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اأمر ملكي رقم )22( ل�سنة 2013

بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى

القيام بمهام الحكم

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي

المادة الأولى

اإلى ولي عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو الملكي الأمير �شلمان بن حمد بن  ُيعهد 

عي�شى اآل خليفة القيام بمهام الحكم نيابة عنا اأثناء مدة غيابنا بالخارج.

المادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 جمادى الآخرة 1434هـ

الموافق: 10 مــــــــــــــــــايـــــــــــو 2013م
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مر�شوم رقم )34( ل�سنة 2013

باإعادة تنظيم �شئون العدل

بوزارة العدل وال�شئون الإ�شامية والأوقاف

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع الد�شتور، 

القانوني  والإفتاء  الت�شريع  هيئة  تنظيم  اإعادة  ب�شاأن  ل�شنة 2006  رقم )60(  القانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010،

وعلى المر�شوم رقم )41( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة العدل،

وعلى المر�شوم الملكي رقم )59( ل�شنة 2010 بت�شكيل الوزارة،

وبناًء على عر�س وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

المادة الأولى

ُيعاد تنظيم �شئون العدل بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف على النحو الآتي:

اأوًل : وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف ويتبعه:

1- جهاز ق�شايا الدولة )بم�شتوى اإدارة(.

2- وكيل الوزارة الم�شاعد لالإح�شاء والتخطيط والت�شال وتتبعه:

اأ- اإدارة الإح�شاء والتخطيط.

ب- اإدارة التن�شيق والت�شال.

ثانيًا : وكيل الوزارة ل�شئون العدل ويتبعه :

1- وكيل الوزارة الم�شاعد ل�شئون المحاكم والتوثيق وتتبعه:

اأ- اإدارة المحاكم. 

ب- اإدارة التنفيذ.

جـ - اإدارة التوثيق.

2- وكيل الوزارة الم�شاعد للموارد الب�شرية والمالية وتتبعه:

اأ- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

ب- اإدارة نظم المعلومات.
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3- وكيل الوزارة الم�شاعد ل�شئون واأموال القا�شرين وتتبعه:

اأ- اإدارة اأموال القا�شرين. 

ب- اإدارة �شئون القا�شرين. 

المادة الثانية

ُيلغى المر�شوم رقم )41( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة العدل.

المادة الثالثة

تاريخ  من  به  وُيعمل   ، المر�شوم  هذا  تنفيذ  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  على 

�شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

                                                                                            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ص مجل�ص الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 30 جمادى الآخرة 1434هـ                  

الموافق: 10 مــــــــــــــــايــــــــــــو 2013م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شامية والأوقاف

قرار رقم )19( ل�سنة 2013

ب�شاأن اإ�شافة مادة برقم )17( مكرراً للقرار رقم )22( ل�سنة 2010

ب�شاأن تنظيم تراخي�ص مراكز ومعاهد العلوم ال�شرعية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على القانون رقم )2( ل�شنة 2005 ب�شاأن المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

وعلى المر�شوم الملكي رقم )59( ل�شنة 2010 بت�شكيل الوزارة،

العلوم  ومعاهد  مــراكــز  تراخي�س  تنظيم  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )22( رقــم  الــقــرار  وعلى 

ال�شرعية،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

العلوم  ومعاهد  مراكز  تراخي�س  تنظيم  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )22( رقم  القرار  اإلى  ي�شاف 

ال�شرعية مادة جديدة برقم )17( مكررًا يكون ن�شها التالي: 

ا�شت�شارية  لجنة  ت�شكيل  الــوزارة  لوكيل  يجوز  ال�شابقة  المادة  بحكم  الإخــالل  عدم  مع   «

ومقررات  لمناهج  الم�شتمر  التقييم  عمليات  في  المخت�شة  الإدارية  الجهة  تعاون  متخ�ش�شة 

العملية  تطوير  بهدف  والثقافية  البحثية  واأن�شطتها  ال�شرعية  العلوم  ومراكز  معاهد  وكتب 

التعليمية «.

المادة الثانية

لتاريخ  التالي  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  الإ�شالمية  لل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

ن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير العدل وال�شئون الإ�شامية والأوقاف

                خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1434هـ

الـمـــــــوافــــق: 29 اأبـــــــريـــــــــــــــــل 2013م
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وزارة الثقافة

قرار رقم )7( ل�سنة 2013

ب�شاأن الترخي�ص بت�شجيل 

الجمعية البحرينية للمتحدثين باللغة الرو�شية

وزيرة الثقافة:

بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 باإ�شدار قانون الجمعيات والأندية 

والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في  العاملة  الخا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية 

الخا�شة، وتعديالته الالحقة،

وعلى المر�شوم رقم )31( ل�شنة 2010 بتعديل م�شمى وزارة الثقافة والإعالم واإن�شاء هيئة 

�شئون الإعالم،

وعلى المر�شوم رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن تنظيم وزارة الثقافة،

وعلى قرار مجل�س الوزراء رقم 08-2141 بالموافقة على ت�شمية وزارة الثقافة كجهة اإدارية 

مخت�شة بالجمعيات الثقافية والأدبية واأن يكون وزير الثقافة ب�شفته الوزير المعني بذلك،

وعلى النظام ال�شا�شي للجمعية البحرينية للمتحدثين باللغة الرو�شية،

قرر الآتي:

مادة )1(

الثقافية  والأندية  الجمعيات  الرو�شية في قيد  باللغة  للمتحدثين  البحرينية  الجمعية  ُت�شجل 

والفنية الخا�شعة لإ�شراف وزارة الثقافة تحت قيد رقم )ج-40(.

مادة )2(

الر�شـــــمية،  الجــــريــــدة  في  المــــرافــــق  الأ�شــــا�شــــي  والنظــــــام  القـــــرار  هـــذا  ُين�شــــر 

وُيعمـــــل بهـــما من تــاريخ الن�شـــــر.

           وزيرة الثقاف�ة

                                                        مي بنت محمد اآل خليفة

�شدر في: 2 رجب 1434هــ

الموافــــق: 12 مايو 2013م
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النظام ال�شا�شي

للجمعية البحرينية للمتحدثين بالرو�شية

)تحت التاأ�شي�ص(

الباب الأول

اأحكام عامة

مادة )1(

للمتحدثين  البحرينية  )الجمعية  با�شم  جمعية  2013م  عام  في  البحرين  بمملكة  تاأ�ش�شت 

بالرو�شية( تحت قيد رقم )ج-40( وذلك طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر 

 2002 ل�شنة   )44( رقم  بقانون  بالمر�شوم  المعدل   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  بالمر�شوم 

والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

مادة )2(

ُت�شجل الجمعية بوزارة الثقافة طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن 

تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة الثقافة.

وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ ن�شر ت�شجيلها في الجريدة الر�شمية.

مادة )3(

– طريق  رقم580  عالية  بناية   -  42 رقم  مكتب  هو  الموؤقت  اإدارتها  ومركز  الجمعية  مقر 

1706 – مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية – المنامة – مملكة البحرين.

مادة )4(

يمثل الجمعية قانونًا رئي�س مجل�س اإدارتها اأو من ينوب عنه بقرار من مجل�س الإدارة.

مادة )5(

مالية،  م�شاربات  في  الدخول  للجمعية  يجوز  ل  كما  بال�شيا�شة  ال�شتغال  للجمعية  يجوز  ل 

ب�شالمة  الم�شا�س  بعدم  اأن�شطتها  جميع  في  واللتزام  والآداب  العام  النظام  مراعاة  وعليها 

الدولة اأو ب�شكل الحكومة اأو نظامها الجتماعي.

مادة ) 6(

يذكر ا�شم الجمعية وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها و�شعارها – اإن وجد – في جميع دفاترها 

و�شجالتها ومطبوعاتها.
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مادة -)7(

يكون  اتحاد  اأو  ناد  اأو  اأو هيئة  اإلى جمعية  تن�شم  اأو  ت�شترك  اأو  تنت�شب  اأن  للجمعية  ل يجوز 

مقره خارج البحرين دون اإذن م�شبق من وزارة الثقافة بذلك.

الباب الثاني

اأهداف الجمعية

وو�شائل تنفيذها وميدان ن�شاطها

مادة )8(

تحقيق  على  بالعمل  البحرين  مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حــدود  في  الجمعية  تقوم 

الأهداف التالية :

1- اأن تكون الجمعية قناة للتوا�شل بين المتحدثين بالرو�شية �شواء اأكانوا بحرينيين اأو مقيمين 

في البحرين ومع ال�شعوب المتحدثة بالرو�شية.

واجتماعيًا  ثقافيًا  البحرين  مملكة  عن  ممكنة  �شورة  اأف�شل  اإي�شال  على  الجمعية  �شتعمل   -2

لل�شعوب الناطقة بالرو�شية.

3- ت�شجيع العالقات في مجال الثقافة والأدب والفن والعلوم والريا�شة.

في  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  عملية  يخدم  بما  والفنية  التقنية  العالقات  ت�شجيع   -4

مملكة البحرين.

