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�أمر ملكي رقم ( )22ل�سنة 2013
بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى
القيام بمهام الحكم
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،

ملك مملكة البحرين.

�أمرنا بالآتي
المادة الأولى
ُيعهد �إلى ولي عهدنا نائب القائد الأعلى �صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلمان بن حمد بن
عي�سى �آل خليفة القيام بمهام الحكم نيابة عنا �أثناء مدة غيابنا بالخارج.

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

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 30 :جمادى الآخرة 1434هـ
الموافق 10 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــو 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )34ل�سنة 2013
ب�إعادة تنظيم �شئون العدل
بوزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع الد�ستور،
وعلى القانون رقم ( )60ل�سنة  2006ب�ش�أن �إعادة تنظيم هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني
وتعديالته,
وعلى قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وعلى المر�سوم رقم ( )41ل�سنة  2003بتنظيم وزارة العدل،
وعلى المر�سوم الملكي رقم ( )59ل�سنة  2010بت�شكيل الوزارة،
وبنا ًء على عر�ض وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
المادة الأولى

ُيعاد تنظيم �شئون العدل بوزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف على النحو الآتي:
�أو ًال  :وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف ويتبعه:
 -1جهاز ق�ضايا الدولة (بم�ستوى �إدارة).
 -2وكيل الوزارة الم�ساعد للإح�صاء والتخطيط واالت�صال وتتبعه:
�أ� -إدارة الإح�صاء والتخطيط.
ب� -إدارة التن�سيق واالت�صال.
ثاني ًا  :وكيل الوزارة ل�شئون العدل ويتبعه :
 -1وكيل الوزارة الم�ساعد ل�شئون المحاكم والتوثيق وتتبعه:
�أ� -إدارة المحاكم.
ب� -إدارة التنفيذ.
جـ � -إدارة التوثيق.
 -2وكيل الوزارة الم�ساعد للموارد الب�شرية والمالية وتتبعه:
�أ� -إدارة الموارد الب�شرية والمالية.
ب� -إدارة نظم المعلومات.
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 -3وكيل الوزارة الم�ساعد ل�شئون و�أموال القا�صرين وتتبعه:
�أ� -إدارة �أموال القا�صرين.
ب� -إدارة �شئون القا�صرين.

المادة الثانية

ُيلغى المر�سوم رقم ( )41ل�سنة  2003بتنظيم وزارة العدل.

المادة الثالثة

على وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف تنفيذ هذا المر�سوم  ،و ُيعمل به من تاريخ
�صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 30 :جمادى الآخرة 1434هـ
الموافق 10 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــو 2013م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )19ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إ�ضافة مادة برقم ( )17مكرراً للقرار رقم ( )22ل�سنة 2010
ب�ش�أن تنظيم تراخي�ص مراكز ومعاهد العلوم ال�شرعية
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على القانون رقم ( )2ل�سنة  2005ب�ش�أن المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
وعلى المر�سوم الملكي رقم ( )59ل�سنة  2010بت�شكيل الوزارة،
وعلى ال��ق��رار رق��م ( )22ل�سنة  2010ب�ش�أن تنظيم تراخي�ص م��راك��ز ومعاهد العلوم
ال�شرعية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل الوزارة لل�شئون الإ�سالمية،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ي�ضاف �إلى القرار رقم ( )22ل�سنة  2010ب�ش�أن تنظيم تراخي�ص مراكز ومعاهد العلوم
ال�شرعية مادة جديدة برقم ( )17مكرر ًا يكون ن�صها التالي:
« مع عدم الإخ�لال بحكم المادة ال�سابقة يجوز لوكيل ال��وزارة ت�شكيل لجنة ا�ست�شارية
متخ�ص�صة تعاون الجهة الإدارية المخت�صة في عمليات التقييم الم�ستمر لمناهج ومقررات
وكتب معاهد ومراكز العلوم ال�شرعية و�أن�شطتها البحثية والثقافية بهدف تطوير العملية
التعليمية ».

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�سالمية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ
ن�شره في الجريدة الر�سمية.

					
�صدر بتاريخ 19 :جمادى الآخرة 1434هـ
الـم ـ ـ ــوافـ ــق� 29 :أب ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبد اهلل �آل خليفة
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وزارة الثقافة

قرار رقم ( )7ل�سنة 2013
ب�ش�أن الترخي�ص بت�سجيل
الجمعية البحرينية للمتحدثين باللغة الرو�سية

وزيرة الثقافة:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989ب�إ�صدار قانون الجمعيات والأندية
االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�صة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�ضة والم�ؤ�س�سات
الخا�صة ،وتعديالته الالحقة،
وعلى المر�سوم رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل م�سمى وزارة الثقافة والإعالم و�إن�شاء هيئة
�شئون الإعالم،
وعلى المر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2010ب�ش�أن تنظيم وزارة الثقافة،
وعلى قرار مجل�س الوزراء رقم  2141-08بالموافقة على ت�سمية وزارة الثقافة كجهة �إدارية
مخت�صة بالجمعيات الثقافية والأدبية و�أن يكون وزير الثقافة ب�صفته الوزير المعني بذلك،
وعلى النظام اال�سا�سي للجمعية البحرينية للمتحدثين باللغة الرو�سية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُت�سجل الجمعية البحرينية للمتحدثين باللغة الرو�سية في قيد الجمعيات والأندية الثقافية
والفنية الخا�ضعة لإ�شراف وزارة الثقافة تحت قيد رقم (ج.)40-

مادة ()2

ُين�شـ ــر ه ــذا الق ـ ــرار والنظـ ـ ــام الأ�سـ ــا�سـ ــي المـ ــرافـ ــق في الجـ ــريـ ــدة الر�س ـ ــمية،
و ُيعم ـ ــل به ــما من تــاريخ الن�ش ـ ــر.

								
�صدر في 2 :رجب 1434ه ـ
الموافـ ــق 12 :مايو 2013م

وزيرة الثقافـة
مي بنت محمد �آل خليفة
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النظام اال�سا�سي
للجمعية البحرينية للمتحدثين بالرو�سية
(تحت الت�أ�سي�س)
الباب الأول
�أحكام عامة
مادة ()1

ت�أ�س�ست بمملكة البحرين في عام 2013م جمعية با�سم (الجمعية البحرينية للمتحدثين
بالرو�سية) تحت قيد رقم (ج )40-وذلك طبق ًا لأحكام 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  1989المعدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )44ل�سنة 2002
والقرارات الوزارية ال�صادرة تنفيذ ًا له.

مادة ()2

ُت�سجل الجمعية بوزارة الثقافة طبق ًا لأحكام القرار الوزاري رقم ( )2ل�سنة  1990في �ش�أن
تنظيم �سجل قيد الجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية الخا�ضعة لإ�شراف وزارة الثقافة.
وتثبت ال�شخ�صية االعتبارية للجمعية من تاريخ ن�شر ت�سجيلها في الجريدة الر�سمية.

مادة ()3

مقر الجمعية ومركز �إدارتها الم�ؤقت هو مكتب رقم  - 42بناية عالية رقم – 580طريق
 – 1706مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية – المنامة – مملكة البحرين.

مادة ()4

يمثل الجمعية قانون ًا رئي�س مجل�س �إدارتها �أو من ينوب عنه بقرار من مجل�س الإدارة.

مادة ()5

ال يجوز للجمعية اال�شتغال بال�سيا�سة كما ال يجوز للجمعية الدخول في م�ضاربات مالية،
وعليها مراعاة النظام العام والآداب وااللتزام في جميع �أن�شطتها بعدم الم�سا�س ب�سالمة
الدولة �أو ب�شكل الحكومة �أو نظامها االجتماعي.

مادة ( )6

يذكر ا�سم الجمعية وعنوان مقرها ورقم ت�سجيلها و�شعارها – �إن وجد – في جميع دفاترها
و�سجالتها ومطبوعاتها.
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مادة )7(-

ال يجوز للجمعية �أن تنت�سب �أو ت�شترك �أو تن�ضم �إلى جمعية �أو هيئة �أو ناد �أو اتحاد يكون
مقره خارج البحرين دون �إذن م�سبق من وزارة الثقافة بذلك.

الباب الثاني
�أهداف الجمعية
وو�سائل تنفيذها وميدان ن�شاطها
مادة ()8

تقوم الجمعية في ح��دود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق
الأهداف التالية :
� -1أن تكون الجمعية قناة للتوا�صل بين المتحدثين بالرو�سية �سواء �أكانوا بحرينيين �أو مقيمين
في البحرين ومع ال�شعوب المتحدثة بالرو�سية.
� -2ستعمل الجمعية على �إي�صال �أف�ضل �صورة ممكنة عن مملكة البحرين ثقافي ًا واجتماعي ًا
لل�شعوب الناطقة بالرو�سية.
 -3ت�شجيع العالقات في مجال الثقافة والأدب والفن والعلوم والريا�ضة.
 -4ت�شجيع العالقات التقنية والفنية بما يخدم عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية في
مملكة البحرين.
 -5التعريف وم�ساعدة وتي�سيير �أمور الراغبين في الدرا�سة في البلدان الناطقة بالرو�سية.
 -6العمل على تعلم اللغة الرو�سية من خالل التعاون مع الم�ؤ�س�سات التعليمية.
 -7ت�شجيع ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية والفنية من العربية �إلى الرو�سية وبالعك�س.
 -8القيام ب��ال��ن��دوات وال��م���ؤت��م��رات والأن�شطة الثقافية والفنية واالجتماعية م��ع الجهات
والجمعيات ذات االهتمامات الم�شتركة.
� -9إقامة وتعزيز عالقات التعاون وتبادل الخبرات مع الجمعيات ذات الأه��داف الم�شتركة
خارج مملكة البحرين بما ال يتعار�ض مع المادة ( )7من النظام الأ�سا�سي.

مادة ()9

ت�سعى الجمعية لتحقيق �أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالو�سائل
التالية:
 -1الح�صول على كافة الموافقات الر�سمية على �إن�شاء الجمعية والت�صاريح الخا�صة لممار�سة
جميع الأن�شطة الم�شروعة والتي تحقق الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها.
 -2عمل كل ما يظهر مملكة البحرين ب�صورة م�شرفة �أمام العالم الخارجي.
 -3توظيف مجموعة من الموظفين بالجمعية و�إ�ستئجار مقر لها ،والعمل على �إيجاد الموارد
الم�شروعة الالزمة لممار�سة الجمعية عملها.
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مادة ()10

ت�ستهدف الجمعية القيام بالأن�شطة التالية:
 -1التوا�صل مع الأع�ضاء المتحدثين بالرو�سية وا�ستعرا�ض كافة الم�شكالت التي تواجهها في
المملكة.
 -2تقديم الدعم والإر�شاد والن�صح للمتحدثين بالرو�سية من مواطنين و�أجانب وتدعيم �أوا�صر
ال�صداقة من خالل العالقات الثقافية واالجتماعية فيما بينهم.
� -3إظهار �أف�ضل �صورة لمملكة البحرين في الخارج والداخل.

الباب الثالث
الع�ضوية
مادة ()11

يجب �أن تتوافر في ع�ضو الجمعية ال�شروط الآتية:
� -1أن ال يقل عمر الع�ضو عن ثمانية ع�شر عام ًا.
� -2أن يكون بحريني ًا.
� -3أن يكون ح�سن ال�سمعة وال�سلوك و�أن ال يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بال�شرف
والأمانة �إال �إذا رد �إليه اعتباره.
� -4أن يجيد التحدث باللغة الرو�سية.
� -5أن ي�سدد اال�شتراك ال�شهري للجمعية.

مادة ( )11مكرر

يجوز لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين الح�صول على الع�ضوية غير العاملة
على �أن تنطبق عليهم ذات ال�شروط الواردة في المادة ( )11من �شروط الع�ضوية.

مادة ()12

على من يرغب في االن�ضمام �إلى ع�ضوية الجمعية �أن يتقدم بطلب �إلى �أمين �سر مجل�س
الإدارة وفق ًا للنموذج المعد لهذا الغر�ض ،وعلى �أمين �سر المجل�س عر�ض طلب االن�ضمام على
مجل�س الإدارة في �أول �إجتماع له للبت في قبوله �أو رف�ضه خالل �شهر من تاريخ تقديمه.

مادة ()13

يخطر مقدم الطلب كتابي ًا بقرار مجل�س االدارة بالقبول �أو الرف�ض خالل �أ�سبوعين من
تاريخ �صدور القرار مع بيان الأ�سباب في حالة الرف�ض .وال يجوز �إعادة النظر في الطلبات
التي �سبق للمجل�س رف�ضها �إال بعد مرور مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ قرار الرف�ض.
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مادة ()14

على من يرغب في الإن�سحاب من ع�ضوية الجمعية �أن يتقدم بطلب �إلى �أمين �سر مجل�س
الإدارة مكتوب ًا وم�شفوع ًا ب�أ�سباب االن�سحاب.
وعلى �أمين ال�سر عر�ض الطلب على المجل�س خالل �شهر من تاريخ تقديمه للنظر في
�أ�سباب ان�سحاب الع�ضو ومحاولة �إقناعه بالعدول عن قراره وذلك خالل �شهر من تاريخ عر�ض
الطلب على المجل�س ،ف�إن لم يعدل عن طلبه خالل هذه الفترة اعتبرت اال�ستقالة مقبولة.
ويلتزم الع�ضو المن�سحب ب�سداد جميع اال�شتراكات الم�ستحقة عليه وكذلك �أية التزامات مالية
�أخرى للجمعية.

مادة ()15

يجوز لمجل�س الإدارة ف�صل الع�ضو من الجمعية بعد �سماع وجهة نظره في الحاالت الآتية:
� -1إذا �أخل بالنظام الأ�سا�سي �أو اللوائح الداخلية للجمعية.
� -2إذا خالف القرارات الم�شروعة للجمعية العمومية �أو لمجل�س االدارة.
� -3إذا اختل�س من �أموال الجمعية �أو بدد عهدتها �أو زور �أختامها �أو مكاتباتها �أو �أوراقها.
� -4إذا قذف �أو �شهر بغير حق بالجمعية �أو ب�أعمالها �أو بمجل�س �إدارتها.
� -5إذا امتنع عن ت�سديد ا�شتراكاته بدون �سبب مقبول رغم �إ�شعاره كتابيا بوجوب ال�سداد.
� -6إذا �صدر حكم جنائي �ضده في جناية مخلة بال�شرف �أو الأمانة ما لم يرد �إليه اعتباره.
وال يتم الف�صل �إال بموافقة ثلثي �أع�ضاء مجل�س الإدارة ،ويخطر الع�ضو بقرار المجل�س
خالل �أ�سبوعين من تاريخ �صدوره.

مادة ()16

يجوز للع�ضو المف�صول التظلم من قرار ف�صله �أم��ام الجمعية العمومية العادية �أو غير
العادية في �أول اجتماع لها بعد �صدور قرار الف�صل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا.
وعلى �أمين �سر مجل�س االدارة �إخطار الع�ضو بقرار الجمعية العمومية خالل ا�سبوعين من
تاريخ �صدوره.

مادة ()17

ت�سقط الع�ضوية في �إحدى الحاالت الآتية :
 -1الوفاة.
 -2االن�سحاب من ع�ضوية الجمعية.
 -3فقدان �أحد �شروط الع�ضوية الواردة في المادة (  ) 11من هذا النظام.
 -4الف�صل من الجمعية.
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مادة ()18

يجب على ع�ضو الجمعية القيام بما يلي:
�أ -الإلتزام بالنظام الأ�سا�سي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجل�س
الإدارة.
ب� -سداد ر�سوم االن�ضمام واال�شتراك ح�سبما تحددها الالئحة المالية.
ج -ال�سعي لتحقيق �أهداف الجمعية من خالل الم�شاركة في برامجها و�أن�شطتها.
د -عدم الظهور بمظهر ي�سيء �إلى الجمعية و�أع�ضائها.

مادة ()19

لع�ضو الجمعية الحق فيما يلي :
�أ -ح�ضور �إجتماعات الجمعية العمومية ومناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول �أعمالها
والت�صويت عليها.
ب -الح�صول على بطاقة الع�ضوية بالجمعية مبين بها ا�سمه وعمله وعنوانه و�سنة وتاريخ
ان�ضمامه ورقم ع�ضويته ورقمه ال�شخ�صي الثابت في بطاقة ال�سجل ال�سكاني المركزي،
و�أية بيانات �أخرى.
ج -الح�صول على ن�سخة من النظام الأ�سا�سي للجمعية.
د -اال�ستفادة من الت�سهيالت التي توفرها الجمعية لأع�ضائها على الم�ستوى المهني �أو
االجتماعي.
هـ -الح�صول على ما ت�صدره الجمعية من ن�شرات �أو مطبوعات.
و -االطالع على �سجالت ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخ�ص�صها مجل�س الإدارة
في مقر الجمعية وبح�ضور ال�شخ�ص الموجودة في عهدته.

الباب الرابع
الجمعية العمومية
مادة ()20

الجمعية العمومية هي ال�سلطة العليا في ر�سم �سيا�سة الجمعية ومراقبة تطبيقها ،وت�سري
قراراتها على جميع �أجهزتها ولجانها و�أع�ضائها.

مادة ()21

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأع�ضاء العاملين الذين �أوفوا بااللتزامات المفرو�ضة
عليهم وفق ًا للنظام الأ�سا�سي للجمعية وم�ضت على ع�ضويتهم مدة �ستة �أ�شهر على الأقل ،فيما
عدا االجتماع الأول للجمعية.
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مادة ()22

تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل �سنة خالل الأ�شهر الثالثة التالية النتهاء
ال�سنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئي�سي للجمعية.
ويجوز لمجل�س االدارة �أن يدعو الجمعية العمومية لالنعقاد في مكان �آخر.
ويحدد مجل�س الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وج��دول الأع��م��ال والأوراق
المرفقة به ويبلغ بها الأع�ضاء قبل موعد االنعقاد ب�أ�سبوعين على الأقل.
وال يجوز للجمعية العمومية النظر في غير الم�سائل الواردة في الجدول �إال بموافقة االغلبية
المطلقة لأع�ضاء الجمعية العمومية.

مادة ()23

ال يعتبر اجتماع الجمعية العمومية �صحيحا �إال بح�ضور الأغلبية المطلقة لأع�ضائه ف�إذا لم
يكتمل هذا العدد �أجل الإجتماع �إلى جل�سة �أخرى تعقد خالل مدة �شهر من تاريخ الإجتماع
الأول ،ويكون الإجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا ح�ضره ثلث �أع�ضاء الجمعية العمومية ف�إذا لم يكتمل
الن�صاب القانوني �أجل الإجتماع �إلى جل�سة �أخرى تعقد خالل مدة �شهر ويكون الإنعقاد في
هذه الحالة �صحيح �إذا ح�ضره ع�شرة في المائة من الأع�ضاء.
و�إذا �إكتمل الن�صاب القانوني فال ي�ؤثر في �صحة القرارات المتخذة �إن�سحاب �أقل من ن�صف
عدد الأع�ضاء الحا�ضرين عند بدء الإجتماع.

مادة ()24

يجوز �أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية (�إ�ستثنائية) بناء على:
�أ -دعوة من مجل�س الإدارة.
ب -طلب يتقدم به لمجل�س الإدارة كتابة عدد ال يقل عن ثلث عدد الإع�ضاء الذين لهم حق في
ح�ضور الجمعية العمومية.
ج -دعوة من وزارة الثقافة.
ويحدد في الدعوة الغر�ض من عقدها كما تحدد الم�سائل والمو�ضوعات التي تعقد من
�أجلها .وتتبع في انعقاد الدورة غير العادية الإجراءات التي ت�سير عليها الدورات العادية من
حيث تحديد الموعد والمكان و�صحة االنعقاد وغير ذلك.
د -لينعقد الإجتماع �صحيح ًا يجب على الموقعين بطلب �إجتماع الجمعية العمومية غير العادية
�أن ال يقل عن ن�صف الأع�ضاء الم�سددين ال�شتراكاتهم.
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مادة ()25

يجب �إبالغ وزارة الثقافة بكل �إجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخم�سة ع�شر يوم ًا على
الأقل وب�صورة من خطاب الدعوة والم�سائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به،
وللوزارة �أن تندب من تراه لح�ضور الإجتماع.
كما يجب �إبالغ الوزارة ب�صورة من مح�ضر �إجتماع الجمعية العمومية خالل خم�سة ع�شر
يوم ًا من تاريخ الإجتماع ويجب �أن يت�ضمن مح�ضر الإجتماع ما �أتخذ من قرارات.

مادة ()26

ت�صدر قرارات الجمعية العمومية ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين ومع ذلك ي�شترط
ل�صحة القرارات �أغلبية ثلثي �أع�ضاء الجمعية العمومية فيما يخت�ص بف�صل االع�ضاء وتعديل
النظام اال�سا�سي للجمعية وتقرير حلها اختياري ًا �أو عزل �أع�ضاء مجل�س الإدارة وذلك فيما
يتعلق باندماج الجمعية في غيرها �أو تكوين فروع لها.

مادة ()27

تخت�ص الجمعية العمومية العادية بالم�سائل الآتية:
 -1مناق�شة و�إقرار التقريرين الأدبي والمالي.
 -2مناق�شة و�إقرار التقرير المالي.
 -3انتخاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
 -4الم�سائل االخرى التي يرى مجل�س االدارة ادراجها في جدول االعمال.

