية ،العنوان :مبنى رقم  2050طريق  4564مجمع
 .745المدعى عليه الثاني :خالد مح�سن فهد القعود ،رقمه ال�شخ�صي ( 720512883بحريني
الجن�سية) ،العنوان� :شقة  33مبنى  907طريق  – 3316المنامة � /أم الح�صم � .333صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  2171/280دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليهما المذكورين �أعاله ب�أنها قد
حددت جل�سة يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/10450/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة كريدي مك�س وكيلها المحامي علي محمد ح�سن كمال الدين  /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :جورج فهد الخوري ،رقمه ال�شخ�صي ( 590186132لبناني
الجن�سية) ،العنوان� :شقة  1مبنى �أحمد البقالي طريق � 638سلماباد� .صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  2490/716دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/3507/2009/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :سيتي بنك وكيله المحامي �سامي عي�سى �سيادي  /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه� :سيدالي ماكا�سندل �إبرا ،رقمه ال�شخ�صي ( 650447093فلبيني الجن�سية)،
العنوان� :شقة  21مبنى  133طريق  – 303مجمع  303النعيم � ،صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 3023/294دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/01/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى5/7565/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري  /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه� :إبراهيم �سيف ناجي �سيف ،العنوان :مبنى  4630طريق 1225مجمع
 812مدينة عي�سى� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  176/541دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/4259/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بنك البحرين والكويت وكيله المحامي فريد غازي جا�سم رفيع  /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :عبدالر�ضا محمد غلوم ح�سن ،رقمه ال�شخ�صي 760108889
(بحريني الجن�سية) ،العنوان :فيال  545طريق  – 2144مدينة عي�سى � .814صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  582/818دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11983/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وكيالها المحاميان �سو�سن المدفعي ونوال �أحمد
عبدالعزيز  /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليها� :شركة العربية للت�أمين ،العنوان:
�شقة  1010مبنى  41طريق  18مجمع � .319صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  524/300دينار ًا
مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/11273/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد توكيل ر�سمي خا�ص رقم  2009998وكيله المحامي عي�سى
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�إبراهيم محمد  /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه� :صبحي عبداهلل الكردي ،رقمه
ال�شخ�صي �( 771032013سوري الجن�سية) ،العنوان :فيال � 43شارع مو�سى بن ن�صير مجمع
 – 301و�سط المنامة� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  533/971دي��ن��ار ًا م��ع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/10698/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد توكيل ر�سمي خا�ص رقم  2009998وكيله المحامي عي�سى
�إبراهيم محمد العنوان :مكتب رقم – 403 :الطابق الرابع – مبنى برج الدبلومات  /المنطقة
الدبلوما�سية .المدعى عليه :قدير �أحمد عبدالرحيم ،رقمه ال�شخ�صي ( 550713891باك�ستاني
الجن�سية) العنــوان :مبنى � 11شارع ال�شيخ خليفة بن �سلمان – مجمع  / 934الرفاع ال�شمالي.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1146/372دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/1365/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بنك البحرين الوطني �س.ت  269بوا�سطة وكيله المحامي عبدالغني ال�سيد حمزة
قاروني العنوان :برج بنك البحرين الوطني الطابق التا�سع – �شارع الحكومة  /المنامة.
المدعى عليه :محمود جمعة يو�سف يعقوب الوطني ،رقمه ال�شخ�صي ( 860901513بحريني
الجن�سية) العنوان :فيال  378طريق  1608مدينة عي�سى � .816صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 3417/286دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى8/2128/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بيت التمويل الكويتي وكيله المحامي فريد عبداهلل ح�ساني  480900140العنــوان:
مكتب  – 408برج ال�صقر المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :مجتبى عبدالر�ضا علي
�سلمت ،رقمه ال�شخ�صي  790807696بحريني الجن�سية) ،العنــوان :فيال  489طريق 3617
عالي � .736صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  637/748دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/6477/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
تبليغ بالح�ضور

المدعي :البنك االهلي المتحد وكيلها المحامي عي�سى �إبراهيم محمد توكيل ر�سمي خا�ص رقم
/2009998ال��م��ح��اك��م  -مكتب المحامين .المدعى عليها :نهاية الن�صار 540522082
الجن�سية :كندية العنوان� :شقة  21مبنى  647طريق  2817مجمع  - 928وادي ال�سيل� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  4268/887دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/6994/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :سيتي بنك وكيله المحامي فريد عبداهلل ح�ساني  /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليه :و�سام مطر الحمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،800754107العنــوان� :شقة  25مبنى 74
طريق  201المحرق � .102صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  3065/640دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى1/7170/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :يونايتد بنك لميتد �سجل رقم  104201وكيله المحامي فريد عبداهلل ح�ساني /
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :مختار عبدالهادي قمبري�س ،رقمه ال�شخ�صي
 790641054رقم الجواز ( 1099370 RLلبناني الجن�سية) العنــوان� :شقة  13مبنى 503
طريق  1161المحرق � .216صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2041/983دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/10448/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة كريدي مك�س وكيلها المحامي علي محمد ح�سن كمال الدين  /المحاكم -
مكتب المحامين .المدعى عليها� :إيمان �أحمد ح�سين عبداهلل ،رقمها ال�شخ�صي 840919751
(م�صرية الجن�سية) ،العنوان :منزل  64طريق  4011ح�سين بالزا  473الجفير � .340صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  851/655دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة ،
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/4795/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء الم�ساعد العنــوان :مبنى  683طريق
 2811مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه ،sean james florentino :العنــوان� :شقة 21
مبنى  1612طريق  2118مجمع � .321صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  347.369دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الخمي�س  2013/3/28لنظر الدعوى ،ليعلم .