5- التعريف وم�شاعدة وتي�شيير اأمور الراغبين في الدرا�شة في البلدان الناطقة بالرو�شية.

6- العمل على تعلم اللغة الرو�شية من خالل التعاون مع الموؤ�ش�شات التعليمية.

7- ت�شجيع ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية والفنية من العربية اإلى الرو�شية وبالعك�س.

الجهات  مــع  والجتماعية  والفنية  الثقافية  والأن�شطة  والــمــوؤتــمــرات  بــالــنــدوات  القيام   -8

والجمعيات ذات الهتمامات الم�شتركة.

الم�شتركة  الأهــداف  ذات  الجمعيات  مع  الخبرات  وتبادل  التعاون  عالقات  وتعزيز  اإقامة   -9

خارج مملكة البحرين بما ل يتعار�س مع المادة )7( من النظام الأ�شا�شي.

مادة )9(

ت�شعى الجمعية لتحقيق اأهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالو�شائل 

التالية:

1- الح�شول على كافة الموافقات الر�شمية على اإن�شاء الجمعية والت�شاريح الخا�شة لممار�شة 

جميع الأن�شطة الم�شروعة والتي تحقق الأهداف التي اأن�شئت من اأجلها.

2- عمل كل ما يظهر مملكة البحرين ب�شورة م�شرفة اأمام العالم الخارجي.

الموارد  اإيجاد  والعمل على  لها،  واإ�شتئجار مقر  بالجمعية  الموظفين  توظيف مجموعة من   -3

الم�شروعة الالزمة لممار�شة الجمعية عملها.
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 مادة )10(

ت�شتهدف الجمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1- التوا�شل مع الأع�شاء المتحدثين بالرو�شية وا�شتعرا�س كافة الم�شكالت التي تواجهها في 

المملكة.

2- تقديم الدعم والإر�شاد والن�شح للمتحدثين بالرو�شية من مواطنين واأجانب وتدعيم اأوا�شر 

ال�شداقة من خالل العالقات الثقافية والجتماعية فيما بينهم.

3- اإظهار اأف�شل �شورة لمملكة البحرين في الخارج والداخل.

الباب الثالث

الع�شوية

مادة )11(

يجب اأن تتوافر في ع�شو الجمعية ال�شروط الآتية:  

1- اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2- اأن يكون بحرينيًا.

بال�شرف  مخلة  جريمة  في  عليه  حكم  قد  يكون  ل  واأن  وال�شلوك  ال�شمعة  ح�شن  يكون  اأن   -3

والأمانة اإل اإذا رد اإليه اعتباره.

4- اأن يجيد التحدث باللغة الرو�شية.

5- اأن ي�شدد ال�شتراك ال�شهري للجمعية.

مادة )11( مكرر

العاملة  الع�شوية غير  الح�شول على  البحرين  المقيمين في مملكة  البحرينيين  لغير  يجوز 

على اأن تنطبق عليهم ذات ال�شروط الواردة في المادة )11( من �شروط الع�شوية.

مادة )12(

�شر مجل�س  اأمين  اإلى  بطلب  يتقدم  اأن  الجمعية  اإلى ع�شوية  الن�شمام  في  يرغب  من  على 

الإدارة وفقًا للنموذج المعد لهذا الغر�س، وعلى اأمين �شر المجل�س عر�س طلب الن�شمام على 

مجل�س الإدارة في اأول اإجتماع له للبت في قبوله اأو رف�شه خالل �شهر من تاريخ تقديمه.

مادة )13(

من  اأ�شبوعين  خالل  الرف�س  اأو  بالقبول  الدارة  مجل�س  بقرار  كتابيًا  الطلب  مقدم  يخطر 

الطلبات  في  النظر  اإعادة  يجوز  ول  الرف�س.  حالة  في  الأ�شباب  بيان  مع  القرار  �شدور  تاريخ 

التي �شبق للمجل�س رف�شها اإل بعد مرور مدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر من تاريخ قرار الرف�س.
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مادة )14(

�شر مجل�س  اأمين  اإلى  يتقدم بطلب  اأن  الجمعية  الإن�شحاب من ع�شوية  يرغب في  على من 

الإدارة مكتوبًا وم�شفوعًا باأ�شباب الن�شحاب.

في  للنظر  تقديمه  تاريخ  من  �شهر  خالل  المجل�س  على  الطلب  عر�س  ال�شر  اأمين  وعلى 

اأ�شباب ان�شحاب الع�شو ومحاولة اإقناعه بالعدول عن قراره وذلك خالل �شهر من تاريخ عر�س 

الطلب على المجل�س، فاإن لم يعدل عن طلبه خالل هذه الفترة اعتبرت ال�شتقالة مقبولة.

ويلتزم الع�شو المن�شحب ب�شداد جميع ال�شتراكات الم�شتحقة عليه وكذلك اأية التزامات مالية 

اأخرى للجمعية.

مادة )15(

يجوز لمجل�س الإدارة ف�شل الع�شو من الجمعية بعد �شماع وجهة نظره في الحالت الآتية: 

1-  اإذا اأخل بالنظام الأ�شا�شي اأو اللوائح الداخلية للجمعية.

2- اإذا خالف القرارات الم�شروعة للجمعية العمومية اأو لمجل�س الدارة.

3- اإذا اختل�س من اأموال الجمعية اأو بدد عهدتها اأو زور اأختامها اأو مكاتباتها اأو اأوراقها.

4- اإذا قذف اأو �شهر بغير حق بالجمعية اأو باأعمالها اأو بمجل�س اإدارتها.

5- اإذا امتنع عن ت�شديد ا�شتراكاته بدون �شبب مقبول رغم اإ�شعاره كتابيا بوجوب ال�شداد.

6-  اإذا �شدر حكم جنائي �شده في جناية مخلة بال�شرف اأو الأمانة ما لم يرد اإليه اعتباره.

المجل�س  بقرار  الع�شو  ويخطر  الإدارة،  مجل�س  اأع�شاء  ثلثي  بموافقة  اإل  الف�شل  يتم  ول 

خالل اأ�شبوعين من تاريخ �شدوره.

مادة )16(

غير  اأو  العادية  العمومية  الجمعية  اأمــام  ف�شله  قرار  من  التظلم  المف�شول  للع�شو  يجوز 

العادية في اأول اجتماع لها بعد �شدور قرار الف�شل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا.

وعلى اأمين �شر مجل�س الدارة اإخطار الع�شو بقرار الجمعية العمومية خالل ا�شبوعين من 

تاريخ �شدوره.

مادة )17(

ت�شقط الع�شوية في اإحدى الحالت الآتية :

1-  الوفاة.

2- الن�شحاب من ع�شوية الجمعية.

3- فقدان اأحد �شروط الع�شوية الواردة في المادة ) 11 ( من هذا النظام.

4- الف�شل من الجمعية.
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مادة )18(

يجب على ع�شو الجمعية القيام بما يلي: 

اأ- الإلتزام بالنظام الأ�شا�شي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجل�س 

الإدارة.

ب- �شداد ر�شوم الن�شمام وال�شتراك ح�شبما تحددها الالئحة المالية.

ج- ال�شعي لتحقيق اأهداف الجمعية من خالل الم�شاركة في برامجها واأن�شطتها.

د- عدم الظهور بمظهر ي�شيء اإلى الجمعية واأع�شائها.

مادة )19(

لع�شو الجمعية الحق فيما يلي :

اأعمالها  جدول  في  المدرجة  المو�شوعات  ومناق�شة  العمومية  الجمعية  اإجتماعات  ح�شور  اأ- 

والت�شويت عليها.

وتاريخ  و�شنة  وعنوانه  وعمله  ا�شمه  بها  مبين  بالجمعية  الع�شوية  بطاقة  على  الح�شول  ب- 

المركزي،  ال�شكاني  ال�شجل  بطاقة  في  الثابت  ال�شخ�شي  ورقمه  ع�شويته  ورقم  ان�شمامه 

واأية بيانات اأخرى.

ج- الح�شول على ن�شخة من النظام الأ�شا�شي للجمعية.

اأو  المهني  الم�شتوى  على  لأع�شائها  الجمعية  توفرها  التي  الت�شهيالت  من  ال�شتفادة  د- 

الجتماعي.

هـ- الح�شول على ما ت�شدره الجمعية من ن�شرات اأو مطبوعات.

و- الطالع على �شجالت ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخ�ش�شها مجل�س الإدارة 

في مقر الجمعية وبح�شور ال�شخ�س الموجودة في عهدته.

الباب الرابع

الجمعية العمومية

مادة )20(

وت�شري  تطبيقها،  ومراقبة  الجمعية  �شيا�شة  ر�شم  العليا في  ال�شلطة  العمومية هي  الجمعية 

قراراتها على جميع اأجهزتها ولجانها واأع�شائها.

مادة )21(

المفرو�شة  باللتزامات  اأوفوا  الذين  العاملين  الأع�شاء  العمومية من جميع  الجمعية  تتكون 

عليهم وفقًا للنظام الأ�شا�شي للجمعية وم�شت على ع�شويتهم مدة �شتة اأ�شهر على الأقل، فيما 

عدا الجتماع الأول للجمعية.
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مادة )22(

لنتهاء  التالية  الثالثة  الأ�شهر  خالل  �شنة  كل  مرة  العادية  دورتها  العمومية  الجمعية  تعقد 

ال�شنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئي�شي للجمعية.