مادة ()28

تخت�ص الجمعية العمومية غير العادية (اال�ستثنائية) بما يلي:
 -1تعديل النظام اال�سا�سي للجمعية.
� -2إدم ـ ــاج الجمعـ ــية مع غـيرها من الجمع ـ ــيات التي تعم ـ ـ ــل لتحقي ـ ــق غر�ض مماثل �أو
تكـ ـ ــوين ف ـ ـ ــروع له ـ ــا.
 -3عزل بع�ض �أو كل �أع�ضاء مجل�س االدارة.
 -4حل الجمعية اختياري ًا.
 -5الم�سائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.
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الباب الخام�س
مجل�س الإدارة
مادة ()29

مجل�س االدارة هو ال�سلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ ال�سيا�سة التي تر�سمها الجمعية
العمومية والقرارات التي ت�صدرها تحقيق ًا للأغرا�ض الم�شروعة للجمعية.
ويتولى مجل�س االدارة �إدارة �شئون الجمعية وله في �سبيل ذلك القيام ب�أي عمل من الأعمال
عدا تلك التي ين�ص هذا النظام على �ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها.
ويقوم مجل�س االدارة على وجه الخ�صو�ص باالعمال الآتية:
 -1اعداد االطار العام لل�سيا�سه العامة التي ت�سير عليها الجمعية.
 -2اعداد الخطط والبرامج المحققه لأهداف الجمعية.
 -3و�ضع اللوائح الخا�صة بالجمعية على �ضوء نظامها اال�سا�سي.
 -4درا�سة التقارير الواردة من اللجان الم�شكلة بالجمعية واقتراحات اع�ضاء الجمعية واتخاذ
القرارات المنا�سبة ب�ش�أنها.
 -5اعداد م�شروع الميزانية ال�سنوية للجمعية وح�سابها الختامي.
 -6اعداد التقرير ال�سنوي عن ن�شاط الجمعية.
 -7ت�شكيل اللجان ال�لازم��ة لتحقيق �أه���داف الجمعية وت�شجيع الأع�ضاء على االن�ضمام
لع�ضويتها.
� -8إعداد وتوزيع الن�شرات والكتيبات والدرا�سات الالزمة لتحقيق �أهداف الجمعية.

مادة ()30

يتكون مجل�س الإدارة من �سبعة �أع�ضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اع�ضائها لمدة
�سنتين قابلة للتجديد مدة �أو مدد ًا �أخرى ويتم انتخابهم باالقتراع ال�سري المبا�شر.

مادة ()31

ي�شترط في ع�ضو مجل�س الإدارة ما يلي :
 -1ان يكون متمتع ًا بحقوقه المدنية.
� -2أال يكون من �أع�ضاء مجل�س �إدارة جمعية ثبتت م�سئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت �إلى
حلها وذلك قبل م�ضي خم�س �سنوات من تاريخ �صدور قرار حل الجمعية.
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مادة ()32

ال يجوز الجمع بين ع�ضوية مجل�س �إدارة الجمعية وع�ضوية مجل�س �إدارة جمعية �أخرى تعمل
في ن�شاط مماثل لن�شاط الجمعية �إال ب�إذن خا�ص من وزارة الثقافة.
وال يجوز الجمع بين ع�ضوية مجل�س االدارة والعمل في الجمعية ب�أجر.

مادة ()33

تت�ألف هيئة مكتب مجل�س االدارة من الرئي�س ونائب الرئي�س و�أمين ال�سر و�أمين ال�صندوق
وينتخبهم مجل�س الإدارة من بين �أع�ضائه في �أول اجتماع له عن طريق الإقتراع ال�سري وتكون
�إخت�صا�صات ك ًال منهم على الوجه الآتي:

�أ – الرئي�س-:

هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير  ،ويخت�ص برئا�سة جل�سات مجل�س االدارة والجمعية
العمومية وادارة كل منها والتوقيع على مح�ضر جل�ساتها مع �أمين ال�سر وعلى ال�شيكات وجميع
�أذون��ات ال�صرف والعقود واالتفاقيات والم�ستندات المالية مع �أمين ال�صندوق والتوقيع على
قرارات ف�صل الأع�ضاء وكذلك الإ�شراف على جميع �أعمال الجمعية ،كما يتولى البت في الأمور
الم�ستعجلة التي ال تحتمل الت�أخير على �أن تعر�ض على مجل�س الإدارة في �أول اجتماع له.

ب  -نائب الرئي�س:

وت��ك��ون ل��ه اخت�صا�صات الرئي�س ف��ي حالة غيابه ولمجل�س الإدارة ح��ق تخويله بع�ض
الإخت�صا�صات المالية والإدارية �أو الفنية الدائمة.

ج – �أمين ال�سر:

وي��ق��وم بتح�ضير ج��دول �أع��م��ال جل�سات مجل�س الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين
محا�ضرها وتوقيعها مع الرئي�س وه��و ال��ذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأع��م��ال الكتابية
والمرا�سالت والملفات وال�سجالت والدفاتر والأوراق والعقود.

د – االمين المالي:

ويتولى �إدارة �أموال الجمعية و�إم�ساك ح�ساباتها و�إيراداتها وم�صروفاتها و�إيداع �أموالها في
�أح��د الم�صارف المعتمدة و�صرف ما يتقرر �صرفه بموجب �أذون��ات موقعه من قبله وقبل
الرئي�س ،وعليه كذلك مراقبة تح�صيل وقيد الإ���ش��ت��راك��ات بالدفاتر وال�سجالت وحفظ
الم�ستندات المالية التي يترتب عليها �إلتزام مالي على الجمعية �أو حق لها مع مراعاة مطابقة
الإيرادات والم�صروفات لأحكام الالئحة المالية ،وعليه �أن يقدم تقرير ًا �شهري ًا لمجل�س الإدارة
عن الحالة المالية للإيرادات والم�صروفات ،وله الإحتفاظ بمبلغ معين للنثريات ال�ضرورية
وفق ًا لما تحدده الالئحة المالية للجمعية.
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مادة ()34

يجوز لمجل�س االدارة ان ي�ؤلف لجانا فرعية من بين �أع�ضائه �أو من غيرهم ويحدد المجل�س
عدد اع�ضاء كل لجنة و�إخت�صا�صاتها وي�ضع نظام ًا لأعمالها على �أن تعر�ض نتيجة درا�ستها
و�أبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�ش�أنها.

مادة ()35

يجتمع مجل�س االدارة مرة كل �شهر ب�صفة دورية وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه ب�شرط ح�ضور الرئي�س �أو نائبه ،ويقوم �أمين �سر المجل�س باعداد ج��دول �أعمال
جل�سات مجل�س الإدارة ويعر�ضه على رئي�س مجل�س الإدارة ليقرر ما ي�شاء ب�ش�أنه ثم يقوم �أمين
ال�سر باخطار الأع�ضاء به قبل موعد الإنعقاد ب�أ�سبوع على الأقل.
وت�صدر قرارات المجل�س ب�أغلبية �أ�صوات الحا�ضرين ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح الجانب
الذي فيه الرئي�س.

مادة ()36

يجوز �أن يعقد مجل�س االدارة اجتماع ًا ا�ستثنائي ًا بدعوة من الرئي�س �أو بناء على طلب ثلث
�أع�ضاء المجل�س على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة ،ويقت�صر الإجتماع على مناق�شة
المو�ضوعات المقررة في جدول �أعماله.
ويجوز لوزارة الثقافة �أن تطلب عقد اجتماع لمجل�س االدارة �إذا دعت �ضرورة لذلك.

مادة ()37

يعتبر م�ستقي ًال من ع�ضوية مجل�س الإدارة كل من تغيب من اع�ضائه عن ح�ضور جل�ساته
ثالث مرات متوالية �أو �ست مرات خالل ال�سنة الواحدة بدون �إبداء عذر مقبول ،وفي حالة
وفاة �أو ا�ستقالة �أو ف�صل �أحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو خلو مكانه لأي �سبب من الأ�سباب يحل
محله الع�ضو الحا�صل على �أكثر الأ�صوات بعد �أع�ضاء مجل�س الإدارة في الإنتخابات التي
�أجريت لتحديد �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
وتكون مدة الع�ضو الجديد مكملة لمدة �سلفه �إلى نهاية الدورة.
ف�إذا كان الع�ضو المراد �شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجل�س �أن ي�ستمر في القيام
ب�أعماله �إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له ب�شرط �أال يزيد عدد الأع�ضاء الذين خال مكانهم
للأ�سباب ال�سابق الإ�شارة �إليها عن ثلث عدد اع�ضاء المجل�س و�إال وجب عر�ض الأم��ر على
الجمعية العمومية لإنتخاب خلف للع�ضو �أو الأع�ضاء الذين �شغرت �أماكنهم.

مادة )38(-

يحل مجل�س الإدارة �إذا �إ�ستقال منه ثلث عدد �أع�ضائه على الأقل دفعة واحدة �أو �إذا �أ�صبح
عدد الأع�ضاء الباقين لأي �سبب من الأ�سباب �أقل من ن�صف عدد �أع�ضاء المجل�س.
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وفي هاتين الحالتين يعر�ض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي النتخاب
مجل�س �إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجل�س ال�سابق.
وتتولى وزارة الثقافة اتخاذ االجراءات الالزمة لدعوة الجمعية العمومية خالل �شهر من
تاريخ حل المجل�س.

مادة ()39

يحتفظ مجل�س االدارة في مقر الجمعية بال�سجالت والدفاتر الآتية -:
� -1سجل لقيد االع�ضاء مبينا به على الأخ�ص ا�سم كل ع�ضو ولقبه وجن�سيته ومهنته وتاريخ
ميالده وت��اري��خ قبوله في الع�ضوية ورقمه ال�شخ�صي الثابت في بطاقة ال�سجل ال�سكاني
المركزي.
� -2سجل تدون فيه محا�ضر جل�سات مجل�س الإدارة على ان توقع المحا�ضر من الرئي�س و�أمين
ال�سر وجميع الأع�ضاء الحا�ضرين.
� -3سجل تدون فيه محا�ضر جل�سات الجمعية العمومية.
 -4دفتر لقيد الإيرادات والم�صروفات.
 -5دفتر لح�ساب البنك.
 -6دفتر لح�ساب ال�سلفه الم�ستديمة.
 -7دفتر لقيد اال�شتراكات.
� -8سجل لقيد جميع العقارات �أو المنقوالت �أو غيرها من العهد الم�ستديمة التي تملكها
الجمعية على �أن يثبت في هذا ال�سجل و�صف مخت�صر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه
والمكان الموجوده فيه وا�سم ال�شخ�ص ال��ذي في عهدته و�صفته وعنوانه كما يثبت في
ال�سجل المذكور كل تغيير يطر�أ على حالتها.
ولمجل�س االدارة اذا لزم الأم��ر �إ�ضافة بيانات �أخ��رى �إلى البيانات ال��واردة في النماذج
الم�شار اليها كما يجوز للمجل�س ان�شاء �سجالت ودفاتر �أخرى مما قد يتطلبه ح�سن �سير العمل
وي�شترط قبل البدء في العمل بال�سجالت والدفاتر الم�شار �إليها �أن ترقم كل �صفحة من
�صفحاتها ب�أرقام م�سل�سلة وان تختم بختم الجمعية.
ويجب �أن تكون جميع ال�سجالت والدفاتر والملفات م�ستوفاة �أوال ب�أول.

مادة ()40

لمجل�س الإدارة �أن يعين مدير ًا من �أع�ضائه �أو من غير �أع�ضائه ويفو�ضه الت�صرف في �أي
�ش�أن من �شئون مجل�س الإدارة.
ويجوز �أن يكون تعيين المدير مقابل �أجر يحدده المجل�س ،وفي هذه الحالة يعتبر المدير
م�ستقي ًال من ع�ضوية مجل�س الإدارة �إذا كان ع�ضو ًا به.
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الباب ال�ساد�س
مالية الجمعية
مادة ()41

تتكون �إيرادات الجمعية من -:
 -1ر�سم االن�ضمام الذي يدفعه الع�ضو عقب قيده �أو �إعادة قيده بع�ضويتها.
 -2ا�شتراكات الأع�ضاء.
 -3الهبات والتبرعات التي ت�صرح بقبولها وزارة الثقافة.
� -4إيرادات الحفالت والمعار�ض والأ�سواق الخيرية التي تقيمها �أو ت�شترك فيها الجمعية بعد
�أخذ موافقة الجهات المخت�صة.
 -5الأرب��اح الناتجة عن ا�ستثمار �أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة
البحرين.

مادة ()42

ال يجوز للجمعية ان تح�صل على �أموال من �شخ�ص �أجنبي �أو جهة �أجنبية وال �أن تر�سل �شيئ ًا
مما ذكر �إلى �أ�شخا�ص �أو منظمات في الخارج �إال ب�إذن من وزارة الثقافة ،وذلك فيما عدا
المبالغ الخا�صة بثمن الكتب والن�شرات وال�سجالت العلمية والفنية.

مادة ()43

تبد�أ ال�سنة المالية للجمعية من �أول يناير وتنتهي في  31دي�سمبر من كل عام.

مادة ()44

رئي�س و�أع�ضاء مجل�س االدارة م�سئولون كل في حدود اخت�صا�صه عن اموال الجمعية وعن
�أي ت�صرف فيها يكون مخالف ًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية
العمومية.

مادة ()45

ي�ضع مجل�س الإدارة الئحة مالية ينظم فيها ال�شئون المالية للجمعية ،وعلى وجه الح�صو�ص
�أوجه �صرف �أموال الجمعية و�إيداعها وتحديد ر�سوم االن�ضمام واال�شتراك ومقدار المبالغ التي
يجوز للأمين المالي االحتفاظ بها ك�سلفة م�ستديمه لل�صرف منها في الحاالت الطارئة وغير
ذلك من البيانات.
وال تعتبر الالئحة المالية �سارية المفعول �إال بعد �إقرارها من الجمعية العمومية.
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مادة ()46

يقوم مجل�س الإدارة بعر�ض الح�ساب الختامي على الجمعية العمومية م�ص َّدق ًا عليه من
جميع �أع�ضائه وذلك لأخذ الر�أي عليه و�إقراره.
واذا جاوزت م�صروفات �أو �إيرادات الجمعية ع�شرة �آالف دينار وجب على مجل�س الإدارة
عر�ض الح�ساب الختامي على مكتب محا�سبة قانوني معتمد م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤيدة له
لفح�صه وتقديم تقرير عنه قبل �إجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها ال�سنوي ب�شهر على
االقل.
وعلى مجل�س الإدارة عر�ض م�شروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ
الر�أي عليه ويجب �إرفاق �صورة من الح�ساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب
الح�سابات ومجل�س الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة الى الأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور
الجمعية العمومية  ،كما يجب عر�ض هذه االوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد
الجمعية العمومية بخم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل وتظل كذلك لحين الت�صديق عليها.

مادة ()47

تودع �أموال الجمعية الذي �سجلت بها لدى �إحدى الم�صارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة
الثقافة ،كما يجب اخطارها عن تغيير الم�صرف خالل �أ�سبوع من تاريخ ح�صول التغيير.
وال ي�سحب �أي مبلغ من الم�صرف �إال �إذا و َّقع ال�شيك الرئي�س والأمين المالي �أو من ينوب
عنهما بقرار من مجل�س الإدارة.

مادة ()48

ال ي�صرف �أي مبلغ من �أم��وال الجمعية �إال بقرار من مجل�س الإدارة وفي حدود �أغرا�ض
الجمعية وطبق ًا لما يحدده هذا النظام والالئحة المالية من �أحكام و�شروط.
وفي الحاالت الطارئة يجوز ال�صرف ب�أمر رئي�س مجل�س الإدارة بغير موافقة �سابقة من
المجل�س على �أن تعر�ض عليه في �أول اجتماع له م�شفوع ًا ب�أ�سباب وم�ستندات ال�صرف.

مادة ()49

تعتبر �أموال الجمعية العينية منها �أو النقدية بما في ذلك من �إ�شتراكات وتبرعات وهبات
ملك ًا للجمعية ،ولي�س لع�ضو الجمعية �أو من �سقطت ع�ضويته الي �سبب من الأ�سباب �أو لورثته
حق فيها.
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مادة ()50

تختار الجمعية العمومية مراقب الح�سابات من بين من ير�شحهم مجل�س االدارة مع مراعاة
�أحكام المادة (  ) 46من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكاف�آته ومع ذلك ففي العام
االول للجمعية يكون اختيار مراقب الح�ساب بمعرفة الأع�ضاء في اول اجتماع لهم على هيئة
جمعية عمومية.

الباب ال�سابع
�إدماج الجمعية
�أو تكوين فروع لها �أو حلها
مادة ()51

يجوز للجمعية العمومية �أن تقرر ادماج الجمعية مع جمعية �أو جمعيات �أخرى تعمل لتحقيق
غر�ض مماثل ،كما يجوز لها تكوين ف��روع لها وذل��ك طبق ًا لأحكام المادة (  ) 28من هذا
النظام.
وال يعتبر قرار الجمعية العمومية ب�إدماج الجمعية او تق�سيمها او تكوين فروع لها نافذ ًا �إال
بعد قيده في ال�سجل المعد لهذا الغر�ض بوزارة الثقافة ون�شره في الجريدة الر�سمية.

مادة ()52

يجوز حل الجمعية اختياريا طبق ًا لأحكام المادتين ( )28 ، 26من هذا النظام �إذا تبين
عجز الجمعية عن تحقيق الأغرا�ض التي �أن�شئت من �أجلها �أو �إذا هبط عدد الأع�ضاء �إلى ن�سبة
يتعذر معها الإ�ستمرار �أو موا�صلة ن�شاط الجمعية �أو غير ذلك من الأ�سباب.
وال يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية �إختياري ًا نافذ ًا �إال بعد قيده في ال�سجل
المعد لهذا الغر�ض بوزارة الثقافة ون�شره في الجريدة الر�سمية.

مادة ()53

يجوز حل الجمعية �إجباري ًا كما يجوز �إغالقها �إداري ًا ب�صفة م�ؤقتة لمدة ال تزيد على خم�سة
و�أربعين يوم ًا بقرار من وزير الثقافة في الحاالت الآتية:
�أ -اذا ثبت عجزها عن تحقيق االغرا�ض التي ان�شئت من �أجلها.
ب -اذا ت�صرفت في �أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبق ًا لأغرا�ضها.
ج� -إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية دورتين متتاليين.
د� -إذا ارتكبت مخالفة ج�سيمة للقانون �أو خالفت النظام العام �أو الآداب.
ويبلغ قرار وزير الثقافة بالحل �أو الغلق الم�ؤقت للجمعية بخطاب م�سجل ويقيد في ال�سجل
المعد لهذا الغر�ض بالوزارة وين�شر في الجريدة الر�سمية.
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وللجمعية ولكل ذي �ش�أن الطعن في قرار الحل �أو الغلق الم�ؤقت �أم��ام المحكمة الكبرى
المدنية خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر القرار في الجريدة الر�سمية وت�سري �أحكام
المواد ( ) 56 ، 55 ، 54من هذا النظام في حالة حل الجمعية �إجباري ًا.

مادة ()54

يحظر على �أع�ضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بادارتها وعلى موظفيها
موا�صلة ن�شاطها �أو الت�صرف في �أموالها بمجرد علمهم بحلها.
كما يحظر على �أي �شخ�ص �أن ي�شترك في ن�شاط الجمعية بعد ن�شر قرار الحل في الجريدة
الر�سمية.

مادة ()55

�إذا حلت الجمعية عينت وزارة الثقافة م�صفي ًا لها لمدة وب�أجر ،ويجب على القائمين على
�إدارة الجمعية المبادرة بت�سليم الم�صفي جميع الم�ستندات وال�سجالت الخا�صة بالجمعية عند
طلبها  ،ويمتنع عليهم وعلى الم�صرف المودع لديه �أموال الجمعية والمدينين لها الت�صرف في
�أي �ش�أن من �شئون الجمعية �أو حقوقها �إال ب�أمر كتابي من الم�صفي.

مادة ()56

بعد تمام عمليه الت�صفية يقوم الم�صفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل
في ميدان عمل الجمعية.
واذا �أ�صبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة الثقافة الهيئات االجتماعية التي ترى
توجيه �أموال الجمعية �إليها.

الباب الثامن
�أحكام ختامية
مادة ()57

ال يعتبر ق��رار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية نافذ ًا �إال بعد قيده
بال�سجل المعد لهذا الغر�ض بوزارة الثقافة ون�شره في الجريدة الر�سمية.

مادة ()58

للجمعية �أن تعين موظفين �أو عما ًال للعمل ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة بمقر الجمعية وت�صرف
لهم �أجورهم �أو مكاف�آتهم طبقا لما يقرره مجل�س الإدارة وفي الحدود التي ت�ضعها الالئحة

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

المالية للجمعية ووفـق ًا لأحكـ ــام ق ـ ــانون العم ـ ــل في الق ـ ــطاع االهل ـ ــي ال�ص ـ ــادر بالمر�سـ ــوم
بقانون رقم ( )23ل�سنة  1976وتعديالته.

مادة ()59

تلتزم الجمع ـ ــية بتع ــديـ ــل هذا النظـ ـ ــام وف ــق ًا لم ــا ي�صـ ـ ــدر م�ستقـ ــب ًال م ــن ت�شريع ـ ــات
�أو تع ـ ــديل في الت�ش ـ ــريع ـ ــات الخـ ـ ــا�صـ ـ ــة بالجمعـ ــيات والأنـ ــديـ ــة االجتمـ ــاعيـ ــة
والثقـ ــافي ـ ــة الخـ ــا�ضـ ــعة لإ�شـ ـ ــراف وزارة الثق ـ ــافـ ـ ــة.