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى9/5245/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء الم�ساعد العنــوان :مبنى  683طريق
 2811مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه ،satheesh kumar Johnson :العنــوان� :شقة
 21مبنى  3066طريق  453مجمع � .304صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  367.430دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الخمي�س  2013/3/28لنظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى8/13453/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة �أو�سكار لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة المحامية �سناء بوحمود  /المحاكم -
مكتب المحامين .المدعى عليه :محمد �أحمد محمد رجب ،العنــوان� :شقة  12مبنى 675
طريق  415الحد � .105صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  230/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم 2012/11/28لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/6188/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية ال�سجل التجاري  ،13444توكيل خا�ص رقم
 2008022735وكيلها المحامي عبدالرحمن يعقوب يو�سف ال�شوملي  /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :الموالي للمقاوالت ل�صاحبها ح�سين علي خليل �إبراهيم الموالي،
رقمه ال�شخ�صي ( 620701013بحريني الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  22طريق  373مدينة
المنامة � .306صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3911/178دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/1/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى9/8586/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،توكيل رقم ،2010041208
العنوان :مبنى  315طريق  1705مجمع  - 317برج دبلومات الدور التا�سع مكتب رقم – 903
المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها� :شركة ار اف �أي دي �سوفتك ذ.م.م - 1-63935
بحرينية ،العنوان� :شقة  51مبنى  1042طريق  3621مجمع � .436صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  1056/770دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة .لذا تعلن المحكمة
ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها ال��م��ذك��ورة ب�أنها ق��د ح��ددت جل�سة ي��وم الأحد
 2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/3891/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين �س.ت  50603وكيلتها المحامية �سناء بوحمود العنوان :برج
دبلومات – الطابق التا�سع – مكتب  / 904المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :يو�سف
عبداهلل يو�سف المالكي ،رقمه ال�شخ�صي ( 871000474بحريني الجن�سية) ،العنوان :مبنى
 2043طريق  840مدينة حمد � .1208صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  229/140دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/5687/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين �س.ت  50603وكيلتها المحامية �سناء بوحمود العنوان :برج
دبلومات – الطابق التا�سع – مكتب  / 904المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :نا�صر �شبيب
عمر النعيمي ،رقمه ال�شخ�صي ( 540103588بحريني الجن�سية) ،العنوان :مبنى  2335طريق
 1049الرفاع � .910صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  134/448دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى4/3976/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين �س.ت  50603وكيلتها المحامية �سناء بوحمود العنوان :برج
دبلومات – الطابق التا�سع – مكتب  / 904المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :ح�سن علي
محمد فخرالدين ،رقمه ال�شخ�صي ( 690503458بحريني الجن�سية) ،العنوان :مبنى 394
طريق  713المنامة � .307صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  65/647دي��ن��ار ًا م��ع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/8672/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم 2010008162
 /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :محمد يو�سف �إبراهيم ،رقمه ال�شخ�صي
( 630104999بحريني الجن�سية) ،العنوان� . 931 BLOCK - 31 ROAD - 13 BLDG :صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  774/079دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/8664/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم 2010008162
 /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :محمد حيدر عبدالر�سول ،رقمه ال�شخ�صي
( 861211146بحريني الجن�سية) ،العنوان� :شقة  11مبنى  2685طريق  577مجمع .705
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  657/114دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى1/2647/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين �ش.م.ب "مقفلة" قيد رقم 50603 :وكيلها المحامي محمد
ح�سين فتيل  /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :عبدالرحمن �سودغار ،رقمه
ال�شخ�صي ( 660541343هندي الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  32مبنى � 62شارع الق�ضيبية
مجمع  306الق�ضيبية� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  64/356دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/2500/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين �س.ت  50603وكيلتها المحامية �سناء بوحمود العنوان :برج
دبلومات – الطابق التا�سع – مكتب  904المنطقة الدبلوما�سية  ،المدعى عليه� :شاني �أرون
با�سم ،رقمه ال�شخ�صي �( 891116133أمريكي الجن�سية) ،العنوان :مبنى � 1شارع الجفير
الغريفية � .342صفة الدعوى :طلب مبلغ وقدره  412/876دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة .لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور
�أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/2657/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين �ش.م.ب (مقفلة) قيد رقم 50603 :وكيلها المحامي محمد
ح�سين فتيل  /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :مو�سي�س مانوباغ تابورا ،رقمه
ال�شخ�صي ( 580226646فلبيني الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  6مدخل  2534طريق  855مجمع
� 608سترة – واديان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  78/003دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة .لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور
ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى8/8709/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