ويجوز لمجل�س الدارة اأن يدعو الجمعية العمومية لالنعقاد في مكان اآخر.

والأوراق  الأعــمــال  وجــدول  العمومية  الجمعية  عقد  ومكان  موعد  الإدارة  مجل�س  ويحدد 

المرفقة به ويبلغ بها الأع�شاء قبل موعد النعقاد باأ�شبوعين على الأقل.

ول يجوز للجمعية العمومية النظر في غير الم�شائل الواردة في الجدول اإل بموافقة الغلبية 

المطلقة لأع�شاء الجمعية العمومية.

مادة )23(

ل يعتبر اجتماع الجمعية العمومية �شحيحا اإل بح�شور الأغلبية المطلقة لأع�شائه فاإذا لم 

الإجتماع  تاريخ  من  �شهر  مدة  خالل  تعقد  اأخرى  جل�شة  اإلى  الإجتماع  اأجل  العدد  هذا  يكتمل 

الأول، ويكون الإجتماع الثاني �شحيحًا اإذا ح�شره ثلث اأع�شاء الجمعية العمومية فاإذا لم يكتمل 

في  الإنعقاد  ويكون  �شهر  مدة  خالل  تعقد  اأخرى  جل�شة  اإلى  الإجتماع  اأجل  القانوني  الن�شاب 

هذه الحالة �شحيح اإذا ح�شره ع�شرة في المائة من الأع�شاء.

واإذا اإكتمل الن�شاب القانوني فال يوؤثر في �شحة القرارات المتخذة اإن�شحاب اأقل من ن�شف 

عدد الأع�شاء الحا�شرين عند بدء الإجتماع.

مادة )24(

يجوز اأن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية )اإ�شتثنائية( بناء على: 

اأ- دعوة من مجل�س الإدارة.

ب- طلب يتقدم به لمجل�س الإدارة كتابة عدد ل يقل عن ثلث عدد الإع�شاء الذين لهم حق في 

ح�شور الجمعية العمومية.

ج- دعوة من وزارة الثقافة.

من  تعقد  التي  والمو�شوعات  الم�شائل  تحدد  كما  عقدها  من  الغر�س  الدعوة  في  ويحدد 

العادية من  الدورات  ت�شير عليها  التي  العادية الإجراءات  الدورة غير  انعقاد  اأجلها. وتتبع في 

حيث تحديد الموعد والمكان و�شحة النعقاد وغير ذلك.

 د- لينعقد الإجتماع �شحيحًا يجب على الموقعين بطلب اإجتماع الجمعية العمومية غير العادية 

اأن ل يقل عن ن�شف الأع�شاء الم�شددين ل�شتراكاتهم.
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مادة )25(

يجب اإبالغ وزارة الثقافة بكل اإجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخم�شة ع�شر يومًا على 

به،  المرفقة  والأوراق  الأعمال  الواردة في جدول  والم�شائل  الدعوة  الأقل وب�شورة من خطاب 

وللوزارة اأن تندب من تراه لح�شور الإجتماع.

ع�شر  العمومية خالل خم�شة  الجمعية  اإجتماع  ب�شورة من مح�شر  الوزارة  اإبالغ  يجب  كما 

يومًا من تاريخ الإجتماع ويجب اأن يت�شمن مح�شر الإجتماع ما اأتخذ من قرارات.

مادة )26(

ي�شترط  ذلك  ومع  الحا�شرين  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  العمومية  الجمعية  قرارات  ت�شدر 

اأغلبية ثلثي اأع�شاء الجمعية العمومية فيما يخت�س بف�شل الع�شاء وتعديل  ل�شحة القرارات 

فيما  وذلك  الإدارة  مجل�س  اأع�شاء  عزل  اأو  اختياريًا  حلها  وتقرير  للجمعية  ال�شا�شي  النظام 

يتعلق باندماج الجمعية في غيرها اأو تكوين فروع لها.

مادة )27(

تخت�س الجمعية العمومية العادية بالم�شائل الآتية:

1- مناق�شة واإقرار التقريرين الأدبي والمالي.

2- مناق�شة واإقرار التقرير المالي.

3- انتخاب اأع�شاء مجل�س الإدارة.

4-  الم�شائل الخرى التي يرى مجل�س الدارة ادراجها في جدول العمال.

مادة )28(

تخت�س الجمعية العمومية غير العادية )ال�شتثنائية( بما يلي:

1-  تعديل النظام ال�شا�شي للجمعية.

اأو  مماثل  غر�س  لتحقيـــــق  تعمـــــــل  التي  الجمعـــــيات  من  غـيرها  مع  الجمعــــية  اإدمـــــاج    -2

تكــــــوين فـــــــروع لهـــــا.

3- عزل بع�س اأو كل اأع�شاء مجل�س الدارة.

4- حل الجمعية اختياريًا.

5- الم�شائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.
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الباب الخام�ص

مجل�ص الإدارة

مادة )29(

مجل�س الدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة التي تر�شمها الجمعية 

العمومية والقرارات التي ت�شدرها تحقيقًا لالأغرا�س الم�شروعة للجمعية.

الأعمال  من  عمل  باأي  القيام  ذلك  �شبيل  في  وله  الجمعية  �شئون  اإدارة  الدارة  مجل�س  ويتولى 

عدا تلك التي ين�س هذا النظام على �شرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها.

ويقوم مجل�س الدارة على وجه الخ�شو�س بالعمال الآتية: 

1-  اعداد الطار العام لل�شيا�شه العامة التي ت�شير عليها الجمعية.

2-  اعداد الخطط والبرامج المحققه لأهداف الجمعية.

3- و�شع اللوائح الخا�شة بالجمعية على �شوء نظامها ال�شا�شي.

4- درا�شة التقارير الواردة من اللجان الم�شكلة بالجمعية واقتراحات اع�شاء الجمعية واتخاذ 

القرارات المنا�شبة ب�شاأنها.

5- اعداد م�شروع الميزانية ال�شنوية للجمعية وح�شابها الختامي.

6-  اعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاط الجمعية.

الن�شمام  على  الأع�شاء  وت�شجيع  الجمعية  اأهـــداف  لتحقيق  الــالزمــة  اللجان  ت�شكيل   -7

لع�شويتها.

8- اإعداد وتوزيع الن�شرات والكتيبات والدرا�شات الالزمة لتحقيق اأهداف الجمعية.

مادة )30(

يتكون مجل�س الإدارة من �شبعة اأع�شاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اع�شائها لمدة 

�شنتين قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقتراع ال�شري المبا�شر.

مادة )31(

ي�شترط في ع�شو مجل�س الإدارة ما يلي :  

1- ان يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.

اإلى  دعت  مخالفات  وقوع  م�شئوليتهم عن  ثبتت  اإدارة جمعية  مجل�س  اأع�شاء  من  يكون  األ   -2

حلها وذلك قبل م�شي خم�س �شنوات من تاريخ �شدور قرار حل الجمعية.



18
العدد: 3104 - الخميس 16 مايو 2013

مادة )32(

ل يجوز الجمع بين ع�شوية مجل�س اإدارة الجمعية وع�شوية مجل�س اإدارة جمعية اأخرى تعمل 

في ن�شاط مماثل لن�شاط الجمعية اإل باإذن خا�س من وزارة الثقافة.

ول يجوز الجمع بين ع�شوية مجل�س الدارة والعمل في الجمعية باأجر.

مادة )33(

تتاألف هيئة مكتب مجل�س الدارة من الرئي�س ونائب الرئي�س واأمين ال�شر واأمين ال�شندوق 

وينتخبهم مجل�س الإدارة من بين اأع�شائه في اأول اجتماع له عن طريق الإقتراع ال�شري وتكون 

اإخت�شا�شات كاًل منهم على الوجه الآتي:

اأ – الرئي�ص:- 

هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير ، ويخت�س برئا�شة جل�شات مجل�س الدارة والجمعية 

العمومية وادارة كل منها والتوقيع على مح�شر جل�شاتها مع اأمين ال�شر وعلى ال�شيكات وجميع 

على  والتوقيع  ال�شندوق  اأمين  مع  المالية  والم�شتندات  والتفاقيات  والعقود  ال�شرف  اأذونــات 

قرارات ف�شل الأع�شاء وكذلك الإ�شراف على جميع اأعمال الجمعية، كما يتولى البت في الأمور 

الم�شتعجلة التي ل تحتمل التاأخير على اأن تعر�س على مجل�س الإدارة في اأول اجتماع له.

ب - نائب الرئي�ص:    

بع�س  تخويله  حــق  الإدارة  ولمجل�س  غيابه  حالة  فــي  الرئي�س  اخت�شا�شات  لــه  وتــكــون 

الإخت�شا�شات المالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.