مادة ()60

عند حدوث �أي لب�س �أو غمو�ض في تف�سير ن�ص من الن�صو�ص الواردة في هذا النظام فعلى
مجل�س االدارة الرجوع �إلى وزارة الثقافة للتف�سير والإي�ضاح.
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وزارة العمل

قرار رقم ( )6ل�سنة 2013
ب�ش�أن حماية العمال
من �أخطار الحرائق في المن�ش�آت ومواقع العمل

وزير العمل:
بعد االطالع على قانون تنظيم المباني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة  1990ب�ش�أن الدفاع المدني،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )25ل�سنة  2009بالموافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إلى اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم ( )155ل�سنة  1981ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة المهنيتين وبيئة
العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وعلى
الأخ�ص المادة ( )166منه،
وعلى المر�سوم رقم ( )2ل�سنة  1994بان�ضمام دولة البحرين �إلى االتفاقية العربية رقم
( )7ل�سنة  1977والتو�صية العربية رقم ( )1لعام  1977ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة المهنية،
وعلى المر�سوم رقم ( )7ل�سنة  1983بالموافقة على االن�ضمام �إلى االتفاقية العربية رقم
( )13ل�سنة  1981ب�ش�أن بيئة العمل،
وعلى قرار وزير العمل رقم ( )12ل�سنة  2005ب�ش�أن حماية العمال �أثناء العمل من �أخطار
الحرائق في المن�ش�آت،
و بعد �أخذ ر�أي الجهات المعنية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
مادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القرار ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
�سياق الن�ص
منها ،ما لم ِ
 -1الوزارة :الوزارة المعنية ب�شئون العمل في القطاع الأهلي.
ُ -2م�صانةُ :محتفظ بها في حالة �صالحة للعمل و ُمعدة لال�ستعمال عند الحاجة �إليها.
 -3ال�شخ�ص الم�ؤهل� :أي �شخ�ص ُمدرب تدريب ًا منا�سب ًا ولديه خبرة كافية في العمل.
 -4الجهة المخت�صة :الجهة المعنية ب�شئون الدفاع المدني.
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 -5موقع العمل :المكان الذي هُ يئ من قبل �صاحب العمل لقيام العامل بت�أدية العمل فيه
ويكون �أي�ض ًا من �ضمن مواقع العمل الآتي:
�أ� -أي مكان من المن�ش�أة يمكن �أن يتواجد فيه العمال.
ب � -أي حجرة �أو ممر �أو قاعة �أو غرفة �أو ُ�سلم �أو طريق �أو �أي مكان �آخر داخل المن�ش�أة
ُي�ستخدم من قبل العمال للدخول �أو الخروج من موقع العمل.

 -6و�سائل مكافحة الحريق وت�شمل:

�أ -معدات مكافحة الحريق اليدوية :المعدات اليدوية التي ُت�ستعمل لمكافحة الحريق في �أول
مراحله من قبل الأ�شخا�ص العاديين المتواجدين في المبنى.
ب  -معدات و�أجهزة مكافحة الحريق الثابتة� :شبكة تمديدات ثابتة منها ما ُي�ستعمل لمكافحة
الحريق في �أول مراحله من قبل الأ�شخا�ص العاديين المتواجدين في موقع العمل ،ومنها ما
ي�ستوجب ا�ستخدامها من قبل المتدربين عليها.
ج� -أنظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية� :شبكة تمديدات ثابتة ذات فتحات موزعة
في الأماكن المطلوب حمايتها و ُتغذى من م�صادر م�ستمرة لمادة الإطفاء المنا�سبة وتعمل
تلقائي ًا.

� -7أنظمة الإنذار عن الحريق:

�أ -نظام الإنذار اليدوي :جهاز يعمل يدوي ًا بوا�سطة مفاتيح (نقاط نداء) موزعة في �أماكن
معينة ويعمل عن طريق التيار الكهربائي.
ب  -نظام الإنذار التلقائي :جهاز يعمل بالطاقة الكهربائية لتح�س�س خطر الحريق.

مادة ()2

ت�سري �أحكام هذا القرار على جميع المن�ش�آت ومواقع العمل الخا�ضعة لأحكام قانون العمل
في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012

مادة ()3

يجب �أن تكون جميع المن�ش�آت التي يتم بنا�ؤها بعد تاريخ العمل بهذا ال��ق��رار وجميع
التو�سعات والتغييرات في المن�ش�آت القائمة ُم�صممة وفق ًا للآتي:
 -1ا�شتراطات الأمن وال�سالمة المبينة في قانون تنظيم المباني ال�صادر بالمر�سوم بقانون
رقم ( )13ل�سنة  1977وتعديالته.
 -2الموا�صفة القيا�سية البحرينية المعتمدة ب�ش�أن ا�شتراطات ال�سالمة وال�صحة المهنية.
 -3الئحة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المن�ش�آت.
� -4أن تحتوي على الو�سائل الكفيلة بالحيلولة دون انهيار المبنى �أو اندالع �أو انت�شار الدخان �أو
النار من �أحد �أجزاء المبنى �إلى غيره من الأجزاء.
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ويحظر البدء في �أية �إن�شاءات جديدة �أو عمل تو�سعات �أو تعديالت في المن�ش�أة القائمة �إال
بعد مراجعة الت�صميمات واعتمادها من قبل الجهة المخت�صة.
ويجب على �صاحب العمل �إخطار الوزارة بما تم اتخاذه طبق ًا لأحكام هذه المادة.

مادة ()4

يجب على �صاحب العمل �أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية العاملين لديه �أو المتواجدين
في موقع عمله من �أخطار الحريق ،و�أن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطره ،وكذلك و�سائل
الإنقاذ والإطفاء على النحو المبين بهذا القرار.
ويحظر على �صاحب العمل �أن ُيح ّمل العمال �أو يقتطع من �أجورهم �أي مبلغ لقاء توفير هذه
الحماية.

مادة ()5

يلتزم �صاحب العمل ب�إجراء عملية تقييم لمخاطر الحريق في مواقع العمل بالمن�ش�أة و�أن
يتخذ كافة التدابير واالحتياطات الالزمة للحد من مخاطر الحريق �إلى �أدنى م�ستوياتها.

مادة ()6

يحظر على العامل �أن يرتكب �أي فعل �أو تق�صير يق�صد منه منع تنفيذ التعليمات �أو �إ�ساءة
ا�ستعمال �أو �إلحاق �ضرر بالو�سائل المو�ضوعة لحماية �صحة و�سالمة العمال بالمن�ش�أة التي
يعمل بها.
وعلى العامل �أن ي�ستعمل و�سائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية و�أن ينفذ التعليمات
المو�ضوعة للمحافظة على �صحته ووقايته من �أخطار الحريق ،و�أال ي�صدر منه �أي فعل من
�ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى اندالع الحريق.

مادة ()7

يجب على �صاحب العمل توفير و�صيانة الو�سائل الكافية والمنا�سبة لمكافحة الحريق في
جميع مواقع العمل ،على �أن يراعي فيها ما يلي:
� -1أن تكون �صالحة لال�ستخدام ب�صفة م�ستمرة.
� -2أن يتنا�سب عددها ونوعها مع حجم وطبيعة عمل المن�ش�أة ،طبق ًا للموا�صفات القيا�سية
المعتمدة ب�ش�أن ا�شتراطات ال�سالمة وال�صحة المهنية.
� -3أن يتم و�ضع و�سائل مكافحة الحريق في �أماكن ظاهرة ي�سهل الو�صول �إليها.

مادة ()8

يجب �أن يعهد �صاحب العمل �إلى �شخ�ص م�ؤهل بفح�ص و�سائل مكافحة الحريق بالمن�ش�أة
وكافة مواقع العمل مرة كل �سنة على الأقل على �أن يدون عليها تاريخ الفح�ص وتاريخ ال�صيانة
الالحق وا�سم الفاح�ص.
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ويجب �إجراء الفح�ص الدوري الم�شار �إليه على �أجهزة و�سائل مكافحة الحريق من قبل
جهة معتمدة من الجهة المخت�صة.

مادة ()9

يجب على �صاحب العمل �أن يزود جميع المن�ش�آت ب�أجهزة كافية ومالئمة للإنذار في حالة
ن�شوب حريق بحيث تكون م�سموعة في وقت واحد وبكل جزء من �أجزاء المن�ش�أة ومواقع العمل،
ويجب عليه �أن يت�أكد من �صالحية عمل هذه الأجهزة من قبل �شخ�ص م�ؤهل كل ثالثة �أ�شهر
على الأقل وتدون النتائج في �سجل خا�ص يحتفظ به لدى المن�ش�أة.
ويجب �إج��راء الفح�ص الم�شار �إليه على �أجهزة الإن���ذار من قبل جهة معتمدة من الجهة
المخت�صة.

مادة ()10

يلتزم �صاحب العمل بتدريب عدد كاف من العمال على ا�ستخدام و�سائل مكافحة الحريق
ل�ضمان الت�صرف المنا�سب في حالة ن�شوب الحريق ،على �أن يكون التدريب لدى جهة معتمدة
لدى الجهة المخت�صة.

مادة ()11

يجب �أن تتوافر في جميع المن�ش�آت ومواقع العمل الو�سائل الكافية والمالئمة للنجاة في
حالة ن�شوب حريق وذلك وفق ًا لال�شتراطات التالية:
� -1أن تكون مخارج الطوارئ على النحو الآتي:
�أ -عددها و�سعتها و�أبعادها يتنا�سب مع عدد العاملين وطبيعة العمل مع مراعاة فئة
العاملين من ذوي االحتياجات الخا�صة.
ب -ت�ؤدي �إلى �أماكن �آمنة وفي �أ�سرع وقت ممكن.
ج -تفتح للخارج في �أثناء اندفاع الأفراد �أو عند خروجهم.
د -غير مقفلة ويمكن فتحها ب�سرعة من الداخل عند الحاجة �إليها.
هـ -ال تكون من الأبواب التي تفتح بطريقة االنزالق �أو الدورات.
و -م�ضاءة وي�سهل التعرف عليها وذلك بو�ضع الفتات يكتب عليها بو�ضوح عبارة "مخرج
طوارئ" وتو�ضع على ارتفاع منا�سب مع توفير �إ�ضاءة ط��وارئ للمخارج في حالة
انقطاع التيار الكهربائي.
� -2أن تكون جميع الممرات الم�ؤدية �إلى مخارج الطوارئ مقاومة للحريق وخالية من المعوقات
وتحتوي على �إ�ضاءة طوارئ بحيث يمكن �إ�ضاءة طريق النجاة على نحو كاف.
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 -3يجب و�ضع الفتة في مكان بارز ُيكتب عليها بو�ضوح التعليمات التي يجب �إتباعها في حالة
ن�شوب حريق بالمن�ش�أة و�أن تكون الالفتة باللغة العربية والإنجليزية �أو ب�أي لغة �أخرى يفهمها
العامل بح�سب الأحوال.
 -4يجب �أن تكون هناك �أماكن �آمنة يتجمع فيها العمال في حالة ن�شوب حريق يطلق عليها
"نقطة تجمع الحريق" ويجب �إحاطة جميع العمال بمواقع وجودها.

مادة ()12

يلتزم �صاحب العمل بمراعاة اال�شتراطات التالية في المن�ش�آت ومواقع العمل للوقاية من
الحريق:
� -1أن تكون مباني المن�ش�أة من مواد مقاومة للحريق بح�سب طبيعة العمل بالمن�ش�أة.
 -2ف�صل المواقع التي تحتوي على مواد قابلة لال�شتعال وغيرها من المواقع بم�سافة �آمنة
تكفل عدم انت�شار الحريق في حال اندالعه.
 -3تبطين الأ�سطح ال�ساخنة كالمراجل والأنابيب المت�صلة بها لمنع انتقال الحرارة الم�شعة.
 -4تغليف �أنابيب الغازات الحارة �أو عوادم الآالت ذات االحتراق الداخلي بالمواد العازلة
�ضمان ًا لعدم �إ�شعاعها للحرارة.
-5ا�ستخدام �أوعية �أو خزانات م�أمونة لتخزين ومناولة ال�سوائل �أو الغازات القابلة لال�شتعال
وبكميات قليلة في مخازن خا�صة وبح�سب الكميات التي تحددها الجهة المخت�صة.
 -6و�ضع جميع الأجهزة والعمليات التي تنتج الحرارة العالية �أو النار بعيد ًا بم�سافة �آمنة عن
المواد القابلة لال�شتعال.
 -7اتخاذ التدابير لمنع ح��دوث �أي خلل في التجهيزات والو�صالت الكهربية بحيث تكون
مطابقة للمعايير الفنية مع مداومة الك�شف عليها و�صيانتها ،مع مراعاة تفادي خطر
التحميل الزائد في الأجهزة الكهربية.
 -8مراعاة ممار�سات النظافة والترتيبات الجيدة في التخزين و التخل�ص من النفايات والمواد
الخطرة خا�صة القابلة لال�شتعال في جميع مواقع العمل.
 -9تجزئة م�ستودعات الخامات �أو المنتجات �أو النفايات وخا�صة القابلة لال�شتعال �إلى �أق�سام
بوا�سطة فوا�صل من �أنواع مقاومة للحريق �أو الأبواب غير قابلة لال�شتعال.
 -10منع التدخين داخل �أماكن العمل وخا�صة التي تحتوي على مواد قابلة لال�شتعال وتعلق
تعليمات بذلك في تلك الأماكن.
 -11توعية العمال ب�أخطار الحريق وطرق منعه ومكافحته ،والأخطاء التي ت�ؤدي �إلى وقوعه
وطرق تالفيه.
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مادة ()13

يلتزم �صاحب العمل بمراعاة اال�شتراطات التالية في �أي موقع قيد الإن�شاء للوقاية من
الحريق:
 -1تخزين المواد القابلة لال�شتعال بعيد ًا عن �أي م�صدر للهب �أو المواد الم�ؤك�سدة.
 -2اتخاذ تدابير ال�سالمة في العمليات التي ُت�صدر حرارة عالية �أو �أي نوع من �أنواع اللهب �أو
ال�شرر والغبار وااله��ت��زازات ك�أعمال اللحام والتجليخ والقطع و�إ���ص��دار ا�ستمارة اللهب
المك�شوف (.)Hot Work Permit
 -3اتخاذ تدابير ال�سالمة عند ا�ستخدام المولدات الكهربية والم�ضخات المتنقلة بحيث تو�ضع
بعيد ًا عن المواد القابلة لال�شتعال والعمال.
 -4منع التدخين داخل �أماكن العمل وخا�صة التي تحتوي على مواد قابلة لال�شتعال وتعلق
تعليمات بذلك في تلك الأماكن.
 -5اتخاذ تدابير ال�سالمة لمنع حدوث �أي خلل في التجهيزات والو�صالت الكهربية مع مراعاة
�أن تكون تلك التجهيزات مطابقة للمعايير الفنية مع مداومة الك�شف عليها و�صيانتها،
لتفادي خطر التحميل الزائد في الأجهزة الكهربية.
-6التخل�ص من المخلفات ال�صناعية القابلة لال�شتعال وعدم تراكم هذه المواد وتنظيف
�أماكن العمل ب�صورة دورية.
 -7تخزين �أ�سطوانات الغاز الم�ضغوط في م�ستودعات خا�صة بعيد ًا عن م�صدر الحرارة ،مع
اتخاذ احتياطات ال�سالمة عند نقلها وا�ستعمالها.
 -8اتخاذ تدابير ال�سالمة عند ا�ستخدام الم�ضخات المتنقلة بحيث تو�ضع بعيد ًا عن �أماكن
تواجد العمال.
-9تف�صل غرفة مراقب الموقع (الحار�س) بحيث ال تكون جزء ًا من موقع العمل مع اتخاذ كافة
ا�شتراطات م�ساكن العمل.
 -10توفير معدات مكافحة الحريق وتدريب العمال على ا�ستخدامها مع مراعاة تنوعها
وعددها ح�سب طبيعة العمل القائم.

مادة ()14

يجب على �صاحب العمل و�ضع خطة للإخالء في حاالت الطوارئ وتدريب العاملين على
كيفية الإخطار عن الحريق وقت اكت�شافهم له ،وكيفية ا�ستخدام �أجهزة الإن��ذار الموجودة
بالمن�ش�أة مع �إجراء تجارب الإخالء بمعدل مرة واحدة كل �سنة على الأقل.
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ويجب عليه اتخاذ التدابير الأخرى الكفيلة ب�أن يكون جميع عمال المن�ش�أة قد تعرفوا جيد ًا
على و�سائل النجاة وطرق ا�ستخدامها وما ينبغي �إتباعه في حالة ن�شوب حريق بما في ذلك
التدريب على ا�ستخدام �أجهزة الإطفاء.

مادة ()15

ُيحظر على �صاحب العمل ا�ستخدام �أي موقع عمل �إال بعد الح�صول على �شهادة "ال�سالمة
من الحريق" من قبل الجهة المخت�صة.
وال ت�سري �أحكام هذه المادة على المباني �أثناء الإن�شاء �أو الأعمال الهند�سية.

مادة ()16

يجب على جميع المن�ش�آت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق �أو�ضاعها
بما يتفق و�أحكامه خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة ()17

ُيعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات المن�صو�ص عليها في المادة ()192
من قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012

مادة ()18

ُيلغى ق��رار وزي��ر العمل رق��م ( )12ل�سنة  2005ب�ش�أن حماية العمال �أث��ن��اء العمل من
�أخطارالحرائق في المن�ش�آت ،كما ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

مادة ()19

على وكيـ ـ ــل وزارة العم ـ ـ ــل تنف ــيذ ه ـ ــذا القرار ،و ُيعمـ ـ ــل به من الي ـ ــوم التــالـ ــي لتاريخ
ن�شره في الج ـ ــريـ ــدة الــر�سـ ـ ـ ـ ـ ــمي ــة.

								
�صدر بتاريخ 18 :جمادى الآخرة 1434هـ
المـ ـ ــواف ـ ـ ــق� 28 :أب ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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وزارة العمل

قرار رقم ( )20ل�سنة 2013
ب�ش�أن ا�ستبدال و�إ�ضافة ع�ضوية
باللجنة الوطنية للإر�شاد
والتوجيه المهني

وزير العمل:
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2007ب�ش�أن التدريب المهني ،وعلى الأخ�ص
المادة ( )20منه،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة ،2012
وعلى المر�سوم رقم ( )20ل�سنة  1975ب�إن�شاء المجل�س الأعلى للتدريب المهني المعدل
بالمر�سوم رقم ( )1ل�سنة ،1987
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2013ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة الوطنية للإر�شاد والتوجيه المهني
وتحديد اخت�صا�صاتها،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُي�ستبدل بالبند ( )2من المادة ( )1من القرار رقم ( )1ل�سنة  2013ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة
الوطنية للإر�شاد والتوجيه المهني وتحديد اخت�صا�صاتها البند الآتي:
 -2د .محمد عبدالرزاق ال�صديقي رئي�س مركز التميز للتعليم المهني – وزارة التربية
والتعليم .
كما ي�ضاف �إلى ن�ص المادة ( )1من ذات القرار البند الآتي:
 -23محمود نا�صر التوبالني ع�ضو مجل�س الإدارة – مدير لجنة التدريب – الجمعية الأهلية
لدعم التعليم والتدريب.

مادة ()2

على وكيل ال��وزارة تنفــيذ هذا الق ـ ــرار ،و ُيعمـ ــل بــه من الي ــوم التــالــي لتاري ــخ ن�ش ــره في
الج ــريــدة الر�سـ ـ ــمية.

						

�صدر في 11 :جمادى الآخرة 1434هـ
المـوافــق� 21 :أب ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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وزارة العمل

قرار رقم ( )21ل�سنة 2013
ب�ش�أن ا�ستبدال ع�ضو في القرار رقم ( )19ل�سنة 2011
ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل المجل�س النوعي للتدريب المهني في قطاع البنوك

وزير العمل:
بعد االطالع على المر�سوم رقم ( )20ل�سنة  1975ب�إن�شاء المجل�س الأعلى للتدريب المهني
المعدل بالمر�سوم رقم ( )1ل�سنة ،1978
وعلى القرار رقم ( )12ل�سنة  1979ب�ش�أن �إن�شاء وتنظيم المجال�س النوعية للتدريب
المهني،
وعلى القرار رقم ( )19ل�سنة  2011ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل المجل�س النوعي للتدريب المهني
في قطاع البنوك،
وبنا ًء على عر�ض الوكيل الم�ساعد ل�شئون التدريب،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُي�ستبدل بن�ص البند ( )6من المادة الأولى من القرار رقم ( )19ل�سنة  2011ب�ش�أن �إعادة
ت�شكيل المجل�س النوعي للتدريب المهني في قطاع البنوك البند الآتي:
 -6ال�سيد ح�سان �أمين جرار الرئي�س التنفيذي لبنك �ستاندرد ت�شارترد ع�ضو ًا

مادة ()2

على وكي ـ ـ ــل الوزارة تنفي ــذ هذا الق ـ ـ ــرار ،و ُيعمـ ـ ــل به من تاري ـ ــخ �ص ـ ــدوره ،و ُين�شـ ـ ــر
ف ــي الجـ ــريـ ــدة الــر�س ـ ـ ـ ــمية.

								
�صدر في 29 :جمادى الآخرة 1434هـ
الـم ـ ــوافـ ـ ــق 9 :م ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــو 2013م

وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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م�صرف البحرين المركزي

قرار رقم ( )24ل�سنة 2013
ب�ش�أن منح ترخي�ص
ل�شركة تريدالين للأوراق المالية 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
وبنا ًء على عر�ض لجنة التراخي�ص،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُتمنح �شركة تريدالين للأوراق المالية ذ.م.م ترخي�ص "و�سطاء الأوراق المالية العاملون
ل�صالح ح�ساباتهم وح�سابات عمالئهم ".