ال��م��دع��ي��ة��� :ش��رك��ة زي���ن ال��ب��ح��ري��ن وكيلها ال��م��ح��ام��ي ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ت��وي��ج��ري ت��وك��ي��ل رقم
 ،2010008162العنوان :مبنى  315طريق  1705مجمع  317برج دبلومات الدور التا�سع مكتب
رق��م  – 903المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليهMUBASHIR SIKANDER HAYAT :
( 870917390باك�ستاني الجن�سية) ،العنوان :مبنى  2300طريق  8544مجمع � .985صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  94/292دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/8517/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

ال��م��دع��ي��ة��� :ش��رك��ة زي���ن ال��ب��ح��ري��ن وكيلها ال��م��ح��ام��ي ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ت��وي��ج��ري ت��وك��ي��ل رقم
 ،2010008162العنوان :مبنى  315طريق  1705مجمع  317برج دبلومات – الدور التا�سع
مكتب رقم  – 903المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها :جيهان عادل عي�سى عبدالح�سين،
رقمها ال�شخ�صي ( 800809971بحرينية الجن�سية) ،العنوان- 388 BLDG - 11 FLAT :
� .3710 ROAD - 337 BLOCKصفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  430/407دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة .لذا تعلن المحكمة ال�صغرى ال�سابعة للمدعى عليها
المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/02/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 1/7976/2011/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل ،ر�سمي خا�ص رقم
 ،13429 -2010العنــوان :برج دبلومات مبنى � 315شارع  1705مجمع  317الدور التا�سع
مكتب  .903المدعى عليه :محمد �أحمد �أبو الح�سن جوادى ،رقمه ال�شخ�صي 820801666
الجن�سية :بحريني العنــوان :مبنى  2281طريق  1640مجمع � .216صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  162/429دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد 2013/02/24م لنظر الدعوى ،ليعلم.
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رقم الدعوى2/7970/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي /عبدالكريم التويجري توكيل ر�سمي خا�ص
 13429 -2010العنــوان :برج دبلومات مبنى � – 315شارع  – 1705مجمع  – 317الدور
التا�سع مكتب  .903المدعى عليه� :سامي �سفيان علي محمد �إ�سماعيل ،رقمه ال�شخ�صي
( 890613354بحريني الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  12مبنى  1577طريق  334مجمع .903
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  170/357دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/7968/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل ،ر�سمي خا�ص رقم
 ،13429-2010العنوان :برج دبلومات مبنى � 315شارع  1705مجمع  – 317الدور التا�سع
مكتب  .903المدعى عليه :قطامى محمد مبارك بوجديح ،رقمه ال�شخ�صي 780909780
(بحريني الجن�سية) ،العنوان :مبنى  85طريق  3503مجمع � .335صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  173/252دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/8573/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،توكيل رقم  /المحاكم
 مكتب المحامين .المدعى عليه :محمد بخيت ع��ب��داهلل ال��دو���س��ري ،رقمه ال�شخ�صي�( 870202774سعودي الجن�سية) ،العنوان� :شقة  41مبنى  2580طريق  575مجمع � .705صفة
الدعوى :طلب مبلغ وقدره  298/442دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.
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رقم الدعوى1/8531/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

ال��م��دع��ي��ة��� :ش��رك��ة زي���ن ال��ب��ح��ري��ن وكيلها ال��م��ح��ام��ي ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ت��وي��ج��ري ت��وك��ي��ل رقم
 -2010008162العنوان :مكتب المحامين – �إدارة المحاكم  ،المدعى عليهMATHHEW :
 ،CHARLES ARNOLDرقمه ال�شخ�صي �( 881116297أمريكي الجن�سية) ،العنوان :مبنى 1
�شارع الجفير مجمع � .342صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  425/723دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/8520/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم ال��ت��وي��ج��ري توكيل رقم
 ،2010008162العنــوان :برج دبلومات مبنى  – 315طريق  1705مجمع – 317الدور التا�سع
مكتب رقم  - 903المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :عبدالر�ؤوف عي�سى عبدالح�سين،
رقمه ال�شخ�صي ( 630107785بحريني الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  658طريق  651مجمع
� .365صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  851/364دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/3757/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين �س.ت  50603وكيلتها المحامية �سناء بوحمود العنوان :برج
دبلومات – الطابق التا�سع – مكتب  / 904المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه� :أحمد ح�سين
محمد ال�ساير ،رقمه ال�شخ�صي  540083607الجن�سية :بحرين ،العنوان :مبنى  2234طريق
 331مدينة حمد � .1203صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  539/510دي��ن��ار ًا م��ع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى3/2576/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين �س.ت  50603وكيلتها المحامية �سناء بوحمود العنوان :برج
دبلومات – الطابق التا�سع – مكتب  / 904المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :عبدالكريم
فافرو�سكا ،رقمه ال�شخ�صي  840309066الجن�سية :نم�ساوي� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 54/863دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/2/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/841/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي را�شد عبدالرحمن �إبراهيم ،العنوان :مبنى
 168طريق  1703مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية الدور الحادي ع�شر – المنامة .المدعى
عليها :طيبة للمقاوالت ل�صاحبه محمود مكي �سلمان �إبراهيم البحراني ،العنوان� :شقة 57
مبنى  1072طريق  3620مجمع  436ال�سيف.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/1/16لنظر الدعوى ،ليعلم

رقم الدعوى9/2011/4746/02 :