ج – اأمين ال�شر:   

وتدوين  العمومية  والجمعيات  الإدارة  مجل�س  جل�شات  اأعــمــال  جــدول  بتح�شير  ويــقــوم 

الكتابية  الأعــمــال  كافة  على  بالإ�شراف  يقوم  الــذي  وهــو  الرئي�س  مع  وتوقيعها  محا�شرها 

والمرا�شالت والملفات وال�شجالت والدفاتر والأوراق والعقود.

د – المين المالي:     

ويتولى اإدارة اأموال الجمعية واإم�شاك ح�شاباتها واإيراداتها وم�شروفاتها واإيداع اأموالها في 

وقبل  قبله  من  موقعه  اأذونــات  بموجب  �شرفه  يتقرر  ما  و�شرف  المعتمدة  الم�شارف  اأحــد 

وحفظ  وال�شجالت  بالدفاتر  الإ�ــشــتــراكــات  وقيد  تح�شيل  مراقبة  كذلك  وعليه  الرئي�س، 

الم�شتندات المالية التي يترتب عليها اإلتزام مالي على الجمعية اأو حق لها مع مراعاة مطابقة 

الإيرادات والم�شروفات لأحكام الالئحة المالية، وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا لمجل�س الإدارة 

ال�شرورية  للنثريات  معين  بمبلغ  الإحتفاظ  وله  والم�شروفات،  لالإيرادات  المالية  الحالة  عن 

وفقًا لما تحدده الالئحة المالية للجمعية.



19
العدد: 3104 - الخميس 16 مايو 2013

مادة )34(

يجوز لمجل�س الدارة ان يوؤلف لجانا فرعية من بين اأع�شائه اأو من غيرهم ويحدد المجل�س 

درا�شتها  نتيجة  تعر�س  اأن  على  لأعمالها  نظامًا  وي�شع  واإخت�شا�شاتها  لجنة  كل  اع�شاء  عدد 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

مادة )35(

يجتمع مجل�س الدارة مرة كل �شهر ب�شفة دورية وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور اأغلبية 

اأعمال  جــدول  باعداد  المجل�س  �شر  اأمين  ويقوم  نائبه،  اأو  الرئي�س  ح�شور  ب�شرط  اأع�شائه 

جل�شات مجل�س الإدارة ويعر�شه على رئي�س مجل�س الإدارة ليقرر ما ي�شاء ب�شاأنه ثم يقوم اأمين 

ال�شر باخطار الأع�شاء به قبل موعد الإنعقاد باأ�شبوع على الأقل.

وت�شدر قرارات المجل�س باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجح الجانب 

الذي فيه الرئي�س.

مادة )36(

اأو بناء على طلب ثلث  اأن يعقد مجل�س الدارة اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س  يجوز 

مناق�شة  الإجتماع على  ويقت�شر  الطارئة،  الأمور  في  للنظر  وذلك  الأقل  المجل�س على  اأع�شاء 

المو�شوعات المقررة في جدول اأعماله.

ويجوز لوزارة الثقافة اأن تطلب عقد اجتماع لمجل�س الدارة اإذا دعت �شرورة لذلك.

مادة )37(

جل�شاته  ح�شور  عن  اع�شائه  من  تغيب  من  كل  الإدارة  مجل�س  ع�شوية  من  م�شتقياًل  يعتبر 

حالة  وفي  مقبول،  عذر  اإبداء  بدون  الواحدة  ال�شنة  خالل  مرات  �شت  اأو  متوالية  مرات  ثالث 

وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شل اأحد اأع�شاء مجل�س الإدارة اأو خلو مكانه لأي �شبب من الأ�شباب يحل 

التي  الإنتخابات  في  الإدارة  مجل�س  اأع�شاء  بعد  الأ�شوات  اأكثر  على  الحا�شل  الع�شو  محله 

اأجريت لتحديد اأع�شاء مجل�س الإدارة. 

وتكون مدة الع�شو الجديد مكملة لمدة �شلفه اإلى نهاية الدورة.

القيام  اأن ي�شتمر في  للمجل�س  بالتزكية فيجوز  المراد �شغل مكانه قد فاز  الع�شو  فاإذا كان 

باأعماله اإلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له ب�شرط األ يزيد عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم 

على  الأمــر  عر�س  وجب  واإل  المجل�س  اع�شاء  عدد  ثلث  عن  اإليها  الإ�شارة  ال�شابق  لالأ�شباب 

الجمعية العمومية لإنتخاب خلف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم.

مادة -)38(

يحل مجل�س الإدارة اإذا اإ�شتقال منه ثلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة اأو اإذا اأ�شبح 

عدد الأع�شاء الباقين لأي �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء المجل�س.
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العمومية في اجتماع غير عادي لنتخاب  الجمعية  الأمر على  يعر�س  الحالتين  وفي هاتين 

مجل�س اإدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجل�س ال�شابق.

من  �شهر  خالل  العمومية  الجمعية  لدعوة  الالزمة  الجراءات  اتخاذ  الثقافة  وزارة  وتتولى 

تاريخ حل المجل�س.

مادة )39(

يحتفظ مجل�س الدارة في مقر الجمعية بال�شجالت والدفاتر الآتية :-

وتاريخ  ومهنته  ولقبه وجن�شيته  ا�شم كل ع�شو  الأخ�س  به على  لقيد الع�شاء مبينا  1- �شجل 

ال�شكاني  ال�شجل  بطاقة  في  الثابت  ال�شخ�شي  ورقمه  الع�شوية  في  قبوله  وتــاريــخ  ميالده 

المركزي.

2- �شجل تدون فيه محا�شر جل�شات مجل�س الإدارة على ان توقع المحا�شر من الرئي�س واأمين 

ال�شر وجميع الأع�شاء الحا�شرين.

3- �شجل تدون فيه محا�شر جل�شات الجمعية العمومية.

4- دفتر لقيد الإيرادات والم�شروفات.

5- دفتر لح�شاب البنك.

6- دفتر لح�شاب ال�شلفه الم�شتديمة.

7-  دفتر لقيد ال�شتراكات.

تملكها  التي  الم�شتديمة  العهد  من  غيرها  اأو  المنقولت  اأو  العقارات  جميع  لقيد  �شجل   -8

الجمعية على اأن يثبت في هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه 

في  يثبت  كما  وعنوانه  و�شفته  عهدته  في  الــذي  ال�شخ�س  وا�شم  فيه  الموجوده  والمكان 

ال�شجل المذكور كل تغيير يطراأ على حالتها.

النماذج  في  الــواردة  البيانات  اإلى  اأخــرى  بيانات  اإ�شافة  الأمــر  لزم  اذا  الدارة  ولمجل�س 

الم�شار اليها كما يجوز للمجل�س ان�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ح�شن �شير العمل 

من  �شفحة  كل  ترقم  اأن  اإليها  الم�شار  والدفاتر  بال�شجالت  العمل  في  البدء  قبل  وي�شترط 

�شفحاتها باأرقام م�شل�شلة وان تختم بختم الجمعية.

ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر والملفات م�شتوفاة اأول باأول.

مادة )40(

اأو من غير اأع�شائه ويفو�شه الت�شرف في اأي  لمجل�س الإدارة اأن يعين مديرًا من اأع�شائه 

�شاأن من �شئون مجل�س الإدارة.

المدير  يعتبر  الحالة  وفي هذه  المجل�س،  يحدده  اأجر  مقابل  المدير  تعيين  يكون  اأن  ويجوز 

م�شتقياًل من ع�شوية مجل�س الإدارة اإذا كان ع�شوًا به.
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الباب ال�شاد�ص

مالية الجمعية

مادة )41(

تتكون اإيرادات الجمعية من :-

1- ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

2-  ا�شتراكات الأع�شاء.

3- الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة الثقافة.

4- اإيرادات الحفالت والمعار�س والأ�شواق الخيرية التي تقيمها اأو ت�شترك فيها الجمعية بعد 

اأخذ موافقة الجهات المخت�شة.

مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حدود  في  الجمعية  اأموال  ا�شتثمار  عن  الناتجة  الأربــاح    -5

البحرين.

مادة )42(

ل يجوز للجمعية ان تح�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية ول اأن تر�شل �شيئًا 

عدا  فيما  وذلك  الثقافة،  وزارة  من  باإذن  اإل  الخارج  في  منظمات  اأو  اأ�شخا�س  اإلى  ذكر  مما 

المبالغ الخا�شة بثمن الكتب والن�شرات وال�شجالت العلمية والفنية.

مادة )43(

تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير وتنتهي في 31 دي�شمبر من كل عام.

مادة )44(

رئي�س واأع�شاء مجل�س الدارة م�شئولون كل في حدود اخت�شا�شه عن اموال الجمعية وعن 

اأي ت�شرف فيها يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية 

العمومية.

مادة )45(

ي�شع مجل�س الإدارة لئحة مالية ينظم فيها ال�شئون المالية للجمعية، وعلى وجه الح�شو�س 

اأوجه �شرف اأموال الجمعية واإيداعها وتحديد ر�شوم الن�شمام وال�شتراك ومقدار المبالغ التي 

يجوز لالأمين المالي الحتفاظ بها ك�شلفة م�شتديمه لل�شرف منها في الحالت الطارئة وغير 

ذلك من البيانات.