مادة ()2

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

							
�صدر بتاريخ 22 :جمادى الآخرة 1434هـ
المـ ـ ــواف ـ ــق 2 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2013م

محافظ م�صرف البحرين المركزي
ر�شيد محمد المعراج
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وزارة ال�صناعة والتجارة
مركز البحرين للم�ستثمرين
�إعالن رقم ( )268ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل �شركة ذات م�سئولية محدودة
�إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب
ال�سادة /جواد حبيب و�شركاه نيابة عن �أ�صحاب (�شركة �آر� .آر� .سي ال�شرق الأو�سط ذ.م.م)،
الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،59821طالبين تحويل ال�شكل القانوني لل�شركة من �شركة ذات
م�سئولية محدودة �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،وبر�أ�سمال مقداره  50,000دينار ،بعد تنازل
ال�سيد /ح�سن علي محمد العرادي عن جميع ح�ص�صه في ال�شركة �إلى �شركة (ربد ريزلت
كولج ليمتد) ،وذل��ك لمزاولة ن�شاط مراكز ومعاهد التدريب الإداري والتجاري ومكتب
ا�ست�شاري للحريق وال�سالمة.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
والمبررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها �ستون يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
الم�ؤ ِّيدة
ِّ

�إعالن رقم ( )269ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة قروب ( )6فرع ل�شركة �أجنبية

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه تقدم �إليه مكتب ال�سادة/
(� )5ستار�س لال�ست�شارات نيابة عن �أ�صحاب �شركة قروب ( )6الم�سجلة كفرع ل�شركة �أجنبية
بموجب القيد رقم  ،78914طالب ً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 م�شفوع ًا بالم�ستندات الثبوتية.
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�إعالن رقم ( )270ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل 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 �إليت
لال�ست�شارات نيابة عن ال�سيد /ع��ادل �أمين عبدالكريم باقر �صاحب م�ؤ�س�سة ع��ادل �أمين
الفردية ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،12747طالب ًا تحويل الفرع رقم ( )4من الم�ؤ�س�سة
المذكورة الم�سمى (الأف�ضل للإعالنات والتوزيع) �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،و�إدخال
ال�سيد /جكوب �شاندي (هندي الجن�سية) وال�سيدة� /شو�شان �أنيتا جكوب (هندية الجن�سية)
�شريكين في ال�شركة ،وبر�أ�سمال مقداره  20,000دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
والمبررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الم�ؤ ِّيدة
ِّ
الإعالن.

�إعالن رقم ()271ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل �شركة ذات م�سئولية محدودة
�إلى فروع في �شركة ال�شخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه �أ�صحاب
�شركة (مزيانة للعبايات ذ.م.م) ،الم�سجلة تحت القيد رقم  ،78898طالبين تحويل ال�شكل
القانوني لل�شركة �إلى فروع في �شركة ال�شخ�ص الواحد المملوكة لل�سيدة /هيفاء عبد اهلل
عي�سى ،الم�سجلة باال�سم التجاري (تريدكو بال�س �ش�.ش.و) تحت القيد رقم  ،68936بعد
تنازل ال�سيدة /هند ح�سن �سالم عن كامل ح�ص�صها �إلى ال�سيدة /هيفاء عبد اهلل عي�سى.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
�ستون يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

37

38

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة بحرين كون�سيرج للخدمات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة بحرين كون�سيرج للخدمات ذ.م.م.
			
رقم القيــد84613 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/7 :
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 :مركز االت�صال وتخلي�ص المعامالت لدى الجهات الر�سمية والحكومية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  119مبنى  203طريق 383
هاتف 39696506 :و34153022

و�سط المنامة مجمع 304

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1ح�سن عبدالرحيم ح�سن ال�سويدي
(كويتي الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )4قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )200الن�سبة ()٪1
� -2شركة كويت كون�سيج ذ.م.م
(كويتية الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )396قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )19800الن�سبة ()٪99
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
ح�سن عبدالرحيم ح�سن ال�سويدي (كويتي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:

ح�سن عبدالرحيم ح�سن ال�سويدي

(كويتي الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة الهرم بالزا للتجارة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة الهرم بالزا للتجارة ذ.م.م.
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/7 :
			
رقم القيــد84620 :

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 �ألعاب الأطفال و�أدوات الزخرفة والزينة للمنا�سبات
وا�ستيراد وت�صدير وبيع مواد الطباعة والقرطا�سية وا�ستيراد وت�صدير وبيع الأدوات والأواني
واللوازم المنزلية والمواقد والأفران وا�ستيراد وت�صدير وبيع م�ستح�ضرات التجميل.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 3243
هاتف39611675 :

طريق 249

و�سط المنامة

مجمع 302

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي الجن�سية)
Noushadali Mohammed -1
عدد الح�ص�ص ( )48قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )4800الن�سبة ()٪24
(هندي الجن�سية)
Mohammad Haneefa Kaliyangad -2
عدد الح�ص�ص ( )50قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )5000الن�سبة ()٪25
(بحريني الجن�سية)
� -3صالح حبيب محمد غيث
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)
(بحريني الجن�سية)
� -1صالح حبيب محمد غيث
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي الجن�سية)
Noushadali Mohammed -2
م�ستوى التوقيع (منفرد)
( Mohammad Haneefa Kaliyangad -3هندي الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -1صالح حبيب محمد غيث
Mohammad Haneefa Kaliyangad -2
Noushadali Mohammed -3

(بحريني الجن�سية)
(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة �شيراز لال�ست�شارات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �شيراز لال�ست�شارات ذ.م.م.
			
رقم القيــد84618 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/7 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغ��را���ض ال�شركة :م�ست�شارو �إدارة و�إدارة �أع��م��ال ومكتب لترويج مملكة البحرين وجلب
الم�ستثمرين و�إدارة المطاعم والمقاهي.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  21مبنى  463طريق  1805المنامة/الحورة مجمع 318
هاتف77001414 :

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1فا�ضل عبدالرحيم �إ�سماعيل كاظم (عماني الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(كندي الجن�سية)
 -2ال�شفيع �صديق العاقب
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(كندي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
 -1ال�شفيع �صديق العاقب
 -2فا�ضل عبدالرحيم �إ�سماعيل كاظم (عماني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1فا�ضل عبدالرحيم �إ�سماعيل كاظم
 -2ال�شفيع �صديق العاقب

(عماني الجن�سية)
(كندي الجن�سية)

Director
Director

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة ثيروكير جلف البوراتوريز ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�شركة� :شركة ثيروكير جلف البوراتوريز ذ.م.م.
			
رقم القيــد84619 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/7 :

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 :مختبر للتحاليل الطبية الب�شرية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 940دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  34مبنى 737
هاتف 17100000 :و39403020

طريق 1510

الحد

مجمع 115

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية الجن�سية)
� -1شركة الخليج لنظم الإدارة الإلكترونية ذ.م.م
عدد الح�ص�ص ( )4606قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )460600الن�سبة ()٪49
(موري�شي�سية الجن�سية))
� -2شركة ثايروكير �إنترنا�شونال القاب�ضة
عدد الح�ص�ص ( )4794قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )479400الن�سبة ()٪51
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
(كندي الجن�سية)
 -1عمار محمود
م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
(هندي الجن�سية)
 -2فايفك �شيا�شي
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي الجن�سية)
� -3أركو�سوامي فيليوماني
م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
(هندي الجن�سية)
 -4راجيندرا بهاكار هلفي
م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
 -5جو�سي جورجي �أدلفو مينيز�س (هندي الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1عمار محمود
 -2فايفك �شيا�شي
 -3جو�سي جورجي �أدلفو مينيز�س
 -4راجيندرا بهاكار هلفي
� -5أركو�سوامي فيليوماني

(كندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)
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العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة المغلوث والالظ ا�سو�سيي�شن ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة المغلوث والالظ ا�سو�سيي�شن ذ.م.م.
			
رقم القيــد84609 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/7 :

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 :تقديم خدمات ا�ست�شارية في مجال �صناعة النفط.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 329
هاتف17233996 :

مبنى 44

طريق  50جدحف�ص

مجمع 426

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
� -1أحمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز المغلوث (�سعودي الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(لبناني الجن�سية)
� -2إليا�س محمد ريا�ض الالظ
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
� -1أحمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز المغلوث (�سعودي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
(لبناني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
� -2إليا�س محمد ريا�ض الالظ
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -1إليا�س محمد ريا�ض الالظ
� -2أحمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز المغلوث

(لبناني الجن�سية)
(�سعودي الجن�سية)

Director
Director

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة فولكن ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة فولكن ذ.م.م.
			
رقم القيــد84598 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/6 :

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 �أخ�شاب وحديد وفوالذ و�ألمنيوم وت�صنيع ت�شكيالت
الديكورات وواجهات المباني من الألمنيوم.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 2312
هاتف 39976763 :و17531576

طريق � 439سلماباد

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1فرا�س في�صل زكي عوي�ضة
عدد الح�ص�ص ( )49قيمة الح�صة ()200
 -2نزار جا�سم محمد جم�شير
عدد الح�ص�ص ( )51قيمة الح�صة ()200
المخولون بالتوقيع:
 -1فرا�س في�صل زكي عوي�ضة
 -2نزار جا�سم محمد جم�شير
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1نزار جا�سم محمد جم�شير
 -2فرا�س في�صل زكي عوي�ضة

مجمع 704

(�أردني الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحريني الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100

(�أردني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

(بحريني الجن�سية)
(�أردني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
م�ستوى التوقيع (مجتمعين)

رئي�س مجل�س الإدارة
الع�ضو المنتدب
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العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة الخدمات الذكية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة الخدمات الذكية ذ.م.م.
			
رقم القيــد84595 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/6 :

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� :صنع معدات �ضبط العمليات ال�صناعية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  10مبنى  188طريق  104المنطقة ال�صناعية مجمع 601
هاتف17530077 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي الجن�سية)
Prakash Raman -1
عدد الح�ص�ص ( )98قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحريني الجن�سية)
 -2عبدالرحمن محمد عبداهلل جمعة
عدد الح�ص�ص ( )102قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(هندي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
Prakash Raman -1
 -2عبدالرحمن محمد عبداهلل جمعة (بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1عبدالرحمن محمد عبداهلل جمعة
Prakash Raman -2

(بحريني الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

Director
Director

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة الثريا اال�ست�شارية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة الثريا اال�ست�شارية ذ.م.م.
			
رقم القيــد84593 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/6 :

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 :م�ست�شارو �إدارة و�إدارة �أعمال.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  1201مبنى  1074طريق � 104ضاحية ال�سيف مجمع 436
هاتف 39065262 :و 36365526فاك�س17500199 :

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�سعودي الجن�سية)
 -1عماد عبدالكريم خليل
عدد الح�ص�ص ( )66قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )6600الن�سبة ()٪33
(�سعودي الجن�سية)
 -2نا�صر باذر الباذر
عدد الح�ص�ص ( )66قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )6600الن�سبة ()٪33
(بحريني الجن�سية)
 -3خالد محمد عبداهلل تقي
عدد الح�ص�ص ( )68قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )6800الن�سبة ()٪34
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�سعودي الجن�سية)
 -1نا�صر باذر الباذر
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�سعودي الجن�سية)
 -2عماد عبدالكريم خليل
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)
 -3خالد محمد عبداهلل تقي
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
(�سعودي الجن�سية)
 -1نا�صر باذر الباذر
(بحريني الجن�سية)
 -2خالد محمد عبداهلل تقي
(�سعودي الجن�سية)
 -3عماد عبدالكريم خليل
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العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة تورانا �إنترنا�شونال بزن�س كون�سلتن�سي ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة تورانا �إنترنا�شونال بزن�س كون�سلتـن�سي ذ.م.م.
			
رقم القيــد84589 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/6 :

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 :م�ست�شارو �إدارة و�إدارة �أعمال والو�ساطة الدولية لل�شراء والبيع لمختلف
ال�سلع.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  1301مبنى  614طريق � 1011سناب�س مجمع 410
هاتف 17290077 :و17290309

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي الجن�سية)
Mubeena Mohammed Hajee -1
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(هندي الجن�سية)
� -2أذان فلمبرمبته بانيكا�سيري
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي الجن�سية)
� -1أذان فلمبرمبته بانيكا�سيري
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي الجن�سية)
Mubeena Mohammed Hajee -2
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
Mubeena Mohammed Hajee -1
� -2أذان فلمبرمبته بانيكا�سيري

(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة كويك تريد للقوم�سيون ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة كويك تريد للقوم�سيون ذ.م.م.
			
رقم القيــد84587 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/6 :

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 :مكاتب القوم�سيون (تاجر بالعمولة).
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  207مبنى  544طريق  3817المنامة/الق�ضيبية مجمع 338
هاتف34488528 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�سعودي الجن�سية)
� -1سعود بن يو�سف بن عبدالعزيز العي�سى
عدد الح�ص�ص ( )2قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪1
(�سعودي الجن�سية)
 -2يو�سف عبدالعزيز �أحمد العي�سى
عدد الح�ص�ص ( )188قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )19800الن�سبة ()٪99
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�سعودي الجن�سية)
يو�سف عبدالعزيز �أحمد العي�سى
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
يو�سف عبدالعزيز �أحمد العي�سى

(�سعودي الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة ت�شالمرز لخدمات ال�سفن ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة ت�شالمرز لخدمات ال�سفن ذ.م.م.
			
رقم القيــد84584 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/6 :

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 :مكتب �إداري ل�صيانة ال�سفن والمعدات البحرية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  75مبنى 8
هاتف17589953 :

طريق  1901المنامة/الحورة مجمع 319

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بريطاني الجن�سية)
� -1ستوارت �آالن ماكدونالد ت�شالمرز
عدد الح�ص�ص ( )10قيمة الح�صة (� )200إجمالي الح�ص�ص ( )2000الن�سبة ()٪10
(هندي الجن�سية)
 -2ت�شاندران فاالث فياليودان
عدد الح�ص�ص ( )90قيمة الح�صة (� )200إجمالي الح�ص�ص ( )18000الن�سبة ()٪90
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي الجن�سية)
 -1ت�شاندران فاالث فياليودان
� -2ستوارت �آالن ماكدونالد ت�شالمرز (بريطاني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -1ستوارت �آالن ماكدونالد ت�شالمرز
 -2ت�شاندران فاالث فياليودان

(بريطاني الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة يوتوك لتنظيم الم�ؤتمرات والمنا�سبات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�شركة� :شركة يوتوك لتنظيم الم�ؤتمرات والمنا�سبات ذ.م.م.
			
رقم القيــد84586 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/6 :

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 وا�ستيراد وت�صدير وبيع الأجهزة والأدوات
الطبية والعلمية وم�ستلزماتها وقطع غيارها.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  1004مبنى  2795طريق � 2835ضاحية ال�سيف مجمع 428
هاتف39455808 :

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1عمر يا�سين طالب ال�شريف
عدد الح�ص�ص ( )60قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )6000الن�سبة ()٪30
(بحريني الجن�سية)
 -2مرجان عبدالر�سول حبيب مدارا
عدد الح�ص�ص ( )60قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )6000الن�سبة ()٪30
(بحريني الجن�سية)
� -3شوقي عبداهلل �أمين �أمين
عدد الح�ص�ص ( )80قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )8000الن�سبة ()٪40
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -1مرجان عبدالر�سول حبيب مدارا (بحريني الجن�سية)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)
 -2عمر يا�سين طالب ال�شريف
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)
� -3شوقي عبداهلل �أمين �أمين
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1مرجان عبدالر�سول حبيب مدارا (بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)
� -2شوقي عبداهلل �أمين �أمين
(بحريني الجن�سية)
 -3عمر يا�سين طالب ال�شريف

49

50

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة ك َرك وح َرك ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة ك َرك وح َرك ذ.م.م.
			
رقم القيــد81771 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/6/27 :

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 :مع�صرة للفواكه وكافتيريا (وجبات خفيفة).
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 899

طريق 233

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1فاطمة نبيل يو�سف القعود
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة ()50
 -2نايف محمد �أحمد محمد المير
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة ()50

الرفاع الغربي

مجمع 902

(بحرينية الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(قطري الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100

المخولون بالتوقيع:
 -1نايف محمد �أحمد محمد المير
 -2فاطمة نبيل يو�سف القعود

(قطري الجن�سية)
(بحرينية الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1فاطمة نبيل يو�سف القعود
 -2نايف محمد �أحمد محمد المير

(بحرينية الجن�سية)
(قطري الجن�سية)

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

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة ترايكون للو�ساطة المالية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة ترايكون للو�ساطة المالية ذ.م.م.
			
رقم القيــد84563 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/5 :

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 :و�سطاء الأوراق المالية العاملون ل�صالح ح�ساباتهم وح�سابات عمالئهم.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 57دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  1215مبنى  1398طريق  4626المنامة مجمع 346
هاتف 16511511 :و16511530

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي الجن�سية)
� -1أنوب كومار فيرما
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )57إجمالي الح�ص�ص ( )28500الن�سبة ()٪50
(هندي الجن�سية)
� -2سوراب �أجروال
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )57إجمالي الح�ص�ص ( )28500الن�سبة ()٪50
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي الجن�سية)
� -1أنوب كومار فيرما
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي الجن�سية)
� -2سوراب �أجروال
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -1سوراب �أجروال
� -2أنوب كومار فيرما

(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

Director
CEO
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العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة القرية المفتوحة للمقاوالت ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة القرية المفتوحة للمقاوالت ذ.م.م.
			
رقم القيــد84559 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/5 :

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�إدارة وت�شغيل الم�شروعات ال�صناعية
الب�سيطة و�صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية في موقع العمل و�صيانة و�إ�صالح المعدات
ال�صناعية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 30دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 12
هاتف 39696506 :و34153022

مبنى 139

طريق 9

توبلي

مجمع 701

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1عدنان محمد خليل المريخي
عدد الح�ص�ص ( )300قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )15000الن�سبة ()٪50
(بحرينية الجن�سية)
 -2عهود عبدالعزيز فهد الجبر
عدد الح�ص�ص ( )300قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )15000الن�سبة ()٪50
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)
عدنان محمد خليل المريخي
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1عدنان محمد خليل المريخي
 -2عهود عبدالعزيز فهد الجبر

(بحريني الجن�سية)
(بحرينية الجن�سية)

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة باين للمواد الطبية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�شركة� :شركة باين للمواد الطبية ذ.م.م.
			
رقم القيــد84561 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/5 :

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 الأجهزة والأدوات الطبية والعلمية وم�ستلزماتها
وقطع غيارها.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 212
هاتف17231303 :

طريق 310

المحرق

مجمع 203

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
Leena Isahak -1
(هندية الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )49قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )4900الن�سبة (50ر)٪24
Neel Antony -2
(هندي الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )49قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )4900الن�سبة (50ر)٪24
(بحريني الجن�سية)
 -3جعفر عبدالواحد جعفر محمد
عدد الح�ص�ص ( )102قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
 -1جعفر عبدالواحد جعفر محمد (بحريني الجن�سية)
Neel Antony -2
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي الجن�سية)
Leena Isahak -3
م�ستوى التوقيع (منفردة)
(هندية الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1جعفر عبدالواحد جعفر محمد
Neel Antony -2
Leena Isahak -3

(بحريني الجن�سية)
(هندي الجن�سية)
(هندية الجن�سية)

Director
Director
Director
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العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة ثري وي لت�أجير ال�سيارات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة ثري وي لت�أجير ال�سيارات ذ.م.م.
			
رقم القيــد84548 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/4 :

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 ال�سيارات الخا�صة.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 3767
هاتف 66669997 :و33799998

طريق 12

مدينة عي�سى

مجمع 814

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1ال�شيخ علي عبداهلل حمد �آل خليفة
عدد الح�ص�ص ( )2قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )200الن�سبة ()٪1
(بحريني الجن�سية)
 -2عبا�س عا�شور �سلمان ح�سين
عدد الح�ص�ص ( )98قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحريني الجن�سية)
 -3جا�سم �أحمد ر�ضي محمد
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
(بحريني الجن�سية)
 -1جا�سم �أحمد ر�ضي محمد
م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
 -2عبا�س عا�شور �سلمان ح�سين (بحريني الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1عبا�س عا�شور �سلمان ح�سين
 -2جا�سم �أحمد ر�ضي محمد

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة محطة بترول الرفاع الغربي ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة :محطة بترول الرفاع الغربي ذ.م.م.
			
رقم القيــد84546 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/4 :
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 :التزويد بمنتجات النفط (محطات).
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 150
هاتف39465355 :

طريق 85

الرفاع الغربي

مجمع 912

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1عبدالواحد محمد �إبراهيم فقيه
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(بحريني الجن�سية)
 -2عي�سى عبداهلل علي بوخوه
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)
 -1عي�سى عبداهلل علي بوخوه
م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -2عبدالواحد محمد �إبراهيم فقيه (بحريني الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1عبدالواحد محمد �إبراهيم فقيه
 -2عي�سى عبداهلل علي بوخوه

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

Director
Director
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العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة غايدن�س كون�سلتن�سي ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة :غايدن�س كون�سلتن�سي ذ.م.م.
			
رقم القيــد84544 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/4 :

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 :م�ست�شارو �إدارة و�إدارة �أعمال وم�ست�شارون في �شئون الدرا�سات التربوية
وتقديم اال�ست�شارات الت�سويقية وتقديم ا�ست�شارات في مجال التوظيف.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  161مبنى 20
هاتف39427425 :

طريق 385

و�سط المنامة

مجمع 305

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
Kanjirakattu Mathew George -1
(هندي الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )20قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )2000الن�سبة ()٪10
Sunu Rachel Cherian -2
(هندي الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )60قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )6000الن�سبة ()٪30
Kanjirakattu Mathew Cherian -3
(هندي الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )120قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )12000الن�سبة ()٪60
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
( Kanjirakattu Mathew Cherian -1هندي الجن�سية)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
( Kanjirakattu Mathew George -2هندي الجن�سية)
Sunu Rachel Cherian -3
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
( Kanjirakattu Mathew Cherian -1هندي الجن�سية)
Sunu Rachel Cherian -2
(هندي الجن�سية)
( Kanjirakattu Mathew George -3هندي الجن�سية)

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة تكنيب لال�ست�شارة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة تكنيب لال�ست�شارة ذ.م.م.
			