قا�ضي المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة التكافل الدولية وكيله المحامية لولوة العو�ضي ،العنوان :مكتب 404-401
بناية ح���وار -المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها� :شركة اوري��ج��ن��ال ك���ارز ،العنوان:
�ص.ب 31321/مدينة عي�سى .المو�ضوع :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/1/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/7136/2011/02 :

قا�ضي المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة بتلكو – بحرينية وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم
 ، 2011002890العنــوان مكتب المحامين – �إدارة المحاكم  ،المدعى عليها :حنان عبدالنبي
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من�صور �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي ( 820602124بحرينية الجن�سية)� ،صاحبة �سلكيرلالت�صاالت
واالنترنت  ،1/54382العنــوان :مبنى �2281أ طريق  237مجمع � .302صفة الدعوى طلب مبلغ
قدره  571/665دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/6955/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :إليت لت�أجير ال�سيارات وكيلها المحامي علي الجبل  /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليه :داويت جيبر مي�سكل تافير ،رقمه ال�شخ�صي  ،850141850مجهول العنوان.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ  264/500دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
االثنين  2013/1/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/5102/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبداهلل عماد ح�سن الأن�صاري وكيلته المحاميه هدى �سعد ،العنوان :برج ال�صقر-
الدور الرابع مكتب  402المنطقة الدبلوما�سية :المدعي عليه :مرزوق مال اهلل مرزوق الفيروز
�صاحب م�ؤ�س�سة المال للمقاوالت ،العنوان :مبنى  751طريق  360مجمع  318الحورة.
المو�ضوع :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضوربنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/1/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/11436/2011/02 :

قا�ضي المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (بتلكو) وكيلها المحامي عبدالهادي
علي عبداهلل القيدوم توكيل ر�سمي خا�ص رقم  / 2011004240المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليه :خالد ربيعة نا�صر �إبراهيم ،رقمه ال�شخ�صي ( 770105262بحريني الجن�سية)،
العنــوان :مبنى  1899طريق  3639مجمع  536ال���دراز� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ قدره
 2682/513دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/11263/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (بتلكو) وكيلها المحامي/
عبدالهادي علي عبداهلل القيدوم  /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليها الأولى:
ال�شركة الدولية للإ�ست�شارات الأمنية والخدمات الفنية .المدعى عليه الثاني :عبدالعزيز
�إبراهيم عبدالعزيز �إبراهيم .المدعى عليه الثالث :فريد محمد علي المحميد .المدعى عليه
الرابع :محمود �إبراهيم عبدالعزيز �إبراهيم ،العنــوان� :شقة رقم  35مبنى  281طريق 333
مجمع  321المنامة� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق���دره  2105/519دن��ان��ي��ر م��ع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليهم المذكورين ب�أنها قد حددت
جل�سة يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/6546/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين – بحرينية وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم
 / 2010008162المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليهاVINTY HITENDRANATH :
 ، BIRLAرقمه ال�شخ�صي( 810561530هندية الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  14مبنى 1842
طريق  2122مجمع � .321صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  88/972دي��ن��ار ًا م��ع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعـوى9/989/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعية :فاطمة عبداالمير علي عبداهلل ثامر ،وكيلتها المحامية وجيهة حمد .المدعى عليه:
�سيف العازم �سراج الإ�سالم ،رقمه ال�شخ�صي( 790454700بنغالي الجن�سية)� .صفـة الدعــوى:
طلب �إل��زام المدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  8000/-دينار والفوائد والر�سوم
ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه المذكور �أعاله بالح�ضور
بنف�سه �أو بوكيل عنه لجل�سة يوم الأربعاء  ،2013/1/9ليعلم.

رقم الدعوى5/289/2012/02 :

قا�ضي المحكمة الكبرى المدنية الثانية
تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :سيتي بنك ،العنــوان :بوا�سطة الوكيل المحامي فريد ح�ساني  /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه� :إ�سماعيل عبا�س علي حاجي� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ قدره
 4683/910دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى9/5917/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
تبليغ بالح�ضور

المــدعية :وزارة ال�صحة ويمثلها جهاز ق�ضايا الدولة  ،المدعى عليها� :شركة اتراكوا العالمية
البحرين ذ.م.م العنوان :مبنى  128طريق  4626مجمع  635المعامير .المو�ضوع� :إلزام
المطلوب �ضدها ب�أن تدفع للمدعية مبلغ ًا قدره  20998.561دينار ًا .
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية لمن يمثل المدعى عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/1/9لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/3426/2012/02 :