ول تعتبر الالئحة المالية �شارية المفعول اإل بعد اإقرارها من الجمعية العمومية.
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مادة )46(

من  عليه  قًا  م�شدَّ العمومية  الجمعية  على  الختامي  الح�شاب  بعر�س  الإدارة  مجل�س  يقوم 

جميع اأع�شائه وذلك لأخذ الراأي عليه واإقراره.

الإدارة  على مجل�س  دينار وجب  اآلف  ع�شرة  الجمعية  اإيرادات  اأو  واذا جاوزت م�شروفات 

عر�س الح�شاب الختامي على مكتب محا�شبة قانوني معتمد م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيدة له 

على  ب�شهر  ال�شنوي  اجتماعها  في  العمومية  الجمعية  اإجتماع  قبل  عنه  تقرير  وتقديم  لفح�شه 

القل.

لأخذ  العمومية  الجمعية  على  المقبل  العام  ميزانية  م�شروع  عر�س  الإدارة  مجل�س  وعلى 

مراقب  وتقارير  العمومية  والميزانية  الختامي  الح�شاب  من  �شورة  اإرفاق  ويجب  عليه  الراأي 

ح�شور  حق  لهم  الذين  الأع�شاء  الى  الموجهة  الدعوة  بخطابات  الإدارة  ومجل�س  الح�شابات 

انعقاد  قبل  الجمعية  بمقر  الوراق في مكان ظاهر  ، كما يجب عر�س هذه  العمومية  الجمعية 

الجمعية العمومية بخم�شة ع�شر يومًا على الأقل وتظل كذلك لحين الت�شديق عليها.

مادة )47(

تودع اأموال الجمعية الذي �شجلت بها لدى اإحدى الم�شارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة 

الثقافة، كما يجب اخطارها عن تغيير الم�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ ح�شول التغيير.

اأو من ينوب  المالي  الرئي�س والأمين  ال�شيك  ع  اإذا وقَّ اإل  اأي مبلغ من الم�شرف  ول ي�شحب 

عنهما بقرار من مجل�س الإدارة.

مادة )48(

اأغرا�س  حدود  وفي  الإدارة  مجل�س  من  بقرار  اإل  الجمعية  اأمــوال  من  مبلغ  اأي  ي�شرف  ل 

الجمعية وطبقًا لما يحدده هذا النظام والالئحة المالية من اأحكام و�شروط.

من  �شابقة  موافقة  بغير  الإدارة  مجل�س  رئي�س  باأمر  ال�شرف  يجوز  الطارئة  الحالت  وفي 

المجل�س على اأن تعر�س عليه في اأول اجتماع له م�شفوعًا باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

مادة )49(

اإ�شتراكات وتبرعات وهبات  اأو النقدية بما في ذلك من  تعتبر اأموال الجمعية العينية منها 

اأو لورثته  اأو من �شقطت ع�شويته لي �شبب من الأ�شباب  ملكًا للجمعية، ولي�س لع�شو الجمعية 

حق فيها.
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مادة )50(

تختار الجمعية العمومية مراقب الح�شابات من بين من ير�شحهم مجل�س الدارة مع مراعاة 

اأحكام المادة ) 46 ( من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافاآته ومع ذلك ففي العام 

لهم على هيئة  اجتماع  اول  الأع�شاء في  بمعرفة  الح�شاب  اختيار مراقب  يكون  للجمعية  الول 

جمعية عمومية.

الباب ال�شابع

اإدماج الجمعية 

اأو تكوين فروع لها اأو حلها

مادة )51(

يجوز للجمعية العمومية اأن تقرر ادماج الجمعية مع جمعية اأو جمعيات اأخرى تعمل لتحقيق 

هذا  من   )  28  ( المادة  لأحكام  طبقًا  وذلــك  لها  فــروع  تكوين  لها  يجوز  كما  مماثل،  غر�س 

النظام.

اإل  ول يعتبر قرار الجمعية العمومية باإدماج الجمعية او تق�شيمها او تكوين فروع لها نافذًا 

بعد قيده في ال�شجل المعد لهذا الغر�س بوزارة الثقافة ون�شره في الجريدة الر�شمية.

مادة )52(

تبين  اإذا  النظام  ، 28( من هذا  المادتين )26  لأحكام  اختياريا طبقًا  الجمعية  يجوز حل 

عجز الجمعية عن تحقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها اأو اإذا هبط عدد الأع�شاء اإلى ن�شبة 

يتعذر معها الإ�شتمرار اأو موا�شلة ن�شاط الجمعية اأو غير ذلك من الأ�شباب.

ال�شجل  في  قيده  بعد  اإل  نافذًا  اإختياريًا  الجمعية  بحل  العمومية  الجمعية  قرار  يعتبر  ول 

المعد لهذا الغر�س بوزارة الثقافة ون�شره في الجريدة الر�شمية.

مادة )53(

يجوز حل الجمعية اإجباريًا كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة لمدة ل تزيد على خم�شة 

واأربعين يومًا بقرار من وزير الثقافة في الحالت الآتية:  

اأ- اذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرا�س التي ان�شئت من اأجلها.

ب- اذا ت�شرفت في اأموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقًا لأغرا�شها.

ج- اإذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية دورتين متتاليين.

د- اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.

ويبلغ قرار وزير الثقافة بالحل اأو الغلق الموؤقت للجمعية بخطاب م�شجل ويقيد في ال�شجل 

المعد لهذا الغر�س بالوزارة وين�شر في الجريدة الر�شمية.
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الكبرى  المحكمة  اأمــام  الموؤقت  الغلق  اأو  الحل  قرار  في  الطعن  �شاأن  ذي  ولكل  وللجمعية 

اأحكام  وت�شري  الر�شمية  الجريدة  في  القرار  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  المدنية خالل خم�شة 

المواد )54 ، 55 ، 56 ( من هذا النظام في حالة حل الجمعية اإجباريًا.

مادة )54(

موظفيها  وعلى  بادارتها  القائمين  على  يحظر  كما  حلها  بعد  الجمعية  اأع�شاء  على  يحظر 

موا�شلة ن�شاطها اأو الت�شرف في اأموالها بمجرد علمهم بحلها.

كما يحظر على اأي �شخ�س اأن ي�شترك في ن�شاط الجمعية بعد ن�شر قرار الحل في الجريدة 

الر�شمية.

مادة )55(

اإذا حلت الجمعية عينت وزارة الثقافة م�شفيًا لها لمدة وباأجر، ويجب على القائمين على 

اإدارة الجمعية المبادرة بت�شليم الم�شفي جميع الم�شتندات وال�شجالت الخا�شة بالجمعية عند 

طلبها ، ويمتنع عليهم وعلى الم�شرف المودع لديه اأموال الجمعية والمدينين لها الت�شرف في 

اأي �شاأن من �شئون الجمعية اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من الم�شفي.

مادة )56(

تعمل  التي  الجمعيات  الباقية على  الأموال  بتوزيع  الم�شفي  يقوم  الت�شفية  تمام عمليه  بعد 

في ميدان عمل الجمعية.

واذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة الثقافة الهيئات الجتماعية التي ترى 

توجيه اأموال الجمعية اإليها.

الباب الثامن

اأحكام ختامية

مادة )57(

قيده  بعد  اإل  نافذًا  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  بتعديل  العمومية  الجمعية  قــرار  يعتبر  ل 

بال�شجل المعد لهذا الغر�س بوزارة الثقافة ون�شره في الجريدة الر�شمية.

مادة )58(

وت�شرف  الجمعية  بمقر  موؤقتة  اأو  دائمة  ب�شفة  للعمل  عماًل  اأو  موظفين  تعين  اأن  للجمعية 

الالئحة  ت�شعها  التي  الحدود  وفي  الإدارة  مجل�س  يقرره  لما  طبقا  مكافاآتهم  اأو  اأجورهم  لهم 
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المالية للجمعية ووفـقًا لأحكــــام قـــــانون العمـــــل في القـــــطاع الهلـــــي ال�شـــــادر بالمر�شــــوم 

بقانون رقم )23( ل�شنة 1976 وتعديالته.

مادة )59(

تلتزم الجمعـــــية بتعـــديــــل هذا النظــــــام وفـــقًا لمـــا ي�شــــــدر م�شتقــــباًل مـــن ت�شريعـــــات 

الجتمــــاعيــــة  والأنــــديــــة  بالجمعــــيات  الخــــــا�شــــــة  الت�شـــــريعـــــات  في  تعـــــديل  اأو 

والثقــــافيـــــة الخــــا�شــــعة لإ�شــــــراف وزارة الثقـــــافــــــة.

مادة )60(

عند حدوث اأي لب�س اأو غمو�س في تف�شير ن�س من الن�شو�س الواردة في هذا النظام فعلى 

مجل�س الدارة الرجوع اإلى وزارة الثقافة للتف�شير والإي�شاح.