رقم القيــد84545 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/4 :

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 :م�ست�شارو �إدارة و�إدارة �أعمال وم�ست�شارون في �شئون الدرا�سات التربوية،
وبيع و�شراء الأوراق المالية (�أ�سهم و�سندات) لح�ساب ال�شركة فقط ،وتنظيم الم�ؤتمرات
والمنا�سبات ،وتقديم ا�ست�شارات في مجال التوظيف وا�ست�شارات في مجال �أجهزة وبرامج
الكمبيوتر.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  1322مبنى 614
هاتف 39651697 :و39029055

طريق � 1011سناب�س

مجمع 410

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
Ayaz Saleem -1
(باك�ستاني الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )160قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )16000الن�سبة ()٪80
Nadia Islam -2
(باك�ستانية الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )40قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )4000الن�سبة ()٪20
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
Nadia Islam -1
م�ستوى التوقيع (منفردة)
(باك�ستانية الجن�سية)
Ayaz Saleem -2
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(باك�ستاني الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
Director
(باك�ستاني الجن�سية)
Ayaz Saleem -1
Director
(باك�ستانية الجن�سية)
Nadia Islam -2
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ملخ�ص عقــد
�شركة جلوبال �أون بورد ال�شرق الأو�سط ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة جلوبال �أون بورد ال�شرق الأو�سط ذ.م.م.
			
رقم القيــد84542 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/4 :

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 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  82مبنى  363طريق  1705المنطقة الدبلوما�سية مجمع 317
هاتف17200025 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
� -1شركة ميديا زون الإعالنية ذ.م.م
عدد الح�ص�ص ( )4قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )200الن�سبة ()٪1
(بحرينية الجن�سية)
� -2شركة ت�سويق و�سائل ال�شرق الأو�سط
عدد الح�ص�ص ( )396قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )19800الن�سبة ()٪99
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)
فتحى فرج مرزوق المحمد
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
فتحى فرج مرزوق المحمد

(بحريني الجن�سية)

Managing Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة قمرالحق للخدمات البحرية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة قمرالحق للخدمات البحرية ذ.م.م.
			
رقم القيــد84538 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/4 :

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 :المالحة والنقل البحري و�شراء وبيع وامتالك ال�سفن.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  34مبنى  1046طريق  3019المنامة/بوغزال مجمع 330
هاتف 17340079 :و17533440
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1محمد ريا�ض محمد علي رو�شن رنداوا
عدد الح�ص�ص ( )80قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )8000الن�سبة ()٪40
� -2سمير مقبول �أحمد غالم محي الدين (بحريني الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )120قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )12000الن�سبة ()٪60
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
محمد ريا�ض محمد علي رو�شن رنداوا (بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
محمد ريا�ض محمد علي رو�شن رنداوا

(بحريني الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة �أ�صول كابيتال القاب�ضة �ش.م.ب مقفلة
�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

ا�سم ال�شركة� :شركة �أ�صول كابيتال القاب�ضة �ش.م.ب مقفلة
			
رقم القيــد84588 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/6 :

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.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر000ر 10دينار العيني- :

عنوان ال�شركـة� :شقة  1201مبنى 1074
مجمع  436هاتف 39065262 :و36365526

طريق 3622
فاك�س17500199 :

�ضاحية ال�سيف

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�سعودي الجن�سية)
 -1عماد عبدالكريم خليل
عدد الح�ص�ص ( )250000قيمة الح�صة (� )1إجمالي الح�ص�ص ( )250000الن�سبة (50ر)٪2
(�سعودي الجن�سية)
 -2نا�صر باذر الباذر
عدد الح�ص�ص ( )250000قيمة الح�صة (� )1إجمالي الح�ص�ص ( )250000الن�سبة (50ر)٪2
(�سعودي الجن�سية)
 -3م�أمون بن �شم�س الدين بن توفيق ال�سمان
عدد الح�ص�ص ( )500000قيمة الح�صة (� )1إجمالي الح�ص�ص ( )500000الن�سبة ()٪5
� -4صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلطان بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود (�سعودي الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )9000000قيمة الح�صة (�)1إجمالي الح�ص�ص ( )9000000الن�سبة ()٪90
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(�سعودي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -1نا�صر باذر الباذر
(�سعودي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -2عماد عبدالكريم خليل
 -3م�أمون بن �شم�س الدين بن توفيق ال�سمان (�سعودي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1نا�صر باذر الباذر
 -2م�أمون بن �شم�س الدين بن توفيق ال�سمان
 -3عماد عبدالكريم خليل

(�سعودي الجن�سية) ع�ضو مجل�س الإدارة
(�سعودي الجن�سية) رئي�س مجل�س الإدارة
(�سعودي الجن�سية) ع�ضو مجل�س الإدارة
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ملخ�ص عقــد
�شركة بري�شو�س العقارية �ش�.ش.و
لمالكها وحيد عبدالغفار محمد العلوي
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة بري�شو�س العقارية �ش�.ش.و لمالكها وحيد عبدالغفار محمد العلوي.
			
رقم القيــد84634 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/10 :
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.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 250دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 105
هاتف17534342 :

مبنى 341

طريق 53

المحرق

مجمع 215

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
وحيد عبدالغفار محمد العلوي
عدد الح�ص�ص ( )2500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )250000الن�سبة ()٪100
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
وحيد عبدالغفار محمد العلوي

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
وحيد عبدالغفار محمد العلوي

(بحريني الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة ها�شمية ال�سيد للمقاوالت �ش�.ش.و
لمالكتها ها�شمية ال�سيد ح�سن مرزوق
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة ها�شمية ال�سيد للمقاوالت �ش�.ش.و لمالكتها ها�شمية ال�سيد ح�سن
مرزوق.
			
رقم القيــد84630 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/10 :
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).
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 2007
هاتف33903000 :

طريق 3857

الدراز

مجمع 538

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية الجن�سية)
ها�شمية ال�سيد ح�سن مرزوق مرزوق
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
ها�شمية ال�سيد ح�سن مرزوق مرزوق (بحرينية الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفردة)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
ها�شمية ال�سيد ح�سن مرزوق مرزوق

(بحرينية الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة الزورق للتجارة �ش�.ش.و
لمالكتها بتول ا�سحاق عبداهلل جمال
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة الزورق للتجارة �ش�.ش.و لمالكتها بتول ا�سحاق عبداهلل جمال.
			
رقم القيــد84608 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/7 :

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 الأحجبة والعبي الن�سائية ومكتب لت�صميم الأزياء
وا�ستيراد وت�صدير وبيع �ألعاب الأطفال و�أدوات الزخرفة والزينة للمنا�سبات وا�ستيراد وت�صدير
وبيع المالب�س الجاهزة وا�ستيراد وت�صدير وبيع المنتجات الجلدية بما في ذلك الأحذية
وال�شنط اليدوية وا�ستيراد وت�صدير وبيع ال�ساعات بجميع �أنواعها وبيع و�شراء الأوراق المالية
(�أ�سهم و�سندات) لح�ساب ال�شركة فقط وا�ستيراد وت�صدير وبيع ال�سبحات والم�صوغات
الف�ضية والإك�س�سوارات وا�ستيراد وت�صدير وبيع ال�صور والتحف وال�صناعات اليدوية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  109مبنى � 12أ
هاتف 34194799 :و39205975

طريق 42

عالي

مجمع 740

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية الجن�سية)
بتول ا�سحاق عبداهلل جمال
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100
مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفردة)
(بحرينية الجن�سية)
بتول ا�سحاق عبداهلل جمال
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
(بحرينية الجن�سية)
بتول ا�سحاق عبداهلل جمال
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ملخ�ص عقــد
�شركة ن�سيم الفجيرة للمقاوالت �ش�.ش.و
لمالكها بندر �سعد ح�سين اليامي
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة ن�سيم الفجيرة للمقاوالت �ش�.ش.و لمالكها بندر �سعد اليامي.
			
رقم القيــد84590 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/6 :
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 تنظيفات المرافق العامة.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  225مبنى 704
هاتف 33335924 :و77085544

طريق  527ط�شان

مجمع 405

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
بندر �سعد ح�سين اليامي
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)
بندر �سعد ح�سين اليامي
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
بندر �سعد ح�سين اليامي

(بحريني الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة �سحاب المطر للمقاوالت �ش�.ش.و
لمالكها ح�سين بن عمران بن عمران الجمعة
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة �سحاب المطر للمقاوالت �ش�.ش.و لمالكها ح�سين بن عمران بن
عمران الجمعة.
			
رقم القيــد84564 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/5 :
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 تنظيفات المرافق العامة.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  225مبنى  704طريق  527ط�شان
هاتف 77085544 :و  33335924فاك�س77095544 :

مجمع 405

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�سعودي الجن�سية)
ح�سين عمران عمران الجمعة
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)
(�سعودي الجن�سية)
ح�سين عمران عمران الجمعة
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
ح�سين عمران عمران الجمعة

(�سعودي الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة دوكا ال�سعودية للتجارة المحدودة
فرع �شركة �أجنبية مكتب تمثيلي
فرع ل�شركة �أجنبية
ا�سم ال�شركة� :شركة دوكا ال�سعودية للتجارة المحدودة  -فرع ل�شركة �أجنبية/مكتب
تمثيلي.
			
رقم القيــد84540 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/4 :
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 :مكاتب تمثيلية لل�شركات.

عنوان ال�شركـة� :شقة 1602
		
مجمع .346

مبنى  1411طريق  4626المنامة/الواجهة البحرية

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
�شركة توكا ال�سعودية للتجارة المحدودة

(�سعودية الجن�سية)

المخولون بالتوقيع:
جو�سيلين �سيرنا ريا�س

(فلبيني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
جو�سيلين �سيرنا ريا�س

(فلبيني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)

General Manager
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ملخ�ص عقــد
�شركة �إيليغنت تات�ش ليمتد
فرع ل�شركة �أجنبية
ا�سم ال�شركة� :شركة �إيليغنت تات�ش ليمتد  -فرع ل�شركة �أجنبية .
			
رقم القيــد84570 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/3/5 :
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 :مكاتب تمثيلية لل�شركات.

عنوان ال�شركـة� :شقة  502مبنى  1411طريق  4626المنامة/الواجهة البحرية
		
مجمع  346هاتف17151571 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(فرجين �إيلندز)
�شركة �إيليغنت تات�ش ليمتد  -فرع ل�شركة �أجنبية
المخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(يمني الجن�سية)
محمد نعمان محمد دحان
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
محمد نعمان محمد دحان

(يمني الجن�سية)
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
�إعالنات المحاكم

رقم اال�ستئناف6/1706/2012/03 :
رقم الدعوى1/519/2009/02 :
تبليغ بالح�ضور

الم�ست�أنفة� :شركة زاي للأزياء وكيلها المحامي فريد غازي /المحاكم – مكتب المحامين.
الم�ست�أنف �ضدهما :مجلة ال�شبكة ويو�سف بوخما�س المالكي ،مجهول العنوان .طلبات
اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وفي المو�ضوع ب�إلغاء الحكم الم�ست�أنف ،والحكم ب�إلزام
الم�ست�أنف �ضدهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�أن يدفعا لل�ست�أنفة مبلغ ًا قدره  2926/-دينار ًا مع
الفائدة القانونية ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضدهما بالم�صاريف و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف عليهما المذكورين بالح�ضور
ب�أنف�سهما �أو بمن ينوب عنهما بالح�ضور لجل�سة الخمي�س  ،2013/6/13ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثالثة
رقم اال�ستئناف9/2881/2011/03 :
رقم الدعوى9/2057/2011/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :يو�سف �أحمد معيوف وكيلته المحامية ب�شرى يو�سف معيوف ،العنــوان� :شقة رقم
� 41شارع  1931مجمع  319مبنى  437الحورة – المنامة .الم�ست�أنف �ضدها :خديجة علي
ن�صيف ،العنوان� :شقة  1مبنى  1413طريق  2629مجمع  .626طلبات اال�ستئناف :قبول
اال�ستئناف �شك ًال لتقديمه في الميعاد القانوني م�ستوفي ًا �شروط �صحته الأخرى ،وفي المو�ضوع
تعديل الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء ب�إلزام الم�ست�أنف �صدها ب���أداء الأج��رة المتخلفة بذمتها
لل�شقة رقم  2طريق  4536مجمع  745للفترة الممتدة من يوليو  2010الى اكتوبر  2010بواقع
 200دينار �شهريا بمجموع  800دينار� ،إلزام الم�ست�أنف �ضدها بالر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة وذلك عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/9ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية
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رقم اال�ستئناف8/2969/2011/03 :
رقم الدعوى9/9913/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :محمد عي�سى البوعوا�س ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي محمد عي�سى التاجر.
الم�ست�أنف عليهما :فين�سا دياز �سانز وراميرو ريفيرو�س ،عنوانهما� :شقة  32مبنى  2662طريق
 1146مجمع  111الحد .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وفي المو�ضوع :ب�إلغاء
الحكم الم�ست�أنف والحكم مجدد ًا ب�إلزام الم�ست�أنف �ضدهما ب�أن يوديا بالت�ضامن للم�ست�أنف
مبلغ  2950/-دينار ًا والم�صروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف عليهما بالح�ضور بنف�سهما �أو بمن
ينوب عنهما بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى

رقم اال�ستئناف9/500/2012/03 :
رقم الدعوى6/6965/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة� :شركة عبداهلل �أحمد نا�س للمقاوالت وكيلها المحامي ع��ادل عبداهلل بوعلي.
الم�ست�أنف �ضدها� :شاترو �سابافات ،عنوانه :مبنى � -912شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح -
مجمع  – 623العكر .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وقبل الف�صل في المو�ضوع
�إحالة اال�ستئناف للتحقيق لتثبت الم�ست�أنفة بكافة طرق الأثبات ومنها ال�شهود هروب الم�ست�أنف
�ضده من العمل دون �إ�شعار الم�ست�أنفة مما �سبب لها �أ�ضرار ،و�إلغاء الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء
ب�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي مبلغ قدره 527/-دينار ًا ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده بالر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة على درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف �ضدها المذكورة �أو بمن ينوب عنها
بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى

رقم اال�ستئناف4/783/2012/03 :
رقم الدعوى6/2961/2011/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :م�ؤ�س�سة التجهيزات الإلكترونية وكيلها المحامي طالل عبدالعزيز ح�سن �شعبان،
عنوانه :مكتب  ،202بناية حوار �أ  ،مجمع  ، 317المنطقة الدبلوما�سية .الم�ست�أنف �ضده /
�سونيل ادفانبو ثيافيتتل ،عنوانها� :شقة  1مبنى 2744طريق  2136مجمع 321الق�ضيبية .طلبات
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اال�ستئناف :وقبل الف�صل في المو�ضوع� :إحالة اال�ستئناف للتحقيق حتى تثبت الم�ست�أنفة بكافة
طرق الأثبات وعلى وجه الخ�صو�ص �شهادة ال�شهود ،ب�أن الم�ست�أنف �ضده ترك العمل من دون
�سبب م�شروع ودون اخطار ،وقد �سبب الخ�سائر الفادحة للم�ست�أنفة ،وفي المو�ضوع �:إلغاء
الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء مجدد ًا ب�أن ي�ؤدي الم�ست�أنف �ضده للم�ست�أنفة مبلغ قدره 3000/-
دينار كتعوي�ض م�ؤقت عما �أل��م الم�ست�أنفة من �أ���ض��رار ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضده ب���أن ي�ؤدي
للم�ست�أنفة مبلغ قدره  250/-دينار ًا كبدل �إخطار ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف عليه �ضده بالح�ضور بنف�سه �أو بمن
ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/3ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى

رقم اال�ستئناف2/1496/2012/03 :
رقم الدعوى6/4287/2011/02 :
تبليغ بطريق لن�شر

الم�ست�أنف :دريد محمود جريوه ،عنوانه :بوا�سطة وكيله عبدالرحمن را�شد يو�سف الخ�شرم.
الم�ست�أنف �ضدها :كلمني للدعاية واالع�لان ،عنوانها :مبنى 346طريق  333مجمع .308
طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال وذلك لتقديمه خالل المدة القانونية المحددة له
م�ستوفي ًا كافة �شروطه ال�شكلية والقانونية ،وفي قبل الف�صل في المو�ضوع �إحالة للتحقيق لتثبت
الم�ست�أنفة بكافة طرق الأثبات القانونية ومنها �شهادة واقعة عمله لدى الم�ست�أنف �ضدها من
تاريخ  2010/10/1حتى توقفه عن العمل لعدم �سداد �أج���وره في  ،2011/2/24و�إل��زام
الم�ست�أنف �ضدها بالر�سوم والم�صاريف و�أتعاب المحاماة عن درجتي التقا�ضي ،و�إلغاء الحكم
الم�ست�أنف والق�ضاء مجدد ًا ب�إلزام الم�ست�أنف �ضدها بالطلبات الواردة في الئحة الدعوى.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف عليها �أو من ينوب عنها بالح�ضور
لجل�سة الأربعاء  2013/4/3المحددة لنظر اال�ستئناف ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى

رقم اال�ستئناف9/405/2011/03 :
رقم الدعوى1/9540/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :حيدر خان رو�شان ذيب وكياله المحاميان عي�سى بور�شيد و�صالحة بور�شيد /
المحاكم – مكتب المحامين ،عنوانه :مكتب  10- 9بناية  453طريق  1518المنامة 315
�شارع الل�ؤل�ؤ – البحرين .الم�ست�أنف �ضدها :مقاوالت برج يلدا ( ،) 49500-4العنوان :مبنى
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 1771طريق  1831مدينة المنامة  .318الحكم :حكمت المحكمة� :أو ًال :بقبول اال�ستئناف
�شك ًال ،وقبل الف�صل في المو�ضوع ب�إحالة اال�ستئناف ب�إحالة اال�ستئناف للتحقيق ليثبت
الم�ست�أنف بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة و�شهادة ال�شهود عالقة العمل بينه وبين
الم�ست�أنف �ضدها ومقدار الأجر و�أنه قد قام بالعمل للفترة من � 2010/1/1إلى 2010/7/31
وقيامه بالعمل �ساعات �إ�ضافية بناء على تكليف من الم�ست�أنف �ضدها وت�سليمه الم�ست�أنف
�ضدها جواز �سفره ومبلغ قدره  250دينار ًا مقابل ت�أ�شيرة العمل ،ولتثبت الم�ست�أنف �ضدها
وفاءها بم�ستحقات الم�ست�أنف المطالب بها و�صرحت للطرفين النفي بذات الطرق وحددت
جل�سة  2013/4/2لإجراء التحقيق على ان ينتهي خالل �شهر من بدئه وندبت لإجرائه ع�ضو
ي�سار الدائرة ولرئي�سها ندب غيره عند االقت�ضاء و�أبقت الف�صل في الم�صروفات وعلى قلم
الكتاب �إعالن منطوق الحكم من لم يح�ضر من الخ�صوم جل�سة النطق به.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها �أو من ينوب عنها
بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف9/3117/2011/03 :
رقم الدعوى3/4031/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :محمد عرفان وكيله المحامي عادل المتروك  / 671104810المحاكم – مكتب
المحامين ،عنوانه :بناية ح��وار (�أ) الطابق الثاني مكتب  – 202المنطقة الدبلوما�سية.
الم�ست�أنف عليه :مركز النمر للداللة ،العنوان :محل  20طريق  373مجمع  306المنامة.
طلبات اال�ستئناف :الحكم وقبل الف�صل في المو�ضوع ب�إحالة اال�ستئناف للتحقيق ليثبت
الم�ست�أنف عالقة العمل مع الم�ست�أنف �ضدها وب�إخاللها بحقوقه العمالية وا�ستحقاق الم�ست�أنف
لأجوره المتخلفة ولطلباته الواردة في الئحة اال�ستئناف ،والحكم ب�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن
ي���ؤدي �إل��ى الم�ست�أنف مت�أخرات خم�سة �أ�شهر وبواقع مبلغ ق��دره  500/-دينار (خم�سمائة
دينار) ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ت�ؤدي �إلى الم�ست�أنف بدل االجازة ال�سنوية وبواقع مبلغ
قدره  50/-دينار ًا (خم�سون دينار) ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي �إلى الم�ست�أنف مكاف�أة
نهاية الخدمة ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده برد مبلغ  1200/-دينار (�ألف ومائتان دينار) ا�ستلمها
من الم�ست�أنف لتجديد الإقامة له دون وجه ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي �إلى الم�ست�أنف
مبلغ قدره  600/-دينار (�ستمائة دينار) وذلك كتعوي�ض عن الت�أخر في �صرف الأجور ،و�إلزام
الم�ست�أنف �ضده ب�أن ي�صدر �شهادة نهاية خدمة �إلى الم�ست�أنف ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن
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ي�سلم الم�ست�أنف جواز �سفر �صالح لل�سفر وتذكرة العودة ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي �إلى
الم�ست�أنف بدل �ساعات العمل اال�ضافية التي عملها الم�ست�أنف بما يعادل �ساعتان يومي ًا ،و�إلزام
الم�ست�أنف �ضده بالر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليه بالح�ضور بنف�سه �أو بمن
ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/16ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف2/428/2012/03 :
رقم الدعـــــوى5/28/2006/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة� :شركة العربية لجرف الرمال وكيلها المحامي محمد جعفر محمد علي مدن.
الم�ست�أنف عليه الأول :جا�سم محمد يو�سف الكواري وكيلته المحامية رباب عبدالنبي العري�ض.
الم�ست�أنف عليها الثانية� :شركة جلف كوبال .الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال للتقرير به في
الميعاد المحدد قانون ًا ،و�إلغاء الحكم الم�ست�أنف فيما ق�ضى به من �إلزامها ب���أداء المبلغ
المحكوم به للم�ست�أنف عليه الأول والق�ضاء مجدد ًا برف�ض الدعوى واخراجها من الدعوى بال
م�صاريف و�إل���زام الم�ست�أنف �ضدهما بالم�صاريف عن درجتي التقا�ضي ومقابل �أتعاب
المحاماة ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضده بالر�سوم الق�ضائية �شاملة لأتعاب المحاماة عن درجتي
التقا�ضي.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�ست�أنف عليها بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الأحد  ،2013/5/26ليعلم.