قا�ضي المحكمة الكبرى المدنية الثانية
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري  /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :زينب عبدالعزيز على محمد ،رقمها ال�شخ�صي 710305540
(بحرينية الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  2367طريق  2659مجمع � .526صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  201/809دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/03/18لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى9/4211/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري  /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :م��اج��دة ع��ب��داهلل �سلمان ع��ب��داهلل جري�ش ،رقمها ال�شخ�صي
( 730604292بحرينية الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  1132طريق  415مجمع � .1204صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  140/021دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/4168/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري  /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :عائ�شة عبداهلل مهنا بوحمود  790500329الجن�سية :بحرينية،
العنــوان :مبنى  285طريق  1112مجمع � .211صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  129/951دينار ًا
مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/4161/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري  /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :ت�سنيم �سامى ح�سين ال�سلطان ،رقمها ال�شخ�صي 851030165
(�سعودية الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  898طريق  – 5119مجمع � ، 351صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  143/363دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/6331/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري  /المحاكم  -مكتب
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المحامين .المدعى عليه :فهمي عبا�س عبدالح�سين احمد القيدوم  ،رقمه ال�شخ�صي
( 780706269بحريني الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  307طريق  217مجمع � .402صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  173/900دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/8491/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي /عبدالكريم التويجري  /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :عمار عبدالجليل �أحمد عبداللطيف ،رقمه ال�شخ�صي 810308746
(بحريني الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  22مبنى  A2197طريق  437مجمع � .704صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  107/263دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/10898/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود – بحرينية  /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :يعقوب يو�سف �أحمد علي ،رقمه ال�شخ�صي ( 570110572بحريني
الجن�سية) ،العنــوان :منزل  2713طريق  1646مدينة حمد � .1216صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  315/202دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/10842/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين �س.ت 50603 :وكيلتها المحامية �سناء بوحمود – بحرينية /
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :جاكير مد م�سلم ،رقمه ال�شخ�صي 831234849
(بنغالي الجن�سية) ،العنــوان :منزل  – 1870طريق  – 234المنامة � .305صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  261/007دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى5/10759/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين �س.ت  ،50603وكيلتها المحامية �سناء بوحمود ،العنــوان :برج
الدبلومات الطابق التا�سع – مكتب  904المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها :ماريا مدني�س
اوري�سو  701007508الجن�سية :فلبينية ،العنــوان� :شقة  305مبنى  1823طريق  435مجمع
� .304صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  108/666دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى4/14917/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة :البنك الأهلي المتحد ،وكيلها المحامي عي�سى �إبراهيم  /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :طارق محمود جان محمد ،رقمه ال�شخ�صي � .750641258صفة
ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  378.473/-دي��ن��ار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنه
رقم الدعوى8/10654/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين �س.ت 50603 :وكيلتها المحامية �سناء بوحمود – بحرينية /
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :خالد ح�سن محمد �إبراهيم ،رقمه ال�شخ�صي
( 750903147بحريني الجن�سية) ،العنــوان :منزل  962طريق  1422مدينة عي�سى � .814صفة
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الدعوى :طلب مبلغ قدره  57/179دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى6/4964/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بنك البحرين الإ�سالمي ،العنــوان :بوا�سطة الوكيل المحامي لولوة العو�ضي /
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه ،BIMA BIMA :رقمه ال�شخ�صي .800842367
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  477/872دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/3لنظرالدعوى ،ليعلم .

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى3/14313/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية ،العنــوان :بوا�سطة الوكيل المحامي محمد
الح�سيني  /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :محمود عبداهلل يحيى قمبر ،رقمه
ال�شخ�صي � .771107021صفة ال��دع��وى طلب مبلغ ق��دره  1476/116دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم .

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى1/10652/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين �س.ت  ،50603وكيلتها المحامية �سناء بوحمود ،العنــوان :برج
الدبلومات الطابق التا�سع – مكتب  904المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليهما� -1 :ضياء
ح�سن ط��اه��ر (الجن�سية ���س��ع��ودي)-2 .ي��و���س��ف من�صور ع��ب��داهلل ع��ل��ي ،رق��م��ه ال�شخ�صي
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( 690109148بحريني الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  1منزل  129طريق  2509الب�سيتين .225
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  55/428دي��ن��ار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليهما المذكورين ب�أنها قد حددت
جل�سة يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى2/15034/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت ،العنــوان :بوا�سطة الوكيل المحامي �إلهام علي ح�سن
 /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :خليل محمد غلوم كل محمد ،رقمه ال�شخ�صي
� .590105248صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  917/325دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم .

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى6/1238/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبدالر�سول ح�سين علي فتحي ،بوا�سطة الوكيل المحامي عي�سى فرج بور�شيد /
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه� :سونيل مياه عبدال�ستار ،رقمه ال�شخ�صي
� .740618172صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3350/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم .

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى1/10585/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين �س.ت  ،50603وكيلتها المحامية �سناء بوحمود – بحرينية،
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العنــوان :برج الدبلومات الطابق التا�سع – مكتب  904المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه:
�أحمد عمر الخلف ،رقمه ال�شخ�صي �( 760211736سوري الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  12مبنى
 1271طريق  – 841الرفاع � .908صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  51/505دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى1/7590/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين – بحرينية وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،توكيل رقم
 / 2010008162المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه� :أحمد عبدالعزيز محمد العالي،
رقمه ال�شخ�صي ( 720505232بحريني الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  446طريق  1206مجمع
� ، 712صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  125/276دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم االثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى64/16791/2012/02 :
فتـح دعوى تركـة المتوفــى
�شاهين فرج �شاهين المناعي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفــى �شاهين فرج �شاهين
المناعي ،رقمه ال�شخ�صي  .290001781فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية
حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه،
كما �أنه على كل من في ذمته دين للمتوفــى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت
المحكمة جل�سة يوم الثالثاء  2013/1/15لنظر الدعوى ،ليعلم .