26
العدد: 3104 - الخميس 16 مايو 2013

وزارة العمل

قرار رقم )6( ل�سنة 2013

ب�شاأن حماية العمال 

من اأخطار الحرائق في المن�شاآت ومواقع العمل

وزير العمل:

بعد الطالع على قانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع المدني،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، وتعديالته،

اتفاقية  اإلى  القانون رقم )25( ل�شنة 2009 بالموافقة على ان�شمام مملكة البحرين  وعلى 

وبيئة  المهنيتين  وال�شحة  ال�شالمة  ب�شاأن   1981 ل�شنة   )155( رقم  الدولية  العمل  منظمة 

العمل،

وعلى   ،2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  في  العمل  قانون  وعلى 

الأخ�س المادة )166( منه،

رقم  العربية  التفاقية  اإلى  البحرين  دولة  بان�شمام   1994 ل�شنة   )2( رقم  المر�شوم  وعلى 

)7( ل�شنة 1977 والتو�شية العربية رقم )1( لعام 1977 ب�شاأن ال�شالمة وال�شحة المهنية،

العربية رقم  اإلى التفاقية  بالموافقة على الن�شمام  ل�شنة 1983  المر�شوم رقم )7(  وعلى 

)13( ل�شنة 1981 ب�شاأن بيئة العمل،

وعلى قرار وزير العمل رقم )12( ل�شنة 2005 ب�شاأن حماية العمال اأثناء العمل من اأخطار 

الحرائق في المن�شاآت،

و بعد اأخذ راأي الجهات المعنية،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

مادة )1(

كل  قرين  المبينة  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  في 

منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

1- الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون العمل في القطاع الأهلي.

2- ُم�شانة: ُمحتفظ بها في حالة �شالحة للعمل وُمعدة لال�شتعمال عند الحاجة اإليها.

3- ال�شخ�ص الموؤهل: اأي �شخ�س ُمدرب تدريبًا منا�شبًا ولديه خبرة كافية في العمل.

4- الجهة المخت�شة: الجهة المعنية ب�شئون الدفاع المدني.
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فيه  العمل  بتاأدية  العامل  لقيام  العمل  �شاحب  قبل  من  ُهيئ  الذي  المكان  العمل:  موقع   -5

ويكون اأي�شًا من �شمن مواقع العمل الآتي:

اأ- اأي مكان من المن�شاأة يمكن اأن يتواجد فيه العمال.

المن�شاأة  داخل  اآخر  مكان  اأي  اأو  طريق  اأو  �ُشلم  اأو  غرفة  اأو  قاعة  اأو  ممر  اأو  حجرة  اأي   - ب 

ُي�شتخدم من قبل العمال للدخول اأو الخروج من موقع العمل.

6- و�شائل مكافحة الحريق وت�شمل:

اأول  الحريق في  ُت�شتعمل لمكافحة  التي  اليدوية  المعدات  اليدوية:  الحريق  اأ- معدات مكافحة 

مراحله من قبل الأ�شخا�س العاديين المتواجدين في المبنى.

ب - معدات واأجهزة مكافحة الحريق الثابتة: �شبكة تمديدات ثابتة منها ما ُي�شتعمل لمكافحة 

الحريق في اأول مراحله من قبل الأ�شخا�س العاديين المتواجدين في موقع العمل، ومنها ما 

ي�شتوجب ا�شتخدامها من قبل المتدربين عليها.

ج- اأنظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية: �شبكة تمديدات ثابتة ذات فتحات موزعة 

في الأماكن المطلوب حمايتها وُتغذى من م�شادر م�شتمرة لمادة الإطفاء المنا�شبة وتعمل 

تلقائيًا.

7- اأنظمة الإنذار عن الحريق:

اأماكن  في  موزعة  نداء(  )نقاط  مفاتيح  بوا�شطة  يدويًا  يعمل  جهاز  اليدوي:  الإنذار  نظام  اأ- 

معينة ويعمل عن طريق التيار الكهربائي.

ب - نظام الإنذار التلقائي: جهاز يعمل بالطاقة الكهربائية لتح�ش�س خطر الحريق.

مادة )2(

ت�شري اأحكام هذا القرار على جميع المن�شاآت ومواقع العمل الخا�شعة لأحكام قانون العمل 

في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

مادة )3(

وجميع  الــقــرار  بهذا  العمل  تاريخ  بعد  بناوؤها  يتم  التي  المن�شاآت  جميع  تكون  اأن  يجب 

التو�شعات والتغييرات في المن�شاآت القائمة ُم�شممة وفقًا لالآتي:

بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  المباني  تنظيم  قانون  في  المبينة  وال�شالمة  الأمن  ا�شتراطات   -1

رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته.

2- الموا�شفة القيا�شية البحرينية المعتمدة ب�شاأن ا�شتراطات ال�شالمة وال�شحة المهنية.

3- لئحة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المن�شاآت.

4- اأن تحتوي على الو�شائل الكفيلة بالحيلولة دون انهيار المبنى اأو اندلع اأو انت�شار الدخان اأو 

النار من اأحد اأجزاء المبنى اإلى غيره من الأجزاء.
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ويحظر البدء في اأية اإن�شاءات جديدة اأو عمل تو�شعات اأو تعديالت في المن�شاأة القائمة اإل 

بعد مراجعة الت�شميمات واعتمادها من قبل الجهة المخت�شة.

ويجب على �شاحب العمل اإخطار الوزارة بما تم اتخاذه طبقًا لأحكام هذه المادة.

مادة )4(

يجب على �شاحب العمل اأن يتخذ الحتياطات الالزمة لحماية العاملين لديه اأو المتواجدين 

في موقع عمله من اأخطار الحريق، واأن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطره، وكذلك و�شائل 

الإنقاذ والإطفاء على النحو المبين بهذا القرار.

هذه  توفير  لقاء  مبلغ  اأي  اأجورهم  من  يقتطع  اأو  العمال  ُيحّمل  اأن  العمل  �شاحب  على  ويحظر 

الحماية. 

مادة )5(

واأن  بالمن�شاأة  العمل  الحريق في مواقع  لمخاطر  تقييم  باإجراء عملية  العمل  يلتزم �شاحب 

يتخذ كافة التدابير والحتياطات الالزمة للحد من مخاطر الحريق اإلى اأدنى م�شتوياتها.

مادة )6(

يحظر على العامل اأن يرتكب اأي فعل اأو تق�شير يق�شد منه منع تنفيذ التعليمات اأو اإ�شاءة 

التي  بالمن�شاأة  العمال  و�شالمة  �شحة  لحماية  المو�شوعة  بالو�شائل  �شرر  اإلحاق  اأو  ا�شتعمال 

يعمل بها.

وعلى العامل اأن ي�شتعمل و�شائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية واأن ينفذ التعليمات 

من  فعل  اأي  منه  ي�شدر  واأل  الحريق،  اأخطار  من  ووقايته  �شحته  على  للمحافظة  المو�شوعة 

�شاأنه اأن يوؤدي اإلى اندلع الحريق.

مادة )7(

في  الحريق  لمكافحة  والمنا�شبة  الكافية  الو�شائل  و�شيانة  توفير  العمل  �شاحب  على  يجب 

جميع مواقع العمل، على اأن يراعي فيها ما يلي:

1- اأن تكون �شالحة لال�شتخدام ب�شفة م�شتمرة.

القيا�شية  للموا�شفات  طبقًا  المن�شاأة،  عمل  وطبيعة  حجم  مع  ونوعها  عددها  يتنا�شب  اأن   -2

المعتمدة ب�شاأن ا�شتراطات ال�شالمة وال�شحة المهنية.

3- اأن يتم و�شع و�شائل مكافحة الحريق في اأماكن ظاهرة ي�شهل الو�شول اإليها.

مادة )8(

اإلى �شخ�س موؤهل بفح�س و�شائل مكافحة الحريق بالمن�شاأة  اأن يعهد �شاحب العمل  يجب 

وكافة مواقع العمل مرة كل �شنة على الأقل على اأن يدون عليها تاريخ الفح�س وتاريخ ال�شيانة 

الالحق وا�شم الفاح�س.
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قبل  من  الحريق  مكافحة  و�شائل  اأجهزة  على  اإليه  الم�شار  الدوري  الفح�س  اإجراء  ويجب 

جهة معتمدة من الجهة المخت�شة.

مادة )9(

يجب على �شاحب العمل اأن يزود جميع المن�شاآت باأجهزة كافية ومالئمة لالإنذار في حالة 

ن�شوب حريق بحيث تكون م�شموعة في وقت واحد وبكل جزء من اأجزاء المن�شاأة ومواقع العمل، 

اأ�شهر  الأجهزة من قبل �شخ�س موؤهل كل ثالثة  يتاأكد من �شالحية عمل هذه  اأن  ويجب عليه 

على الأقل وتدون النتائج في �شجل خا�س يحتفظ به لدى المن�شاأة.

الجهة  من  معتمدة  جهة  قبل  من  الإنـــذار  اأجهزة  على  اإليه  الم�شار  الفح�س  ــراء  اإج ويجب 

المخت�شة.