                  رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الرابعة
رقم الدعوى3/11276/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :عبدالرحمن عبداهلل خمي�س ،رقمه ال�شخ�صي  ،850822750العنــوان :مبنى
 231طريق  95مجمع � .949صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  226/676دينار ً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 الأربعاء  2013/5/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى9/4118 /2012/14 :
تبليغ بطريق الن�شر

المدعية� :أمل �إبراهيم جمعة عبداهلل �سرور (بحرينية الجن�سية) ،العنوان :بوا�سطة وكيلها.
المدعى عليه :علي ح�سن مرداد عبيد (بحريني الجن�سية) ،مجهول العنوان .مو�ضوع الدعوى:
الح�ضانة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الثالثة للمدعى عليه المذكور ب�أنه �إذا لم
يح�ضر في جل�سة الأربعاء � 2013/4/3أو يوكل من ينوب عنه بالح�ضور ف�إن المحكمة �سوف
ت�سير بحقه ح�ضوري ًا بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

رقم الدعوى5/3015/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الثالثة
تبليغ بالح�ضور

المدعي :جا�سم علي �أحمد �صاحب ال�سجاد الملكي وكيلته المحامية بدور �سيف .المدعى عليه:
مظفر ح�سين ـ والمدعى عليها المدخلة :م�ؤ�س�سة �أر�ض التحف ،العنوان :مبنى  125طريق 351
�شارع بني عقبة مجمع  338المنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  976/-دينار ًا مع الر�سوم
والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليهما المذكورين بنف�سهما �أو بوكيل
عنهما للح�ضور لجل�سة يوم الإثنين  2013/4/1موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/522/2013/14 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
تبليغ بالح�ضور

المدعية الأولى� :أمينة ح�سن عبداهلل ح�سن ميدان ،ورقمها ال�شخ�صي  .690058543المدعية
الثانية :نرج�س عبداهلل محمد ميدان ،ورقمها ال�شخ�صي  ،940212560عنوانهما :بوا�سطة
وكيتلهما المحامية انت�صار محمد مح�سن محمد الع�صفور .المدعى عليه :عبداهلل محمد
ميدان� ،سجل مدني�( 1011324140 :سعودي جن�سيته) ،مجهول العنوان .مو�ضوع الدعوى:
�إ�سقاط والية تزويج.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى (الدائرة الجعفرية) للمدعى عليه المذكور
ب�أنها حكمت وقبل الف�صل في المو�ضوع ب�إ�صدار حكمها التمهيدي ب�إحالة الدعوى للتحقيق
لتثبت المدعية الأولى بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ال�شرعية ب�أن المدعى عليه
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طلقها وترك �أوالده منها طيلة تلك الفترة بدون نفقة �أو منفق و�صرف النظر عنهم ،و�صرحت
للمدعى عليه النفي بذات الطرق ،و�إعالن من لم يح�ضر من الخ�صوم بحكم التحقيق ،وحددت
جل�سة يوم الخمي�س  ،2013/6/6للتحقيق ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11555/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى ال�شرعية الجعفرية الأولى
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :رعد حمود ح�سين النجم ،رقمه ال�شخ�صي  ،890119490العنــوان:
مبنى  351طريق  115مجمع � 901شقة � .12صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  379.257دينار ً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 الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/11512/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :جمعة ر�ضا را�شد ،رقمه ال�شخ�صي  ،791110591العنــوان :مبنى
 971طريق  11مجمع � .711صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره 489.177دي��ن��ار 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 الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى9/11497/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها� :سميرة �أحمد محمد ه��ادي ،رقمها ال�شخ�صي ،630702187
العنــوان :مبنى  45طريق  16مجمع � .112صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  667.510دينار ً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 الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى9/15038/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية � /شركة او�سكار لت�أجير ال�سيارات وكيلته المحامية �سناء بوحمود /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد ظافر علي العمري ،مجهول الإقامة� .صفة الدعوى :الحكم
ب�إلزام المدعى عليه ب�سداد مبلغ قدره  353/-دينار ًا بحريني ًا مع �إلزامه بالم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�ساد�سة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/11573/2012/02 :

قا�ضي المحكمة المدنية ال�صغرى ال�ساد�سة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :التوم �إبراهيم عبداهلل ح��ران ،رقمه ال�شخ�صي ،610145169
العنــوان :مبنى  231طريق  95مجمع � .949صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  634.345دينار ً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 الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/14000/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

المدعية� :شركة يو�سف خليل الم�ؤيد و�أوالده للعقارات وكيلها المحامي عي�سى �إبراهيم محمد.
المدعى عليهم -1 :محمد علي �أحمد �آل ر�ضي ،رقمه ال�شخ�صي  -2 .720401445عبداللطيف
محمد عبداهلل جناحي� -3 .أحمد بيومي �أحمد عفيفي رقمه ال�شخ�صي � .810144980صفة
الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم الح�ضور ب�أنف�سهم �أو بمن ينوب
عنهم لجل�سة الأربعاء  2013/4/17موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعـوى2/14708/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :ايدوفايلي موهانان وكيله المحامي �أحمد النم�شان .المدعى عليه :كي جي راجا
�سكهاران باللي� .صفـة الدعــوى :طلب دين.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه المذكور بان�سحاب موكلته
المحامية �شهناز علي عن تمثيله ،لذا فعليه الح�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء
 ،2013/4/17ليعلم.

رقم الدعوى2/11495/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :علي �أحمد محمد علي ،رقمه ال�شخ�صي  ،870709283العنــوان:
مبنى  442طريق  511مجمع � .805صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  403.559دنانير 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 الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11675/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :جالل جا�سم ح�سن جا�سم خمي�س ،رقمه ال�شخ�صي ،820107425
العنــوان :مبنى  604طريق  469مجمع � .3995صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 271.686
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 الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/16190/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها :مريم �سلمان ح�سن محمد ،رقمه ال�شخ�صي 881212440
العنــوان :مبنى  1323طريق  3328مجمع � .333صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 125.467
دينار ً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 الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى9/16178/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحاميه �سناء بوحمود /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :ب�سام �أحمد يو�سف ،رقمه ال�شخ�صي  ،660732050العنــوان :مبنى  557طريق
 210مجمع � .302صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  252.094دينار ً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 الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/16258/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامي �سناء بوحمود /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :محمد �سرور جوهر �سرور ،رقمه ال�شخ�صي  ،811005127العنــوان :مبنى 733
طريق  933مجمع � .909صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  268.424دي��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 الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/11416/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :علي جا�سم علي نا�صر الحايكي ،رقمه ال�شخ�صي  ،801110211العنــوان :مبنى
 1661طريق  2144مجمع � 1206شقة � .1صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1144.475دينار ً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 الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/894/2013/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المــدعي � :شركة مونتريال �أوتو�سيتي وكيلها المحامي نعمان الح�سن /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه � :إ�سالم عبدالر�ؤوف محمد ال�سيد ،مجهول العنوان ,المو�ضوع :طلب
ديون  .
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكورر بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  2013/4/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/16650 /2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بنك البحرين الوطني وكيله المحامي عبدالغني قاروني ،العنوان :برج بنك البحرين
الوطني مكتب  91مبنى  142طريق  1607المنامة � 316شارع الحكومة .المدعي عليه� :أحمد
محمد �أحمد يو�سف حجير ،العنوان :منزل 1297طريق  3626مجمع  736البحرين� .صفة
الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم

رقم الدعوى8/8060 /2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعي :جودجو فانيثا انيثا و�آخرون وكيلهم المحامي محمد ح�سين فتيل ،العنوان :المنطقة
الدبلوما�سية بناية حوار -الدور الثاني مكتب  .202المدعى عليه الأول :م�ؤ�س�سة الها�شمي
للتجارة والمقاوالت قيد رقم  .049790-01المدعى عليه الثاني� :شركة الحمد للإن�شاء
والتطوير ذ.م.م قيد رق��م  .053136-01المدعى عليه الثالث :ج��ون فريد ري��ك كونزيل.
المدعى عليه الرابع :بابوالل جانفر .المدعى علي الخام�س� :شابو فيركي الور .المدعى عليه
ال�ساد�س :نام بريجنان نمباي ،العنوان� :شقة  401مجمع � 304شارع  383مبنى  203المنامة.
�صفة الدعوى :تعوي�ضات �آخرى.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور ب�أنف�سهم �أو
بوكيل عنهم وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/7921/2011/024 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة يمين للمقاوالت �ش�.ش.و وكياتها المحامية مي حامد جالل ،العنوان� :شقة
 13بناية  392طريق  71مجمع  742عالي .المدعى عليها� :شركة التاج الكر�ستالي للمقاوالت.
المدعى عليهم المدخلين� :إبراهيم علي عبدالعال الفهد وكر�شنان كر�شنان نامبووديري،
مجهولي العنوان .مو�ضوع الدعوى :طلب ديون.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليهم المذكورين �أعاله بالح�ضور بنف�سهم
�أو بوكيل عنهم وب�أنها قد حكمت المحكمة بجل�سة  2012/11/20وقبل الف�صل في المو�ضوع
ب�إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات ومن بينها �شهادة ال�شهود وقرائن
الأحوال ب�أنها قامت بتزويد المدعى عليهم والخ�صوم المدخلين بمعدات حفر والمدة التي تم
فيها ذلك ،وقيمة المديونية النا�شئة عن ذلك وما تم �سداده فيها وما لم يتم �سداده ،وللمدعى
عليها والخ�صوم المدخلين نفي ذل��ك ب��ذات ال��ط��رق والو�سائل وح���ددت جل�سة الثالثاء
 2013/3/26لبدء التحقيق على �أن ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدئه وندبت لإجرائه ع�ضو
ي�سار الدائرة ولرئي�س الدائرة ندب غيره عند االقت�ضاء و�أبقت الف�صل في الم�صروفات وعلى
ق�سم كتاب المحكمة �إعالن الغائب من الخ�صوم بالحكم والجل�سة ،ليعلم.

رقم الدعـوى5/12135/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليـغ بالح�ضـور

المدعية :خديجة �سيد نبيل علوي وكيله المحامي ح�سين عقيل الح�سن .المدعى عليه الأول:
فريد يو�سف الم�ؤيد .المدعى عليها الثانية� :شركة البحرين لإدارة العقارات� .صفـة الدعوى:
تعوي�ضات.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور
ب�أنف�سهم �أو بوكيل عنهم لجل�سة الإثنين  ،2013/4/1ليعلم.

رقم الدعوى9/6923 /2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة عقارات الخليج الأول��ى وكيلها المحامي �أ�سامة �أن��ور /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها� :شركة الندى للمقاوالت وال�صيانة ل�صاحبها علوي �شبر عي�سى
�أحمد ،مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/7077 /2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عمير نا�صر را�شد النعيمي وكيلته المحامية جميلة علي �سلمان ،العنوان :مبنى 19
�شقة رقم  42طريق  1802المنامة  .318المدعي عليه� :إبراهيم يو�سف محمد الق�صيبي،
العنوان :فيال  593طريق  3913مجمع  939الرفاع – الحجيات� .صفة الدعوى :مدنية.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/10401 /2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعي :وزير ال�صحة ب�صفته ويمثله جهاز ق�ضايا الدولة ،العنوان :بناية رقم  247كاربارك
ب�لازا طريق  1704مجمع 317المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها :القنا�ص للمقاوالت
والتجارة ،العنوان� :شقة  1مبنى  54طريق  13مجمع � .208صفة الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.
رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعـوى9/11319/2012/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :وزير ال�صحة ب�صفته ويمثله جهاز ق�ضايا الدولة .المدعى عليها� :شركة رامكو ذات
الم�سئولية المحدودة ،مجهول العنوان� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره
 6443.133دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/4/15ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعـوى1/12017/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة يو�سف خليل الم�ؤيد للعقارات وكيله المحامي �أحمد ح�سن خليفة العماري.
المدعى عليها :نادية عبا�س زاير علي ،العنوان  :مبنى  1389طريق  2717مجمع  927الرفاع
ال�شرقي� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره  5651.500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/10ليعلم.

رقم الدعـوى5/9400/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :خالد عبدالحميد محمد وكيلته المحامية نهاد عبدالح�سين .المدعى عليها� :شركة
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رفاة للتطوير العقاري ،مجهول العنوان� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره
 81720.000دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/4/15ليعلم.

رقم الدعـوى1/4507/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعية� :شركة النيوة للتجارة العامة وكليها المحامي �أيمن توفيق الم�ؤيد .المدعى عليها
الأول��ى� :شركة نانوبول ميدل اي�ست للتجارة ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى� :إلزام المدعى
عليها الأولى ب�سداد مبلغ قدره 364170.750دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها الأولى المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/10ليعلم.

رقم الدعـوى1/4507/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية :القيادة العامة لقوة دف��اع البحرين .المدعى عليهم :ورث��ة تركة المتوفى �أنور
عبدالملك عبا�س الم�شرف ،مجهول العنوان� .صفـة الدعــوى :فتح دعوى تركة المتوفى �أنور
عبدالملك عبا�س الم�شرف.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور
ب�أنف�سهم �أو بوكيل عنهم لجل�سة الإثنين  ،2013/4/15ليعلم.

رقم الدعـوى7/15390/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعية :القيادة العامة لقوة دف��اع البحرين .المدعى عليهم :ورث��ة تركة المتوفى �أنور
عبدالملك عبا�س الم�شرف ،مجهول العنوان� .صفـة الدعــوى :فتح دعوى تركة المتوفى �أنور
عبدالملك عبا�س الم�شرف.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور
بنف�سهم �أو بوكيل عنهم لجل�سة الإثنين  ،2013/4/15ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى7/11677/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيله المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .ال��م��دع��ى عليه :ع��دن��ان ب��اق��ر علي م��ه��دي ،رق��م��ه ال�شخ�صي ،620101288
العنــوان :مبنى  1709طريق  3940مجمع � .439صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 273.097
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 الخمي�س  2013/3/28لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/16418/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيله المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد محمود علي ،رقمه ال�شخ�صي  ،500610304العنــوان :مبنى
 487طريق  3417مجمع � .634صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  267.800دينار ً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 الخمي�س  2013/3/28لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/11374/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :كاظم عبدالكريم من�صور المعين ،رقمه ال�شخ�صي ،810302977
العنــوان� :شقة  47فيال  1089طريق  18مجمع � .320صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ قدره
 235/258دينار ً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  2013/6/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/12431/2010/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :زهير عبداللطيف عبدالوهاب وكيلته المحامية ن�سرين جا�سم /المحاكم – مكتب
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المحامين .المدعى عليه :ح�سين عبداهلل �أحمد عبداهلل ،رقمه ال�شخ�صي ،811104850
مجهول العنوان� .صفة الدعوى :حكمت المحكمة وقبل الف�صل في المو�ضوع ب�إحالة الدعوى
للتحقيق ليثبت المدعي (ب�صفته ولي ًا عن ابنته لولوة) بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها
�شهادة ال�شهود طبيعة ومقدار الأ�ضرار التي لحقت بابنته جراء قيام المدعى عليها الثانية
باالعتداء عليها بال�ضرب وفق ما انتهى اليه الحكم الجنائي ال�صادر بالدعوى الجنائية رقم
2011/1496م الذي �أ�صبح بات ًا لعدم الطعن عليه بثمة مطعن ،و�صرحت للمدعى عليهما النفي
بذات الطرق وحددت جل�سة  2013/4/21لبدء التحقيق على �أن ينتهي خالل ثالثة �أ�شهر من
ت��اري��خ ب��دئ��ه وع��ل��ى �أط���راف ال��ت��داع��ي �إع�ل�ان �شهودهم لتلك الجل�سة و�أب��ق��ت الف�صل في
الم�صروفات لحين الف�صل في المو�ضوع وعلى قلم الكتاب �إعالن منطوق هذا الحكم لمن لم
يح�ضر من الخ�صوم جل�سة النطق به.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/11375/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه� :أحمد عبداهلل الأمين �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي ،581112075
العنــوان� :شقة  2فيال  1273طريق  817مجمع � .808صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ قدره
 276/087دينار ً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 الإثنين  2013/6/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/18684/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :عالم ت�أجير ال�سيارات وكيلها المحامي يا�سر ال�صحاف /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ، ABDULLA EDANNOOR :رقم الجواز  ،4766013F :مجهول
العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  132/-دينار ً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
الأربعاء  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية
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رقم الدعوى2/15305/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبدالأمير �سلمان علي ح�سين وكيله المحامي �أحمد العماري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :علوي ال�سيد ها�شم علوي ها�شم ،رقمه ال�شخ�صي ،760606200
مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  5000/-دينار 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 2013/4/17م لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11362/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد حيدر �أحمد علي �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي ،860810216
العنــوان :فيال  1883طريق  2409مجمع � .624صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  272/841دينار ً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  2013/6/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

الدعوى8/14327/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :الم�ؤ�س�سة العربية للطباعة والن�شر بوا�سطة المحامي عبداللطيف العلي /المحاكم
– مكتب المحامين .المدعى عليها� :شركة الندي للمقاوالت وال�صيانة ،العنــوان� :شقة 27
بناية  111طريق  13مجمع  711توبلي� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1535/-دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/6021/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :وزير ال�صحة وتمثلها هيئة الت�شريع و االفتاء القانوني ،العنوان :كار بارك بالزا.
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المدعى عليها :وداد محمد الجالهمة ،مجهول العنوان .المو�ضوع  :الزام المدعى عليها بدفع
مبلغ قدره 76520/ 403دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/16ليعلم.

رقم الدعوى8/12447/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة بتلكو وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه� :أحمد �صالح مفتاح خليفة مفتاح ،رقمه ال�شخ�صي  ،850806119العنــوان� :شقة
 22مبنى  3244طريق  1443مجمع � .704صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  424/566دينار ً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  2013/6/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/14205/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بي ام �آي بنك وكيله المحامي فريد عبداهلل ح�ساني /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :علي ح�سن �إبراهيم نعمة ،مجهول العنوان .المو�ضوع� :إلزام المدعى عليها بدفع
مبلغ قدره  5911/481دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/17ليعلم.

رقم الدعوى4/17036/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،SAJIN KAYANOTH PARAMBU :رقمه ال�شخ�صي ،860542491
العنــوان :مبنى  310طريق  3411مجمع � .334صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  93/348دينار ً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  2013/6/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى9/12969/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعي :عبدال�شهيد عبداهلل جا�سم عبدالر�ضا وكيله المحامي جعفر مرهون المن�صوري/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه� :سالم عبداهلل �سالم العافي ،رقمه ال�شخ�صي
 ،560174080مجهول العنوان .المو�ضوع� :إل��زام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 6000/-
دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/17ليعلم.

رقم الدعوى6/13549/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ع��ق��ارات ال�سيف وكيلها المحامي ح�سين علي تقي /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه� :شاهر نبيه فوزي (�صاحب مقهى االيدارمز كومبني ليمتد) ،مجهول
العنوان .المو�ضوع � :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  73772/791دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/17ليعلم.

رقم الدعوى1/8645/2007/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعـين� :سامي �سلمان �أحمد كيك�سو و�شركة تالد وكيلهم المحامي �أحمد الذكير /المحاكم
– مكتب المحامين .المدعى عليـهم� :شركة �سيجد الخليج و�شركة �سيجد فرن�سا وجون
لوي �أور ،مجهولو العنوان� .صفة الدعوى :ت�صفية �شركة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور ب�أنف�سهم �أو
بوكيل عنهم لجل�سة الأحد  ،2013/3/24ليعلم.

رقم الدعوى3/14923/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعية :م�ؤ�س�سة مارينا للمقاوالت وكيلها المحامي ال�شيخ حمد بن عبداهلل �آل خليفة/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :را�سول بيلدنغ كون�ستراك�شن ،مجهول العنوان.
المو�ضوع� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  7014/875دينار ًا.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/17ليعلم.