قا�ضي المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى4/3930/2012/14 :
تبليغ بالح�ضور

المدعي :خليل حميد دروي�ش محمد ،رقمه ال�شخ�صي ( 550115609بحريني الجن�سية)،
عنوانه :مبنى  50طريق  301مجمع  303مدينة المنامة .المدعى عليها :ابت�سام �شكدالي
(مغربية الجن�سية) رقم جوازها ،W567717 :رقمها ال�شخ�صي  ،770601138مجهول
العنوان .مو�ضوع الدعوى  :طلب الطالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الثانية (الدائرة الجعفرية) للمدعى عليها المذكورة
ب�أنها �إذا لم تح�ضر �أو تعين وكي ًال ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة يوم الأحد  ،2013/1/27ف�إن
المحكمة �سوف ت�سير بحقها غيابي ًا بما يقت�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

ق�ضاة المحكمة الكبرى الجعفرية الثانية
رقم الدعوى4/3259/2012/14 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :صفاء محمد عبدالعزيز عبداهلل محمد ،رقمها ال�شخ�صي ( 770901522بحرينية
الجن�سية) ،عنوانها :بوا�سطة وكيلتها المحامية ابت�سام ال�صباغ .المدعى عليهDANE JOHN :
(بريطاني الجن�سية) رق��م ج��وازه  ،O15112768رقمه ال�شخ�صي  ،705049236مجهول
العنوان .مو�ضوع الدعوى :طلب الطالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الثانية (الدائرة الجعفرية) للمدعى عليها المذكورة
ب�أنه �إذا لم تح�ضر �أو تعين وكي ًال ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة يوم الأحد  ،2013/2/3ف�إن
المحكمة �سوف ت�سير بحقها غيابي ًا بما يقت�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة الكبرى ال�شرعية الجعفرية الثانية
رقم الدعوى8/4346/2012/14 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :نعيمة �سلمان �أحمد ح�سن ال���درازي ،رقمها ال�شخ�صي ( 610129449بحرينية
الجن�سية) ،عنوانها� :شقة  11مبنى  1071طريق  1532مجمع  815مدينة عي�سى .المدعى
عليه :غالب �سهيل علي (عراقي الجن�سية) رقم جوازه  ،0037925مجهول العنوان .مو�ضوع
الدعوى� :إثبات الهجران.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الثانية (الدائرة الجعفرية) للمدعى عليه المذكور ب�أنه
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�إذا لم يح�ضر �أو يعين وكي ًال ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة يوم االثنين  ،2013/1/28ف�إن
المحكمة �سوف ت�سير بحقه غيابي ًا بما يقت�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة الكبرى ال�شرعية الجعفرية الثانية
رقم الدعوى6/17066/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية :مركز الفار�س لل�سيارات ل�صاحبها �سلمان �صالح عيد ،العنوان :بوا�سطة وكيلته
مريم عي�سى على �أحمد على .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة تمرين للمقاوالت ل�صاحبها خالد مح�سن
فهد القعود ،العنوان :منزل رقم  2050طريق  745مجمع  4564عراد� .صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  938 /-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2013/2/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى3/17935/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيان Somasiri Sumithra :و  ،Mohamed Arafathالعنوان:مبنى  3076طريق  447مجمع
 604القرية .المدعى عليها� :شركة �أمازون للأعمال الخ�شبية ،العنوان :مبنى  139طريق 403
مجمع � .604صفة الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن �إدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد ح��ددت اجتماع في
 2013/1/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية
رقم الدعوى8903/2012/07 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :النيابة العامة .المتهم ،MARJORIE CARAMBAS DOMONDON:مجهول العنوان.
�صفة الدعوى :جنائية.
تعلن المحكمة ال�صغرى الجنائية الثالثة المذكورة ب�أنه �أذا لم تح�ضر �أو تعين وكي ًال ينوب
عنه بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/1/29ف�إن المحكمة �سوف ت�سير بحقه غيابي ًا ،ليعلم.

ق�ضاة المحكمة ال�صغرى الجنائية الثانية
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الدعوى رقم( ٢٠١١ / ١٧ :غرفة)
�إعالن ب�إيداع التقرير التكميلي وبالح�ضور لجل�سة  ٢٧يناير ٢٠١٣