مادة )10(

الحريق  ا�شتخدام و�شائل مكافحة  العمال على  بتدريب عدد كاف من  العمل  يلتزم �شاحب 

ل�شمان الت�شرف المنا�شب في حالة ن�شوب الحريق، على اأن يكون التدريب لدى جهة معتمدة 

لدى الجهة المخت�شة. 

مادة )11(

في  للنجاة  والمالئمة  الكافية  الو�شائل  العمل  ومواقع  المن�شاآت  جميع  في  تتوافر  اأن  يجب 

حالة ن�شوب حريق وذلك وفقًا لال�شتراطات التالية:

1- اأن تكون مخارج الطوارئ على النحو الآتي:

فئة  مراعاة  مع  العمل  وطبيعة  العاملين  عدد  مع  يتنا�شب  واأبعادها  و�شعتها  عددها  اأ- 

العاملين من ذوي الحتياجات الخا�شة.

ب- توؤدي اإلى اأماكن اآمنة وفي اأ�شرع وقت ممكن.

ج- تفتح للخارج في اأثناء اندفاع الأفراد اأو عند خروجهم.

د- غير مقفلة ويمكن فتحها ب�شرعة من الداخل عند الحاجة اإليها.

هـ- ل تكون من الأبواب التي تفتح بطريقة النزلق اأو الدورات.

"مخرج  و- م�شاءة وي�شهل التعرف عليها وذلك بو�شع لفتات يكتب عليها بو�شوح عبارة 

حالة  في  للمخارج  طــوارئ  اإ�شاءة  توفير  مع  منا�شب  ارتفاع  على  وتو�شع  طوارئ" 

انقطاع التيار الكهربائي.

2- اأن تكون جميع الممرات الموؤدية اإلى مخارج الطوارئ مقاومة للحريق وخالية من المعوقات 

وتحتوي على اإ�شاءة طوارئ بحيث يمكن اإ�شاءة طريق النجاة على نحو كاف.
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3- يجب و�شع لفتة في مكان بارز ُيكتب عليها بو�شوح التعليمات التي يجب اإتباعها في حالة 

ن�شوب حريق بالمن�شاأة واأن تكون الالفتة باللغة العربية والإنجليزية اأو باأي لغة اأخرى يفهمها 

العامل بح�شب الأحوال.

عليها  يطلق  حريق  ن�شوب  حالة  في  العمال  فيها  يتجمع  اآمنة  اأماكن  هناك  تكون  اأن  يجب   -4

وجودها. بمواقع  العمال  جميع  اإحاطة  الحريق" ويجب  تجمع  "نقطة 
مادة )12(

من  للوقاية  العمل  ومواقع  المن�شاآت  في  التالية  ال�شتراطات  بمراعاة  العمل  �شاحب  يلتزم 

الحريق:

1- اأن تكون مباني المن�شاأة من مواد مقاومة للحريق بح�شب طبيعة العمل بالمن�شاأة.

اآمنة  بم�شافة  المواقع  من  وغيرها  لال�شتعال  قابلة  مواد  على  تحتوي  التي  المواقع  ف�شل   -2

تكفل عدم انت�شار الحريق في حال اندلعه.

3- تبطين الأ�شطح ال�شاخنة كالمراجل والأنابيب المت�شلة بها لمنع انتقال الحرارة الم�شعة.

العازلة  بالمواد  الداخلي  الحتراق  ذات  الآلت  عوادم  اأو  الحارة  الغازات  اأنابيب  تغليف   -4

�شمانًا لعدم اإ�شعاعها للحرارة.

القابلة لال�شتعال  الغازات  اأو  ال�شوائل  ومناولة  لتخزين  ماأمونة  اأو خزانات  اأوعية  5-ا�شتخدام 

وبكميات قليلة في مخازن خا�شة وبح�شب الكميات التي تحددها الجهة المخت�شة.

اأو النار بعيدًا بم�شافة اآمنة عن  6- و�شع جميع الأجهزة والعمليات التي تنتج الحرارة العالية 

المواد القابلة لال�شتعال.

تكون  بحيث  الكهربية  والو�شالت  التجهيزات  في  خلل  اأي  حــدوث  لمنع  التدابير  اتخاذ   -7

خطر  تفادي  مراعاة  مع  و�شيانتها،  عليها  الك�شف  مداومة  مع  الفنية  للمعايير  مطابقة 

التحميل الزائد في الأجهزة الكهربية.

8- مراعاة ممار�شات النظافة والترتيبات الجيدة في التخزين و التخل�س من النفايات والمواد 

الخطرة خا�شة القابلة لال�شتعال في جميع مواقع العمل.

9- تجزئة م�شتودعات الخامات اأو المنتجات اأو النفايات وخا�شة القابلة لال�شتعال اإلى اأق�شام 

بوا�شطة فوا�شل من اأنواع مقاومة للحريق اأو الأبواب غير قابلة لال�شتعال.

وتعلق  لال�شتعال  قابلة  مواد  على  تحتوي  التي  وخا�شة  العمل  اأماكن  داخل  التدخين  منع   -10

تعليمات بذلك في تلك الأماكن.

وقوعه  اإلى  توؤدي  التي  والأخطاء  ومكافحته،  منعه  وطرق  الحريق  باأخطار  العمال  توعية   -11

وطرق تالفيه.
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مادة )13(

من  للوقاية  الإن�شاء  قيد  موقع  اأي  في  التالية  ال�شتراطات  بمراعاة  العمل  �شاحب  يلتزم 

الحريق:

1- تخزين المواد القابلة لال�شتعال بعيدًا عن اأي م�شدر للهب اأو المواد الموؤك�شدة.

2- اتخاذ تدابير ال�شالمة في العمليات التي ُت�شدر حرارة عالية اأو اأي نوع من اأنواع اللهب اأو 

اللهب  ا�شتمارة  واإ�ــشــدار  والقطع  والتجليخ  اللحام  كاأعمال  والهــتــزازات  والغبار  ال�شرر 

.)Hot Work Permit( المك�شوف

3- اتخاذ تدابير ال�شالمة عند ا�شتخدام المولدات الكهربية والم�شخات المتنقلة بحيث تو�شع 

بعيدًا عن المواد القابلة لال�شتعال والعمال.

وتعلق  لال�شتعال  قابلة  مواد  على  تحتوي  التي  وخا�شة  العمل  اأماكن  داخل  التدخين  منع   -4

تعليمات بذلك في تلك الأماكن.

5- اتخاذ تدابير ال�شالمة لمنع حدوث اأي خلل في التجهيزات والو�شالت الكهربية مع مراعاة 

و�شيانتها،  عليها  الك�شف  مداومة  مع  الفنية  للمعايير  مطابقة  التجهيزات  تلك  تكون  اأن 

لتفادي خطر التحميل الزائد في الأجهزة الكهربية.

وتنظيف  المواد  هذه  تراكم  وعدم  لال�شتعال  القابلة  ال�شناعية  المخلفات  من  6-التخل�س 

اأماكن العمل ب�شورة دورية.

الغاز الم�شغوط في م�شتودعات خا�شة بعيدًا عن م�شدر الحرارة، مع  اأ�شطوانات  7- تخزين 

اتخاذ احتياطات ال�شالمة عند نقلها وا�شتعمالها.

اأماكن  عن  بعيدًا  تو�شع  بحيث  المتنقلة  الم�شخات  ا�شتخدام  عند  ال�شالمة  تدابير  اتخاذ   -8

تواجد العمال.

9-تف�شل غرفة مراقب الموقع )الحار�س( بحيث ل تكون جزءًا من موقع العمل مع اتخاذ كافة 

ا�شتراطات م�شاكن العمل.

تنوعها  مراعاة  مع  ا�شتخدامها  على  العمال  وتدريب  الحريق  مكافحة  معدات  توفير   -10

وعددها ح�شب طبيعة العمل القائم.

مادة )14(

على  العاملين  وتدريب  الطوارئ  حالت  في  لالإخالء  خطة  و�شع  العمل  �شاحب  على  يجب 

الموجودة  الإنــذار  اأجهزة  ا�شتخدام  وكيفية  له،  اكت�شافهم  وقت  الحريق  عن  الإخطار  كيفية 

بالمن�شاأة مع اإجراء تجارب الإخالء بمعدل مرة واحدة كل �شنة على الأقل.
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ويجب عليه اتخاذ التدابير الأخرى الكفيلة باأن يكون جميع عمال المن�شاأة قد تعرفوا جيدًا 

ذلك  في  بما  حريق  ن�شوب  حالة  في  اإتباعه  ينبغي  وما  ا�شتخدامها  وطرق  النجاة  و�شائل  على 

التدريب على ا�شتخدام اأجهزة الإطفاء.

مادة )15(

ُيحظر على �شاحب العمل ا�شتخدام اأي موقع عمل اإل بعد الح�شول على �شهادة "ال�شالمة 

من الحريق" من قبل الجهة المخت�شة.

ول ت�شري اأحكام هذه المادة على المباني اأثناء الإن�شاء اأو الأعمال الهند�شية.