رقم الدعوى6/11493/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :مطعم �ستريم ،ل�صاحبته مع�صومة جعفر محمد على ال�شيخ جعفر،
رقمها ال�شخ�صي  ،841102171العنــوان :مبنى  131طريق  503مجمع � .203صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  513/025دينار ً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  2013/6/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/11499/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :من�صور ح�سن من�صور محمد ،رقمه ال�شخ�صي ،840804610
العنــوان :مبنى  1913طريق  924مجمع � .804صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  453/806دينار ً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  2013/6/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعـوى3/14408/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :خالد عبداهلل محمد ال�شمري وكليه المحامي عبدالرحمن محمد غنيم .المدعى
عليها الثانية :دالل جا�سم عبداهلل الزايد ،العنوان :مكتب رقم  34الطابق الثالث بناية عالية
 /المنطقة الدبلوما�سية� .صفـة ال��دع��وى� :إل���زام المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ قدره
 19290.000دينار ًا م�ضافا �إليه ر�سوم الدعوى وقدرها  486.500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها الثانية المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/26ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى6/11494/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين.المدعى عليها :نا�صر حمد �أحمد مره�شن ،رقمه ال�شخ�صي ،920406556
العنــوان :مبنى  131طريق  503مجمع � .203صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  409/583دنانير
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  2013/6/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11434/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها ،TOREY NEAL PATTERSON :رقمه ال�شخ�صي ،860435156
العنــوان :مبنى  1طريق  382مجمع � .342صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  538/283دينار ً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  2013/6/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11435/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :بخيت �سليم مبيع ،رقمه ال�شخ�صي  ،880216824العنــوان� :شقة 3
مبنى  1048طريق  136مجمع � .901صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  263/225دينار ً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 /6/25نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/11432/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
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المحامين .المدعى عليه ،EDWARDO ALELUYA MANALOTO:رق��م��ه ال�شخ�صي
 ،680225927العنــوان� :شقة  101مبنى  143طريق  44مجمع � .143صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  469/556دينار ً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  2013/6/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعـوى6/3611/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية :علي مكي �سلمان نا�صر وكيله المحامي جعفر محمد معتوق .المدعى عليها المدخلة:
�شركة الخليج الدولية لال�ستثمار ،العنوان :مبنى  2112طريق  3643عالي � .933صفـة
الدعــوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلع قدره  32076/500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/4/15ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعـوى7/18466/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة تجارة ال�سلع الكمالية المحدودة وكيلـها المحامي محمد الفاتح محمد مدني.
المدعى عليه :ح�سين جعفر عبدالح�سين الترانجة ،مجهول العنوان� .صفـة الدعوى� :إلزام
المدعى عليه بدفع مبلع قدره  7671/500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه
�أو بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/16ليعلم.

رقم الدعـوى7/15602/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية �:أمريكان �إك�سبري�س ال�شرق االو�سط (�أمك�س) وكيلتها المحامية جميلة علي �سلمان.
المدعى عليها� :أيبي �ستين�س مادي�سون ،العنوان� :شقة  17مبنى  1661طريق  4057الدراز
� .540صفـة الدعوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره  7438/300دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/4/15ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى8/11721/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :عبيد �أن��ور ،رقمه ال�شخ�صي  ،810825740العنــوان :مبنى 177
طريق  503مجمع � .177صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  270.855دي��ن��ار ًا م��ع 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  2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/11903/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد عبدالعلي عبدالنبي �شم�س ،رقمه ال�شخ�صي ،830306196
العنــوان :مبنى  4985طريق  1232مجمع � .212صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 649.030
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  2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11717/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .ال��م��دع��ى عليه ،ABBAS MAINUDDIN:رق��م��ه ال�شخ�صي ،800660005
العنــوان :مبنى  810طريق  1009مجمع � .2071صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 1227.521
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  2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/11842/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
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المحامين .المدعى عليه :و�سيم خمي�س جمعة �سعد ،رقمه ال�شخ�صي ،730303071
العنــوان :مبنى  754طريق  202مجمع � .802صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  251.430دينار ً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  2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/11951/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نبيلة الماجد /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :يون�س يو�سف ،رقمه ال�شخ�صي  ،610212664العنــوان :مبنى  4056طريق
 1204مجمع � .812صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  103.989دنانير 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  2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11944/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها� :شيرين �سالم ح�سن ح�سين خفاجه ،رقمه ال�شخ�صي ،890123012
العنــوان :مبنى  1266طريق  2421مجمع � 324شقة 12
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  165.036دينار ً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 الثالثاء  2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/11946/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
ال��م��ح��ام��ي��ن .ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه ،INDIRA CHHETRI :رق��م��ه ال�شخ�صي ،860529380
العنــوان :مبنى  293طريق  505مجمع � .302صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  330.392دينار ًا
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  2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/16057/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية زينب �إبراهيم /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :هيتج دون ايرل ،رقمه ال�شخ�صي  ،490310273العنــوان :مبنى  167طريق
 3304مجمع � .333صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  64.745دينار ً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  2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/01788/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المدعي الأول :علي ح�سن يو�سف عن نف�سه وب�صفته ولي طبيعي على :حيدر علي ح�سن يو�سف
و�أب��رار علي ح�سن يو�سف وزه��راء علي ح�سن يو�سف وفاطمة علي ح�سن يو�سف .المدعية
الثانية :زينب علي ك��اظ��م ،رقمه ال�شخ�صي  ،830602836ال��ع��ن��وان :بوا�سطة وكيالهم
المحاميان :محمد ال�سيد يو�سف ويو�سف عي�سى الها�شمي /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :جا�سم عبداهلل ح�سين خ�ضير ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 4630/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  2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/16069/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية زينب �إبراهيم /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :ا�سيدرو �سوريز ديلين ،رقمه ال�شخ�صي  ،850548128العنــوان :مبنى 1150
طريق  4328مجمع � .243صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  61.226دي��ن��ار ًا م��ع 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  2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/443/2013/14 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبلـيغ بالح�ضــور

المدعي :عبداهلل �سعد عبداهلل �سعد عبداهلل ،العنوان :مبنى  397طريق  3111الرفاع ال�شرقي
 .931المدعى عليها� :آمال بالل م�سعود طي�ش القبي�سي (قطرية الجن�سية) ،مجهولة العنوان.
مو�ضوع الدعوى :الطالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�سنية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها �إذا لم
تح�ضر �أو تعين وكي ًال ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة يوم الخمي�س  2013/4/4ف�إن المحكمة
�سوف ت�سير بحقها بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف ليعلم .

رقم الدعوى5/14094/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�سنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعية :م�ؤ�س�سة المطوع التجارية وكيلها المحامي ح�سين محمد الحداد .المدعى عليها:
البرازيل لمواد البناء ل�صاحبتها هالة الفاتح �إبراهيم وهبي ،العنوان :مبنى � 84شارع 27
ال��رف��اع ـ ب��وك��وارة � .925صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  1367/116دي��ن��ار ًا م��ع الر�سوم
والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها �إذا لم تح�ضر �أو
تعين وكي ًال ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة يوم الإثنين  2013/4/1موعد لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/8149/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :سيتي بنك وكيله المحامي فريد عبداهلل ح�ساني ،العنــوان :مكتب  – 408برج
ال�صقر  /المنطقة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة .ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه :ت�شيالبان ب��اب��و ،رق��م��ه ال�شخ�صي
 ،710554001رقم الجواز( 3006155 B :هندي الجن�سية) ،العنــوان� :شقة 802 :مبنى 127
طريق  905المنامة � .309صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  2408/300دنانير 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  2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى5/3452/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :فرناندي�س هنري نل�سون ،رقمه ال�شخ�صي  ،751034622العنــوان:
�شقة  21مبنى � 123شارع �أحمد الفاتح مجمع  308الق�ضيبية� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 962/250دينار ً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  2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/7986/2011/02 :

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

المــدعي� :سيتي بنك وكيله المحامي فريد عبداهلل ح�ساني ،العنــوان :مكتب  – 408برج
ال�صقر  /المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :جيتن �سل ،رقمه ال�شخ�صي  ،701225220رقم
الجواز( 380268 K :هندي الجن�سية) ،العنــوان :فيال  22مدخل � 154شارع  18جنو�سان
� .506صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3423/460دينار ً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  2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/8039/2012/02 :

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

المــدعية� :شركة اميك�س (ال�شرق الأو�سط) وكيلها المحامي �سعيد علي المال /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :ال�شيخ عبداهلل خالد محمد �آل خليفة ،رقمه ال�شخ�صي
 ،771009062مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3098/075دينار ً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  2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى5/3886/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد عبداهلل علي فخرو ،رقمه ال�شخ�صي  ،681102985العنــوان:
منزل  35ممر  901مجمع  209المحرق� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2375/246دينار ً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  2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/5917/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :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
المدعى عليها ب�أن تدفع للمدعي مبلغ ًا قدره  20998.561دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية لمن يمثل المدعى عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سه �أو بوكيل عنه وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعـوى5/17920/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدعون :ورثة روفيقيل ابن رحمن وكيلهم المحامي زياد قيومجي .المدعى عليهم :فاين
ونجيه و�أحمد �سالم محمد �أحمد وريمون كرابا ومحمد �أقبال ومالون كريون� .صفـة الدعــوى:
تعوي�ضات.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور
ب�أنف�سهم �أو بوكيل عنهم لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/3ليعلم.

رقم الدعوى3/5347/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :م�ؤ�س�سة �سيفر للمواد الغذائية ل�صاحبها عبدالرحمن محمد المحمود وكيله
المحامي �أ�سامة �أنور محمد .المدعى عليه :مطعم عواد �س.ت ل�صاحبته رملة عبدالح�سين
�أحمد ال�صائغ ،العنــوان :طريق  850مبنى  214مجمع � 604سترة واديان� .صفة الدعوى� :إلزام
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المدعى عليه ب���أن ي���ؤدي للمدعية مبلغ ًا ق��دره  6381.400دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية لمن تمثل المدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه
�أو بوكيل عنه وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/9173/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعية عبير محمد �إبراهيم العالي وكيلتها المحامية منى عي�سى .المدعى عليــه :طارق
محمود �صالح الدين بت �صاحب م�ؤ�س�سة  /الدلو لت�صميم الإعالنات ،عنوانها� :شارع 365
مبنى  401مجمع  305و�سط المنامة .مو�ضوع الدعوى :طلب مبلغ  8316/500دينار ًا �شام ًال
الم�صروفات.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/6840/2007/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تعلن المحكمة ال�صغرى الثانية عن و�ضعها للبيع بالمزاد العلني العقار الم�سجل بموجب
المقدمة رقم  2005/4169والكائن في مدينة عي�سى من المنامة والآيل ملكيته لكل من فتحية
علي جا�سم وغيرها.
لذا فـ�إن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء �أو المزايدة �أن يراجع الدالل وليد عبداهلل
هجر�س  -هاتف رقم � 39449359أو قلم كتاب المحكمة على �أن يبد�أ ب�سعر قدره81000/-      
(واحد وثمانون �ألف دينار) وقد حددت المحكمة جل�سة  2013/4/22لبدء المزايدة ،ليعلم.

رقم الدعوى3/3324/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة اي دي وورك�س وكيلها المحامي �سعيد المال ،العنوان :بناية ارا�شد �شقة 52
مبنى رق��م  389طريق  1912مجمع  319ال��ح��ورة .المدعى عليــها� :شركة و�سترن غالف
ادف��اي��زري ����ش.م.ق ،العنوان� :شقة  2701مبنى  1459طريق  4626مجمع  364المنامة-
الواجهة البحرية� .صفة الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/4/22ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى9/7335 /2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلته المحامية ليلى عي�سى علي ح�سن.
المدعى عليه :علي ح�سن محمد �سلطان ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  2013/4/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعـوى3/8488/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :كودوكو فانيتا و�آخرين وكيلهم المحامي علي ح�سين ثامر .المدعى عليها الأولى:
�شركة الحمد للإن�شاء ،العنوان� :شقة  401مبنى  203طريق  483المنامة � .304صفـة الدعــوى:
�إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره  52000.000دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها الأولى المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/16ليعلم.

رقم الدعوى9/6069/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية رغداء العلوي .المدعى عليه :رايان باجارين
تراجانو ،العنوان :منزل ، 858طريق  2128مجمع  721جد علي� .صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  300,345دينار مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/18موعد نظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى4/3976/2012/02 :

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 :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.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإِثنين  2013/5/20لنظر 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 ( 540083607بحريني الجن�سية) ،العنوان :مبنى 2234
طريق  331مدينة حمد � .1203صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  539/510دينار ً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 الإثنين  2013/5/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/5642/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية رغداء العلوي .المدعى عليها :خولة �أحمد
محمد ،العنوان :منزل  ، 2284طريق  ، 1006مجمع  ، 810مدينة عي�سى
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1048،951دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب
المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة بنف�سها �أو بوكيل عنها
للح�ضور لجل�سة يوم الأربعاء  2013/5/22موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/5625/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلها المحامية ن���وال �شعيب .ال��م��دع��ى عليه:
 ،ALEOGHAM CONSTRUCTIONالعنوان� :شقة  502مبنى  743طريق  831مجمع .408
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1486،184دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/5/21موعد نظر الدعوى ،ليعلم .
REDA

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى2/5552/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية نوال �شعيب .المدعى عليه� :صبري علي ح�سين
�سلمان ،العنوان :مبنى  599طريق  4431مجمع � .644صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 713/992
دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/5/21موعد نظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى7/5426/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية نوال �شعيب .المدعى عليه :خلف حبيب يو�سف،
رقمه ال�شخ�صي  ،690504497مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره 740,806
دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/5/21موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/5329/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية ن��وال �شعيب .المدعى عليه :جون جرود،
العنوان :مبنى � 912شارع ال�شيخ جابر ال�صباح مجمع � .623صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ
قدره  525,464دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/5/21موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/6042/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية رغداء العلوي .المدعى عليه :يو�سف خليفة نور
محمد ،العنوان :مبنى  1675طريق  551مجمع � .705صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 157,014
دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الإثنين  2013/6/17موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/6129/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية مي�سون جعفر .المدعى عليه :رايان باجارين
ت��راج��ان��و ،ال��ع��ن��وان :مبنى  2390ط��ري��ق  551مجمع � .905صفة ال���دع���وى :ط��ل��ب مبلغ
قدره  193,700دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم  2013/6/18موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/5328/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية دعاء الم�ساعد .المدعى عليه :جون ليو باتي�ستا
او�ستيريا ،العنوان� :شقة  1مبنى � 359شارع الق�ضيبية مجمع �.308صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  268,442دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/5/21موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/7970/2011/02

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� :سامي �سفيان علي محمد �إ�سماعيل ( 890613354بحريني
الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  12مبنى 1577طريق  334مجمع � .903صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  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 الثالثاء  2013/6/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى8/3926/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية دعاء الم�ساعد .المدعى عليه:
 ،LEMI SAVEDRAالعنوان :مبنى  165طريق  41مجمع � .340صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  476,154دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الإِثنين  2013/5/20موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
HILMAR

رقم الدعوى8/6969/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية نوال �شعيب .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة زين
الدين لمقاوالت النق�ش والزخرفة ،العنوان :مبنى  419طريق  5613مجمع � .456صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  181,260دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة
.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة بنف�سها �أو بوكيل عنها
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/6837/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية مي�سون جعفر .المدعى عليه :حمد عبداهلل
ح��اج��ي �أح��م��د ،ال��ع��ن��وان :مبنى  331ط��ري��ق  601مجمع � .206صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ
قدره  766’469دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/6524/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية نوال �شعيب .المدعى عليه� :إبراهيم محمد
�إب��راه��ي��م ،ال��ع��ن��وان :مبنى  4199ط��ري��ق  2372مجمع � .623صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ
قدره  238،973دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/8587/2011/02 :

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� :أحمد علي خمي�س معتوق خمي�س العبا�سي ،رقمه ال�شخ�صي
( 900613726كويتي الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  1مبنى  570طريق  2122مجمع � .721صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  51/161دينار ً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  2013/06/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 6/8520/2011/02

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
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  2013/6/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/6445/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية دعاء الم�ساعد .المدعى عليه :محمد رامي
عبدالمعين الحافظ ،العنوان :مبنى  1421طريق  5028مجمع � .430صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  242،131دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/6856/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وتمثلها المحاميتان �سو�سن جعفر المدفعي ونوال
�أحمد عبدالعزيز .المدعى عليها� :شاهين فاطمة راجا �سعادة علي خان� ،صاحبة ال�شاطر
لمقاوالت البناء �سجل ت��ج��اري ،24994 :العنوان :مبنى  419طريق  9مجمع � .709صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  2600/-دينار مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
   لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الإثنين  2013/3/18موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/6397/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية رغداء العلوي .المدعى عليه :ريكارد مارك
ماتيفداد ،العنوان� :شقة  11مبنى  84طريق  .1102مجمع � .911صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  197,050دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/6397/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية مي�سون جعفر .المدعى عليه :محمد �أحمد
محمد علي ،العنوان :مبنى  ، 1550طريق  ، 3933مجمع  . 939الرفاع� .صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  226,934دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/6259/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية دعاء الم�ساعد .المدعى عليه :محمد م�صطفى
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�سعيدي ،العنوان� :شقة  42مينى  959طريق  4020مجمع � .340صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  242،255دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/7142/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية مي�سون جعفر .المدعى عليه :محمود ح�سين
علي ال�سبع ،ال��ع��ن��وان :منزل  8342طريق  4231مجمع � .242صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ
قدره  268,190دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/7251/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية نوال �شعيب .المدعى عليه :محمد ح�سن ح�سن،
العنوان� :شقة  13مبنى  503طريق  1611مجمع � .216صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 165,320
دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/5734/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها مي�سون جعفر عبدالنبي .المدعى عليه :جو هي بيك،
العنوان� :شقة  36مبنى  781طريق  3630مجمع � .336صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 242،618
دينار مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الأحد  2013/6/16موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى2/7267/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية عزيزه النينون .المدعى عليهsourav :
 ،dasرقمه ال�شخ�صي  ،820832324العنوان :مبنى  ،13طريق  ، 8مجمع � .708صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  158،310دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة
.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/6134/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية رغداء العلوي .المدعى عليه :جورج برونيمان،
العنوان� :شقة  32مبنى  264طريق  2804مجمع  428ال�سيف� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ
قدره  158,943دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الإثنين  2013/6/24موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/6188/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية مي�سون جعفر .المدعى عليها :نعيمة ح�سن بل
المحجوبي ،العنوان� :شقة  35مبنى  81طريق  .303مجمع � .903صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  88,559دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة بنف�سها �أو بوكيل عنها
للح�ضور لجل�سة يوم الإثنين  2013/6/24موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/5632/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عزيزة النينون .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة المروج
ل�سمكرة و�صباغة ال�سيارات ،العنوان :مبنى  1244طريق  704مجمع � .422صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  287,129دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة .
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      لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/5/21موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/6451/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي نوال �شعيب .المدعى عليه،khan asif jameel :
العنوان :مبنى  1136طريق  615مجمع � .306صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  241،839دينار ًا
مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/5547/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء الم�ساعد /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليه ،Paramadathil Pocker Alavi :العنــوان� :شقة  16مبنى  1935طريق  3153مجمع
� .721صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  251/548دينار ً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 الإثنين  2013/4/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/5319/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليها ،SARAH YVONNE BREMERMANN :العنوان� :شقة  13مبنى  345طريق
 4717مجمع � .447صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��در 467/572دينار ً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 الإثنين  2013/4/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى2/5440/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء الم�ساعد /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليه ،DOLORES FRAYRE CANOVAS :رقمه ال�شخ�صي  ،740645544العنــوان:
�شقة  3مبنى  1264طريق  1818مجمع � .318صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  267/517دينار ً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 الإثنين  2013/4/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/5262/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليها ،SUHALI AHMED KHAZI :رقمها ال�شخ�صي780355172
ال��ع��ن��ـ��ـ��وان� :شقة  31مبنى  138ط��ري��ق  708مجمع � .107صفة ال���دع���وى :ط��ل��ب مبلغ
قدر 354/740دينار 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 الإثنين  2013/4/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى7/17768/2012/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

المدعي :مخبز المرزوق وكيلته المحامية نادية الجندي .المدعى عليه :محمد �إليا�س �إ�سحاق
موال .الطلبات � :إل��زام المدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ ًا قدره  500/-دينار بحريني،
كتعوي�ض للمدعي عن الأ�ضرار التي �أ�صابته جراء قيام المدعى عليه ب�إنهاء عقد العمل المحرر
بينه وبين المدعي قبل موعده وهروبه من العمل بدون �أيه �أ�سباب �أو مبرر لذلك ،و�إلزام
المدعى عليه بالر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنه �إذا لم يح�ضر
�أو يعين وكي ًال ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  2013/4/2ف�إن المحكمة �سوف ت�سير بحقه
ح�ضوري ًا ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية
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رقم الدعوى9/12261/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :انتر �سيتي للداللة والم�شاريع بوا�سطة المحامية هيا ال خليفة /المحاكم مكتب
المحامين .المدعى عليه :باي �شيو �سجنا كالياني ،العنــوان�:شقة  203مبنى � 37شارع عبداهلل
بن عبا�س مجمع  318الحورة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  4000/-دينار 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 الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/5248/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء الم�ساعد /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليه ،MADUSHANKA NIRANJAN LIYANAGE :رقمه ال�شخ�صي ،811231682
ال��ع��ن��ـ��ـ��وان��� :ش��ق��ة  25م��ب��ن��ى 510ط��ري��ق  509م��ج��م��ع ��� .305ص��ف��ة ال���دع���وى :ط��ل��ب مبلغ
قدر 386/127دينار ً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 الإثنين  2013/4/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/5076/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء الم�ساعد /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليه ،PAULINE JEMINA :العنــوان� :شقة  12مبنى  1777طريق  2427مجمع .324
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق���در 360/145دينار ً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 الإثنين 2013/4/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/5722/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية عزيزة النينون /المحاكم مكتب المحامين.
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المدعى عليه ،suneet sharma :العنــوان :مبنى  1005طريق  2720مجمع � .327صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره 267/020دينار ً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  2013/4/28لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/15135/2012/02:

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :نا�شنال تريدنج هاو�س بوا�سطة المحامية �سناء بوحمود /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليها� :شركة عليه ماري القاب�ضة ،العنــوان� :شقة 2214مبنى � 2504شارع 2832
مجمع � .428صفة الدعوى طلب مبلغ قدره  2291/405دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11815/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي .المدعى عليها :ال�شركة العربية اال�سيوية العالمية
القاب�ضة ،العنــوان :مكتب  21مبنى  315طريق  1705مجمع � .317صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره 307/700دنانير 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 الأربعاء 2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/14283/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليه :توفيق علي رم�ضان غلوم ،رقمه ال�شخ�صي  ،780708482العنــوان :مبنى 547
طريق  3238مجمع � .332صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  101/042دي��ن��ار م��ع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
ذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2013/5/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى1/14289/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليه :يو�سف راتب محمد علي ،رقمه ال�شخ�صي  ،870800464العنــوان� :شقة  1مبنى
 377طريق 3610مجمع � .7363صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  926/393دينار 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 الأربعاء  2013/5/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى4/126 / 2012 / 01 :
تبليغ بطريق الن�شر

المعتر�ض :محمد يا�سر الهديان وكيله المحامي ال�شيخ عي�سى بن محمد �آل خليفة /المحاكم
مكتب المحامين .المدعى عليه الثاني :عبدال�ستار عبدالحميد ،العنوان :مبنى  2916طريق
 779مجمع  .304مو�ضوع الدعوى :وقف تنفيذ وورود التقرير من الخبير.
لذا تعلن محكمة االم��ور الم�ستعجلة الدائرة الثانية للمدعى عليه الثاني ب��ورود التقرير
للمحكمة وعليه ب�أنه اذا لم يح�ضر �أو يعين وكيال ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الخمي�س
 2013/4/11ف�إنها �سوف ت�سير في اجراءات الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/14362/2012/02 :

قا�ضي محكمة االمور الم�ستعجلة الدائرة الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليه :محمد �ساجد محمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،770124593العنــوان :مبنى 1570
ط��ري��ق 6353مجمع � .363صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  264/860دي��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 الأربعاء  2013/5/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/14383/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود /المحاكم مكتب المحامين.
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المدعى عليها :ندى علي ناجي محمد الريا�شي ،رقمها ال�شخ�صي  ،910711623العنــوان:
�شقة  12مبنى  270طريق 207مجمع � .702صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  291/747دينار ً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 الأربعاء  2013/5/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعـوى8/12531/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي .المدعى عليها� :شركة ال�شروق للمقاوالت العامة.
�صفـة الدعــوى :طلب �إلزام المدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغا قدره  13391/-دينار ًا
والفوائد والر�سوم.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/9ليعلم.