المدعين� :شركة مو�سى عبدالعزيز المو�سى و�أوالده العقارية وال�شيخ �سلطان بن عبدالعزيز
المو�سى وال�شيخ عبدالعزيز عبداهلل المو�سى وال�شيخ خالد بن عبدالعزيز المو�سى وال�شيخ
حمد بن عبدالعزيز المو�سى ومو�سى بن عبدالعزيز بن عبداهلل المو�سى و�شركة نما الدولية
العقارية ذ.م.م ،وكيلهم المحامي معاوية الطاهر النيل ،عنوانهم :بوا�سطة الوكيل – مكتب
رقم  ٧٠٥مدخل رقم � ٤شارع  ٣٨٣مجمع  ،٣١٦منامة �سنتر ،المنامة.
المدعى عليهم :المدعى عليهم� -1 :شركة دار ثروات لال�ستثمار �ش.م.ب – مقفلة -2 .ال�سيد
� /سعيد عبداهلل الم�سند -3 .ال�سيد  /عارف ال�سيد محمد العلوي -4 .ال�سيد  /نا�صر �سالم
عبداهلل ال�شام�سي -5 .ال�سيد  /محمد خلفان بن خربا�ش -6 .ال�سيد  /علي ح�سين علي
ال�سادة� -7 .شركة دولفين القاب�ضة� -8 .شركة الروي�س للعقارات واال�ستثمارات -9 .ال�شيخ
خالد بن حمد بن عبداهلل �آل ثاني� -10 .شركة الإم��ارات الوطنية لال�ستثمار ذ.م.م-11 .
ال�سيد /حمد بن علي بن حمد عبداهلل العطية -12 .ال�سيد  /محمد نا�صر عبداهلل الم�سند.
 -13ال�سيد  /ماهر بن محمد بن عبداهلل النوي�صر -14 .ال�سيدة  /روال بنت نافذ بن �صالح
م�صطفى -15 .ال�سيد  /عبداهلل محمد �صالح ال�سادة -16 .ال�سيد  /عبداهلل خالد �أحمد علي
ال�سادة -17 .مجموعة الدرمكي -18 .الدكتور حمد بن عبدالعزيز بن علي الكواري-19 .
ال�سيد /خالد �أحمد علي ال�سادة -20 .ال�سيد� /شريدة بن �سعد بن جبران الكعبي-21 .
ال�سيد /ح�سين عبداهلل �صالح ال�سادة� -22 .أحمد را�شد �إبراهيم الم�سند المهندي-23 .
ال�سيد /خليفة عبداهلل ال�سعد -24 .ال�سيد � /سعد بن محمد بن �سعد الجبارة -25 .ال�سيد/
عدنان محمد �صالح ال�سادة -26 .ال�سيدة � /آمنة ال�سيد عبداهلل تاجر عبداهلل -27 .ال�سيدة
� /آميمة محمد �صالح ال�سادة -28 .ال�سيدة � /شيخة محمد �صالح ال�سادة -29 .ال�سيدة � /إيما
محمد �صالح ال�سادة -30 .ال�سيد  /محمد خليفة �أحمد ال�سادة .وكيلة المدعى عليهم من
الأولى �إلى الثامن عدا الخام�س ،المحامية دالل الزايد -31 .م�صرف البحرين المركزي،
وكيلته المحامية هيا را�شد �آل خليفة -32 .وزارة ال�صناعة والتجارة ،ويمثلها جهاز ق�ضايا
الدولة.
مو�ضوع الدعوى� :أو ًال :وب�صفة م�ستعجلة الكتابة �إلى م�صرف البحرين المركزي لتولي الإدارة
في ال�شركة المدعى عليها الأول��ى �أو تكليف �أي م�ؤ�س�سة تدقيق عالمية مرخ�ص لها بالعمل
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بمملكة البحرين لتولي الإدارة و�إلى حين الف�صل في الدعوى وت�صفية ال�شركة المدعى عليها
الأولى ح�سب موجبات القانون.
ثاني ًا :الحكم ببطالن عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة والتعديل الالحق لذلك الق�ضاء
بت�صفية ال�شركة وكذلك بطالن الترخي�ص ال�صادر لها عن م�صرف البحرين المركزي
والحكم بت�صفيتها ح�سب مقت�ضيات القانون و �صدور الحكم في مواجهة كافة المدعى عليهم.
ثالث ًا� :إلزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والخام�س بتعوي�ض المدعين بمبلغ مقداره
 3,000,000/دوالر �أمريكي �أو ما يعادله بالدينار البحريني مبلغ ًا مقداره1,125,000 /-دينار بحريني بواقع الدوالر الواحد  375فل�س ًا.
رابع ًا :واحتياطي ًا وقبل الف�صل في مو�ضوع التعوي�ض بندب خبير مالي متخ�ص�ص لح�صر
المخالفات التي اقترفها المدعى عليهم الثاني �إلى ال�ساد�س للنظام الأ�سا�سي و للقانون �شام ًال
تعليمات م�صرف البحرين المركزي ولبيان ا�ستغاللهم لل�سلطة وخط�أهم ف��ي الإدارة
ومخالفتهم للقانون ولبيان الخ�سائر التي ما كان لل�شركة المدعى عليها الأولى تكبدها لو قام
المدعى عليهم المذكورين ببذل العناية والحر�ص الالزمين في �إدارة �أموال و �شئون ال�شركة
المدعى عليها الأولى.
خام�س ًا� :إلزام المدعى عليهم الأولى �إلى المدعى عليه الثالثين بت�أدية م�صروفات الدعوى
�شام ًال م�صروفات الخبير ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن غرفة البحرين لت�سوية المنازعات المدعى عليهم الخام�س ومن التا�سع الى ثالثين
ب���إي��داع الخبير المنتدب لتقريره التكيملي وبالح�ضور للغرفة ال�ستالم التقرير التكميلي
وبالح�ضور للجل�سة القادمة �أم��ام هيئة ت�سوية النزاع المحددة لتاري ٢٧يناير  ٢٠١٣وعلى
المعلن �إليهم �أو من يمثلهم قانون ًا الح�ضور للغرفة على العنوان التالي :غرفة البحرين لت�سوية
المنازعات ،بناية البارك بالزا ،القاعة رقم  ، ١الطابق الثالث  ،مبنى � ،٢٤٧شارع ،١٧٠٤
المنطقة الدبلوما�سية ،مملكة البحرين  ،وذلك عم ًال بالقرار رقم ( )٦٥ل�سنة  ٢٠٠٩ب�إ�صدار
الئحة �إجراءات ت�سوية المنازعات التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية المنازعات بموجب
الف�صل الأول من الباب الثاني من المر�سوم بقانون رقم ( )٣٠ل�سنة  ، ٢٠٠٩ليعلم.

�أمين �سر هيئة ت�سوية النزاع
لدى غرفة البحرين لت�سوية المنازعات
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�إعالنات �إدارة �أموال القا�صرين
�إعالن 2012/301

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى علي يو�سف �صالح جمعة من �سكنة دم�ستان
ويحمل رقم �سكاني � ،420105948أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى
المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/298

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى علي يو�سف �سلمان عبا�س من �سكنة كرانة
ويحمل رقم �سكاني � ،690048653أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى
المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/299

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى علي يو�سف عبداهلل محمد من �سكنة الحد
ويحمل رقم �سكاني � ،590000780أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى
المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/296

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى ح�سين �أحمد نا�صر عي�سى من �سكنة �سماهيج
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ويحمل رقم �سكاني � ،540116092أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى
المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/295

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى جمعة عبا�س ح�سن ال�شاخوري من �سكنة القرية
ويحمل رقم �سكاني � ،450023192أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى
المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/294

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفاة م�شاعل محمد جا�سم محمود الحرم من �سكنة
الزالق وتحمل رقم �سكاني � ،77060334أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركتها ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفاة المذكورة ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/288

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى ح�سن علي عبدهلل محمد المطوع من �سكنة
الدير ويحمل رقم �سكاني � ،550012222أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية
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وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/292

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى جمال خليفة علي خليفة الع�سلي من �سكنة
الحد ويحمل رقم �سكاني � ،691200378أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/287

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى عبا�س علي �أحمد حبيل من �سكنة الخارجية
ويحمل رقم �سكاني � ،570047854أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى
المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/289

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفاة مريم اكينو �سيرانو اكينو من �سكنة قاللي
وتحمل رقم �سكاني � ،680115846أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركتها ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفاة
المذكورة ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2013/1/3 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
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�إعالن 2012/291

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى علي ح�سن عبد الح�سين ح�سين من �سكنة الدير
ويحمل رقم �سكاني � ،640008615أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى
المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/290

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى علي �أحمد علي ح�سن عبداهلل ك�شكول من
�سكنة جرداب ويحمل رقم �سكاني � ،730704637أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن
يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة
الر�سمية وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون
مدين ًا للمتوفى المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/293

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى محمد جا�سم محمد عبدالغفار من �سكنة الحد
ويحمل رقم �سكاني � ،430000049أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى
المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/304

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى �أحمد خلف عبداهلل الكطاف من �سكنة الرفاع
الغربي ويحمل رقم �سكاني � ،610123602أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية
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وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/300

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى ال�سيد عدنان علوي عبا�س عي�سى من �سكنة مهزة
ويحمل رقم �سكاني � ،600102262أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى
المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/296

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى ح�سين �أحمد نا�صر عي�سى من �سكنة �سماهيج
ويحمل رقم �سكاني � ،5401160929أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى
المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2013/1/3 :م

�إعالن 2012/303

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى علي حامد ح�سين عقيل من �سكنة الحد ويحمل
رقم �سكاني � ،610110462أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإع�لان في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى
المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2013/1/3 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
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ا�ستدراك

ُن�شر في ملحق الجريدة الر�سمية العدد (  ) 3086ال�صادر بتاريخ  10يناير ،2013
القانون رقم ( )57ل�سنة 2012بالت�صديق على اتفاقيات اال�ست�صناع والوكالة وال�ضمان
لتمويل م�شروع تطوير �شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإ�سالمي
للتنمية ،وقد ورد بديباجة القانون المذكور والمادة الأول��ى منه الإ�شارة �إلى تاريخ
توقيع االتفاقيات في (� 22أكتوبر  ) 2012وال�صحيح (� 22أكتوبر  ) 2011ح�سبما
هو وارد في االتفاقيات المذكورة ،كما نعيد ن�شر ال�صفحات ()47 ،27 ،22 ،17 ،16
من االتفاقيات المرافقة للقانون التي �سقط منها بع�ض الأرقام و�شابها بع�ض الغمو�ض،
وفيما يلي هذه ال�صفحات:
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ا�ستدراك

ُن�شر في الجريدة الر�سمية العدد ( )3063ال�صادر بتاريخ  ،2012/8/2قرار
اال�ستمالك رقم ( )35الخا�ص با�ستمالك العقار الم�سجل با�سم ال�سيد /نائل جا�سم
عبدالرحمن ال��زي��ان��ي الكائن ف��ي ال��ن��وي��درات م��ن المنامة ح�سب المقدمة رقم
 ،2008/10681وال�صحيح المقدمة رقم .1995/4337

لذا لزم التنويه
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