رقم الدعـوى9/3228/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :بنك البحرين والكويت وكيله المحامي فريد غ��ازي /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليه :عبد المهدي محمد عبدالوهاب ح�سن ،رقمه ال�شخ�صي  ،781003261مجهول
العنوان .مو�ضوع الدعــوى� :إلزام المدعى عليه ب�سداد مبلغ قدره  10004/354دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الخمي�س  ،2013/7/4ليعلم.

رقم الدعـوى9/15179/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :م�شهور مر�سى عيد العنزي وكيله المحامي فريد غازي /المحاكم مكتب المحامين.
المدعى عليه :م�صطفى عبدالتواب عبدالجواد محمد ،مجهول العنوان .مو�ضوع الدعــوى:
�إلزام المدعى عليه ب�سداد مبلغ قدره  10000/-دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الخمي�س  ،2013/6/6ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى8/4034/2010/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعي :ب�شير �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،711009678العنوان بوا�سطة وكيله المحامي عادل
عبداهلل متروك .المدعى عليه :مركز النمر للداللة �س.ت ،51616-01:مجهول العنوان� .صفة
الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة الثالثاء
 2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/10016/2012/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :ايرلندا فرالين�س كارينو ،رقمها ال�شخ�صي ( 670629375فلبينية الجن�سية)،
العنوان بوا�سطة وكيلها المحامي ماجد محمد مجدم .المدعى عليه :ملح الزاد للأكالت
العراقية والعربية �س .ت  ،047312-02مجهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعي عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة الثالثاء
 2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم  .

قا�ضي المحكمة العمالية الثالثة

رقم الدعوى9/14214/2012/02 :
المو�ضوع :فتـح دعوى تركـة المتوفى
ح�سن علي �أحمد الخاجة

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى ح�سن علي �أحمد الخاجة،
رقمه ال�شخ�صي  .290101794فعلى 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 للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
ا ِلإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى9/13055/2012/02 :
المو�ضوع :فتـح دعوى تركـة المتوفى
يا�سر حمود علي ناجي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى يا�سر حمود علي ،رقمه
ال�شخ�صي  .810711664فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
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يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على
كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة ,وقد حددت المحكمة جل�سة
 2013/4/7م لنظر الدعوى.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى2/15224/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
علي محمود ح�سين

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى علي محمود ح�سين ،رقمه
ال�شخ�صي  .180003330فعلى 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 للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة في �أقرب فر�صة .وقد حددت
المحكمة جل�سة الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى4/13715/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
كاظم ح�سن الن�صر

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى كاظم ح�سن الن�صر ،رقمه
ال�شخ�صي  .550040706فعلى 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 للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى6/13874/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
ريم �أحمد �صالح البوفالح

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفاة ريم �أحمد �صالح البوفالح،
رقمها ال�شخ�صي  .741101394فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة �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 للمتوفاة المذكورة �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى5/13530/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
عبدالحكيم �إبراهيم �أحمد �إبراهيم

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى عبدالحكيم �إبراهيم �أحمد
�إبراهيم ،رقمه ال�شخ�صي  .630055459فعلى كل من له ح ٌق على المتوفى �أن يتقدم للمحكمة
بذلك في موعد مدته  45يوم ًا من تاريخ ن�شر الإعالن  ،وحددت جل�سة الخمي�س 2013/4/18
لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى6/18394/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
ال�سيد حمزة ح�سن عبداهلل ح�سن

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دع��وى تركة المتوفى ال�سيد حمزة ح�سن
عبداهلل ح�سن ،رقمه ال�شخ�صي  .670051535فعلى 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 للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد
حددت المحكمة جل�سة ا ِلإثنين  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى9/17072/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
عبدالكريم علي �أحمد فخراوي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى عبدالكريم علي �أحمد
فخراوي ،رقمه ال�شخ�صي  .620110457فعلى 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 �أن��ه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت
المحكمة جل�سة الإثنين  2013/4/1لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى3/12900/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
جابر مفتاح �سعد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى جابر مفتاح �سعد ،رقمه
ال�شخ�صي  .300101740فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
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يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على
كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة وقد حددت المحكمة جل�سة
الإثنين  2013/4/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى9/5914/2011/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
حجي يعقــوب �إبراهيم بــدو

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى حجي يعقــوب �إبراهيم
بــدو ،رقمه ال�شخ�صي  .500000263فعلى 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 للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة
جل�سة الأربعاء  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى8/2089/2013/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
هند �أكبر علي حيدر

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفاة هند �أكبر علي حيدر،
رقمها ال�شخ�صي  .810210134فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليها �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما
�أنه على كل من في ذمته دين للمتوفاة �أن ي�شعر المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة الثالثاء
 2013/4/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
رقم الدعوى 8/9046/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
�إياد محمد عبدالعزيز حمزة

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى �إياد محمد عبدالعزيز
حمزة ،رقمه ال�شخ�صي  .690503300فعلى كل وارث للمتوفي 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 للمتوفي �أن ي�شعر المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة الأحد
 2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى 7/15390/2012/02
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
�أنور عبدالملك عبا�س الم�شرف

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى �أنور عبدالملك عبا�س
الم�شرف ،رقمه ال�شخ�صي  .660208431فعلى 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 �أن��ه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت
المحكمة جل�سة الإثنين  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
رقم الدعوى4/18168/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
نورة ح�سن �سلطان حبل

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة المتوفاة نورة ح�سن �سلطان حبل ،رقمه
ال�شخ�صي  .320002799فعلى 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 للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الإِثنين  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى9/2091/2013/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
نوال �أحمد ح�سن محمد الق�صا�ص

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة فاطمة �إبراهيم محمد �أحمد،
رقمها ال�شخ�صي  .850503213فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة �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 للمتوفاة المذكورة �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى6/18461/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
مريم را�شد �أحمد الحربي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفاة مريم را�شد �أحمد
الحربي ،رقمها ال�شخ�صي  .300025742فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة �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 للمتوفاة المذكورة �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت
المحكمة جل�سة الأربعاء  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى8/2027/2013/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
طالب ح�سن عبداهلل ح�سن نعمه

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى طالب ح�سن عبداهلل ح�سن
نعمه ،رقمه ال�شخ�صي  .620109459فعلى 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 للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة
جل�سة الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
رقم الدعوى7/18290/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
�شريف عادل �أبو الفتح �شاتا

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى �شريف عادل �أبو الفتح
�شاتا ،رقمه ال�شخ�صي  .880520361فعلى 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 للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة
جل�سة الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى3/3369/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
عبا�س علي غانم ماجد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى عبا�س علي غانم ماجد،
رقمه ال�شخ�صي  .580022340فعلى 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 للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
رقم الدعوى5/10868/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
نادر مطلق را�شد مطلق

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى نادر مطلق را�شد مطلق،
رقمه ال�شخ�صي  .750603232فعلى 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 للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية
رقم الدعوى1/17001/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
محمد برويز خان محمد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد برويز خان محمد،
رقمه ال�شخ�صي  .651112559فعلى 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 للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الثالثاء  2013/4/9لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية
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رقم الدعوى3/1339/2013/14 :
تبليغ بطريق الن�شر

المدعي :وليد �إ�سماعيل مقبل �أحمد (بحريني الجن�سية) ،رقمه ال�شخ�صي،690202229 :
المدعى عليها :ر�شا جمال حمد محمود (م�صرية الجن�سية) ،مو�ضوع الدعوى :ت�سليم ال�صغير
والح�ضانة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الأولى الم�ستعجلة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها
�إذا لم تح�ضر لجل�سة الثالثاء � 2013/5/21أو توكل من ينوب عنها بالح�ضور ف�إن المحكمة
�سوف ت�سير بحقها ح�ضوري ًا بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الم�ستعجلة
رقم الدعوى2/5739/2013/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
محمد يحيى ح�سين ال زمان

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد يحيى ح�سين ال
زمان ،رقمه ال�شخ�صي  .300026536فعلى 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 للمتوفى �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الأحد  2013/6/9لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 4/17036/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليه:
 ،KAYANOTH PARAMBUرقمه ال�شخ�صي .860542491مبنى  310طريق  3411مجمع
� .334صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  93/348دينار ً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
الثالثاء  2013/6/25لنظر الدعوى ،ليعلم.
SAJIN

                         قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى6/11946/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليهاINDIRA :

 ،CHHETRIرقمه ال�شخ�صي  .860529380مبنى  293طريق  505مجمع � .302صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  330.392دينار ً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
الثالثاء  2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/13715/2012/02
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
كاظم ح�سن الن�صر

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى كاظم ح�سن الن�صر ،رقمه
ال�شخ�صي.550040706 :
فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه ،عليه �أن يبادر بتقديم دعوى
لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أن على كل من في ذمته دين
للمتوفى المذكور �أن ُي�ش ِعر ه��ذه المحكمة في �أق��رب فر�صة .وق��د ح��ددت المحكمة جل�سة
الخمي�س  2013/4/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 5/3760/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين ،وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� .إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .ال��م��دع��ى عليه :علي خليل ب��ودروي�����ش ،لبناني الجن�سية ،رق��م��ه ال�شخ�صي
� .811137180صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  374/455دينار ً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
الإثنين  2013/5/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/2502/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� ،إدارة المحاكم ،مكتب
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المحامين .المدعى عليها :يا�سمين مو�شا ماكي� ،أمريكية الجن�سية ،رقمها ال�شخ�صي
 ،890516936مبنى � 1شارع الجفير الغريفة � .342صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 777/758
دينار ً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  2013/5/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 4/3976/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� ،إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :ح�سن علي محمد فخرالدين ،رقمه ال�شخ�صي ،690503458
العنوان :مبنى  394طريق  713المنامة � .307صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  65/647دينار ً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 الإثنين  2013/5/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 1/3891/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� ،إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :يو�سف عبداهلل يو�سف المالكي ،رقمه ال�شخ�صي .871000474
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 �أعاله ب�أنها قد حددت
جل�سة يوم الإثنين  2013/5/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 3/02576/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� ،إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :عبدالكريم فافرو�سكا ،نم�ساوي الجن�سية ،رقمه ال�شخ�صي
� .840309066صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  54/863دينار ً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  2013/5/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 3/02500/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� ،إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه� :شاني �أرون با�سم� ،أمريكي الجن�سية ،رقمه ال�شخ�صي .891116133
مبنى � 1شارع الجفير الغريفة � .342صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  412/876دينار ً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  2013/05/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 1/05687/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� ،إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :نا�صر �شبيب عمر النعيمي ،رقمه ال�شخ�صي  .540103588مبنى
 2335طريق  1049الرفاع مجمع � .910صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  134/448دينار 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  2013/5/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 1/5642/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضـور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية رغ��داء العلوي� ،إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليها :خولة �أحمد محمد ،منزل  2284طريق  1006مجمع  810مدينة
عي�سى� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1048/951دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد
و�أتعاب المحاماة     .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أن عليه الح�ضور بنف�سه
�أو بوكيل عنه لجل�سة يوم الأربعاء  2013/5/22المحددة موعد ًا لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 3/6837/2012/02

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية مي�سون جعفر� ،إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :حمد عبداهلل حاجي �أحمد ،مبنى  331طريق  601المحرق مجمع
� .206صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  766/469دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد
و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25المحددة موعد ًا نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 6/08520/2011/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري� .إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :عبدالر�ؤوف عي�سى عبدالح�سين ،رقمه ال�شخ�صي ،630107785
مبنى  658طريق  651مجمع  365المنامة� .صفة 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
الثالثاء  2013/6/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/6445/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دع��اء الم�ساعد� ،إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد رامي عبد المعين الحافظ .مبنى  1421طريق  5028مجمع
� .430صفة الدعوى :طلب مبلغ وق���دره  242/131دينار مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد
و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور �أعاله بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم  2013/6/25موعد نظر الدعوى  ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/7267/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :شركة زي��ن البحرين وكيلها المحامية عزيزة النينون� ،إدارة المحاكم ،مكتب
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المحامين .المدعى عليه ،sourav das :رقمه ال�شخ�صي  ،820832324مبنى  13طريق  8مجمع
� .708صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  158/310دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد
و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة يوم الثالثاء  2013/6/25المحددة موعد ًا نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 3/11276/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� .إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :عبدالرحمن عبداهلل خمي�س ،رقمه ال�شخ�صي  .850822750مبنى
 231طريق  95الرفاع مجمع � .949صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  226/676دينار ً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
الأربعاء  2013/5/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 1/14289/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� .إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :يو�سف راتب محمد علي ،رقمه ال�شخ�صي� .870800464شقة 1
مبنى  377طريق  3610مجمع � .736صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  926/393دينار ً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
الأربعاء  2013/5/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/14283/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� .إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :توفيق علي رم�ضان غلوم ،رقمه ال�شخ�صي .780708482مبنى 547
طريق  3238المنامة مجمع � .332صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  101/042دينار 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
الأربعاء  2013/5/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 5/14273/2012/02

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� .إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليها :ريحانة �إ�سماعيل بجوميا ،رقمها ال�شخ�صي .580144461مبنى
 208طريق  823الرفاع مجمع � .919صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  153/931دينار ً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 الأربعاء  2013/5/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 1/14180/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� .إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليها :زينب محمد ح�سن محمد ،رقمها ال�شخ�صي .890410143مبنى
 85طريق  3503المنامة مجمع � .335صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  51/331دينار ً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 الأربعاء  2013/05/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 6/11297/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� .إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليها� :سارة نوح عي�سى عبداهلل ،رقمها ال�شخ�صي  .921213107مبنى
 52طريق  66المنامة مجمع � .360صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  67/535دينار ً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 الأربعاء  2013/5/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/11299/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� .إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :م�صطفى محي الدين جمعه ،رقمه ال�شخ�صي  .781032792مبنى
 478طريق  3337مجمع � .533صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  107/265دنانير 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
الأربعاء  2013/5/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 7/11288/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� .إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد طلعت خلف اهلل محمود ،رقمه ال�شخ�صي .900113456
مبنى  743طريق  5358المحرق مجمع � .253صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  265/822دينار ً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
الأربعاء  2013/05/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/11268/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود� .إدارة المحاكم ،مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد �سلطان مال اهلل جوهر ،رقمه ال�شخ�صي  .881107913مبنى
 2604طريق  2138المنامة مجمع � .321صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  383/855دينار ً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
الأربعاء  2013/05/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/13441/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :عبدالرحمن بركات عبداهلل البنعلي وكيلته المحامية مها جابر ،العنوان :مكتب رقم
 ،407ب��رج ال�صقر ،الطابق الرابع المنطقة الدبلوما�سية ،المدعى عليه :محمد عبداهلل
العي�سى ،العنوان :فيال  1274طريق  ،3727المنامة  ،337المو�ضوع :مدنية متنوعة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه ،وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/6/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى١٢/٢٠١٣ :
�إعالن بالئحة الدعوى وبالئحة التظلم والح�ضور

الئحة الدعوى:
المدعي :بيت التمويل الخليجي.
المدعى عليهما� -١ :شركة �ضاحية العرين للتطوير العقاري ذ.م.م� -٢ .شركة ديار البحرين
العقارية ذ.م.م ،العنوان� -١ :شقة  ١٦٠١مبنى � ١٤١١شارع  ٤٦٢٦مجمع  -٢ .٣٤٦مبنى ٢٤٥
�شارع  ٢٨٠٤مجمع .٤٢٨
مو�ضوع الدعوى:
�أو ًال :الأم��ر ب�صفة م�ستعجلة بتوقيع الحجز االحتياطي على كافة العقارات الم�سجلة با�سم
المدعى عليهم لدى جهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري خ�شية قيام �أي منهم بتهريب �أمواله
حتى الف�صل في النزاع الراهن.
ثاني ًا :الحكم ب�إلزام المدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم ب�أن يدفعوا للمدعي مبلغ ًا قدره
خم�سة ع�شر مليون دوالر �أمريكي �أو ما يعادله بالدينار البحريني بواقع مبلغ قدره خم�سة مليون
و�ستمائة وثمانية وع�شرون �ألف وت�سعمائة دينار بحريني مع الفائدة القانونية  ٪9من تاريخ
اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام.
ثالث ًا� :إلزام المدعى عليهم بالم�صاريف والر�سوم و�أتعاب المحاماة.
�أمر القا�ضي المنتدب� :صدر �أمر القا�ضي المنتدب بتاريخ � ٩أبريل  ٢٠١٣في طلب الحجز
االحتياطي وجاء كالآتي:
" نقرر رف�ض الطلب"
الئحة التظلم:
المتظلم :بيت التمويل الخليجي.
المتظلم �ضدهما� -١ :شركة �ضاحية العرين للتطوير العقاري ذ.م.م� -٢ .شركة ديار البحرين
العقارية ذ.م.م ،العنوان� -١ :شقة  ١٦٠١مبنى � ١٤١١شارع  ٤٦٢٦مجمع  -٢ .٣٤٦مبنى ٢٤٥
�شارع  ٢٨٠٤مجمع .٤٢٨
مو�ضوع التظلم:
�أو ًال :بقبول التظلم �شك ًال لرفعه في الميعاد.
ثاني ًا :وفي مو�ضوع التظلم  :ب�إلغاء القرار المتظلم منه فيما ق�ضى به من رف�ض طلب توقيع
الحجز االحتياطي على ع��ق��ارات المدعي عليهم والأم���ر ب�صفة م�ستعجلة بتوقيع الحجز
االحتياطي على كافة العقارات الم�سجلة با�سم المدعي عليهم لدى جهاز الم�ساحة والت�سجيل

127

128

العدد - 3104 :الخميس  16مايو 2013

العقاري خ�شية قيام �أي منهم بتهريب �أمواله لحين الف�صل في الدعوى.
ثالث ًا� :إلزام المتظلم �ضدهم بالم�صاريف والر�سوم و�أتعاب المحاماة.
�أمر القا�ضي المنتدب� :صدر �أمر القا�ضي المنتدب بتاريخ � ٩أبريل  ٢٠١٣في التظلم وجاء
كالآتي-:
"ن�أمر بتحديد جل�سة الأحد � ٢٨أبريل  ٢٠١٣لنظر التظلم ويعلن الخ�صوم"
لذلك تعلن غرفة البحرين لت�سوية المنازعات المدعى عليه المذكورة �أعاله �أو من يمثله قانون ًا
بالئحة الدعوى والأم��ر ال�صادر عليها من القا�ضي المنتدب وموعد ح�ضور االجتماع االول
لإدارة الدعوى �أمام مدير الدعوى �سلمان �أحمد بتاريخ  ٩مايو  ٢٠١٣ال�ساعة  ١٢ظهرا بمقر
الغرفة ،وبالئحة التظلم والأم��ر ال�صادر عليها من القا�ضي المنتدب وموعد ح�ضور جل�سة
التظلم بتاريخ  ١٢مايو  ٢٠١٣ال�ساعة  ١٢ظهرا بمقر الغرفة ،وعنوانها :بناية البارك
بالزا،القاعة رقم  ، ١الطابق الثالث ،مبنى � ٢٤٧شارع  ،١٧٠٤المنطقة الدبلوما�سية ،المنامة
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.

غرفة البحرين لت�سوية المنازعات