مادة )16(

اأو�شاعها  توفيق  القرار  بهذا  العمل  وقت  القائمة  العمل  ومواقع  المن�شاآت  جميع  على  يجب 

بما يتفق واأحكامه خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة )17(

 )192( المادة  في  عليها  المن�شو�س  بالعقوبات  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل  ُيعاقب 

من قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

مادة )18(

من  العمل  اأثــنــاء  العمال  حماية  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )12( رقــم  العمل  ــر  وزي قــرار  ُيلغى 

اأخطارالحرائق في المن�شاآت، كما ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )19(

لتاريخ  التــالــــي  اليـــــوم  وُيعمــــــل به من  القرار،  تنفـــيذ هـــــذا  العمـــــــل  على وكيــــــل وزارة 

ن�شره في الجـــــريــــدة الــر�شــــــــــــميـــة.

وزير العمل           

جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1434هـ

المــــــوافـــــــق: 28 اأبـــــــريـــــــــــــــل 2013م
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وزارة العمل

قرار رقم )20( ل�سنة 2013

ب�شاأن ا�شتبدال واإ�شافة ع�شوية 

باللجنة الوطنية لاإر�شاد 

والتوجيه المهني

وزير العمل:

الأخ�س  وعلى  المهني،  التدريب  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )17( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

المادة )20( منه،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012،

المعدل  المهني  للتدريب  الأعلى  المجل�س  باإن�شاء   1975 ل�شنة   )20( رقم  المر�شوم  وعلى 

بالمر�شوم رقم )1( ل�شنة 1987،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه المهني 

وتحديد اخت�شا�شاتها،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُي�شتبدل بالبند )2( من المادة )1( من القرار رقم )1( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة 

الوطنية لالإر�شاد والتوجيه المهني وتحديد اخت�شا�شاتها البند الآتي:

التربية  وزارة   – المهني  للتعليم  التميز  مركز  رئي�س  ال�شديقي  عبدالرزاق  محمد  د.   -2

والتعليم .

كما ي�شاف اإلى ن�س المادة )1( من ذات القرار البند الآتي:

23- محمود نا�شر التوبالني ع�شو مجل�س الإدارة – مدير لجنة التدريب – الجمعية الأهلية 

لدعم التعليم والتدريب.

مادة )2(

في  ن�شـــره  لتاريـــخ  التــالــي  اليـــوم  بــه من  وُيعمــــل  القـــــرار،  تنفــيذ هذا  الــوزارة  وكيل  على 

الجـــريــدة  الر�شــــــمية.

وزير العمل                        

جميل بن محمد علي حميدان  

�شدر في: 11 جمادى الآخرة 1434هـ

المـوافــق: 21 اأبـــــــريـــــــــــــــــل 2013م
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وزارة العمل

قرار رقم )21( ل�سنة 2013

ب�شاأن ا�شتبدال ع�شو في القرار رقم )19( ل�سنة 2011

ب�شاأن اإعادة ت�شكيل المجل�ص النوعي للتدريب المهني في قطاع البنوك

وزير العمل:

بعد الطالع على المر�شوم رقم )20( ل�شنة 1975 باإن�شاء المجل�س الأعلى للتدريب المهني 

المعدل بالمر�شوم رقم )1( ل�شنة 1978،

للتدريب  النوعية  المجال�س  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1979 ل�شنة   )12( رقم  القرار  وعلى 

المهني،

اإعادة ت�شكيل المجل�س النوعي للتدريب المهني  وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 2011 ب�شاأن 

في قطاع البنوك،

وبناًء على عر�س الوكيل الم�شاعد ل�شئون التدريب،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُي�شتبدل بن�س البند )6( من المادة الأولى من القرار رقم )19( ل�شنة 2011 ب�شاأن اإعادة 

ت�شكيل المجل�س النوعي للتدريب المهني في قطاع البنوك البند الآتي:

6- ال�شيد ح�شان اأمين جرار         الرئي�س التنفيذي لبنك �شتاندرد ت�شارترد      ع�شوًا

مادة )2(

وُين�شــــــر  �شـــــدوره،  تاريـــــخ  من  به  وُيعمــــــل  القـــــــرار،  هذا  تنفيـــذ  الوزارة  وكيـــــــل  على 

فـــي الجــــريــــدة الــر�شـــــــــمية.

وزير العمل         

جميل بن محمد علي حميدان

�شدر في: 29 جمادى الآخرة 1434هـ

الـمـــــوافــــــق: 9 مـــــــــــــايــــــــــو 2013م 
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م�شرف البحرين المركزي

قرار رقم )24( ل�سنة 2013 

ب�شاأن منح ترخي�ص 

ل�شركة تريدلين لاأوراق المالية ذ.م.م

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006، 

وبناًء على عر�س لجنة التراخي�س، 

قرر الآتي:

مادة )1(

العاملون  المالية  الأوراق  "و�شطاء  ترخي�س  ذ.م.م  المالية  لالأوراق  تريدلين  �شركة  ُتمنح 

ل�شالح ح�شاباتهم وح�شابات عمالئهم ".

مادة )2( 

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

محافظ م�شرف البحرين المركزي

ر�شيد محمد المعراج          

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الآخرة 1434هـ

المــــــوافـــــق: 2 مــــــــــــــايـــــــــــــــــو 2013م
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وزارة ال�شناعة والتجارة

مركز البحرين للم�شتثمرين

اإعان رقم )268( ل�سنة 2013

ب�شاأن تحويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى �شركة ال�شخ�ص الواحد

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شادة/ جواد حبيب و�شركاه نيابة عن اأ�شحاب )�شركة اآر. اآر. �شي ال�شرق الأو�شط ذ.م.م(، 

لل�شركة من �شركة ذات  القانوني  ال�شكل  القيد رقم 59821، طالبين تحويل  الم�شجلة بموجب 

تنازل  بعد  دينار،  مقداره 50،000  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  م�شئولية محدودة 

ريزلت  )ربد  �شركة  اإلى  ال�شركة  في  ح�ش�شه  جميع  عن  العرادي  محمد  علي  ح�شن  ال�شيد/ 

ومكتب  والتجاري  الإداري  التدريب  ومعاهد  مراكز  ن�شاط  لمزاولة  وذلــك  ليمتد(،  كولج 

ا�شت�شاري للحريق وال�شالمة.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها �شتون يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. الموؤِيّدة والمبِرّ

 اإعان رقم )269( ل�سنة 2013

ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة قروب )6( فرع ل�شركة اأجنبية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه تقدم اإليه مكتب ال�شادة/ 

)5( �شتار�س لال�شت�شارات نيابة عن اأ�شحاب �شركة قروب )6( الم�شجلة كفرع ل�شركة اأجنبية 

بموجب القيد رقم  78914، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا 

لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

اأق�شاها  مدة  خالل  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوعًا بالم�شتندات الثبوتية.
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اإعان رقم )270( ل�سنة 2013

ب�شاأن تحويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب اإليت 

اأمين  عــادل  موؤ�ش�شة  �شاحب  باقر  عبدالكريم  اأمين  عــادل  ال�شيد/  عن  نيابة  لال�شت�شارات 

الموؤ�ش�شة  من   )4( رقم  الفرع  تحويل  طالبًا   ،12747 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الفردية، 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، واإدخال  المذكورة الم�شمى )الأف�شل لالإعالنات والتوزيع( 

ال�شيد/  جكوب �شاندي )هندي الجن�شية( وال�شيدة/ �شو�شان اأنيتا جكوب )هندية الجن�شية( 

�شريكين في ال�شركة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 دينار بحريني.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعترا�س  رة  والمبِرّ الموؤِيّدة 

الإعالن.

اإعان رقم )271(ل�سنة 2013

ب�شاأن تحويل �شركة ذات م�شئولية محدودة

اإلى فروع في �شركة ال�شخ�ص الواحد

اأ�شحاب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شكل  تحويل  طالبين   ،78898 رقم  القيد  تحت  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للعبايات  )مزيانة  �شركة 

اهلل  عبد  هيفاء  لل�شيدة/  المملوكة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  في  فروع  اإلى  لل�شركة  القانوني 

بعد   ،68936 رقم  القيد  تحت  �س.�س.و(  بال�س  )تريدكو  التجاري  بال�شم  الم�شجلة  عي�شى، 

تنازل ال�شيدة/ هند ح�شن �شالم عن كامل ح�ش�شها اإلى ال�شيدة/ هيفاء عبد اهلل عي�شى. 

اأق�شاها  مدة  خالل  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

�شتون يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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ملخ�ص عق��د

�شركة بحرين كون�شيرج للخدمات  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة بحرين كون�شيرج للخدمات ذ.م.م.

رقم القي��د: 84613   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/7

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: مركز الت�شال وتخلي�س المعامالت لدى الجهات الر�شمية والحكومية.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 119    مبنى 203      طريق 383        و�شط المنامة      مجمع 304

هاتف: 39696506  و34153022

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   ح�شن عبدالرحيم ح�شن ال�شويدي                )كويتي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )4(       قيمة الح�شة )50(       اإجمالي الح�ش�س )200(      الن�شبة )٪1(

2-   �شركة كويت كون�شيج ذ.م.م                        )كويتية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )396(    قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )19800(  الن�شبة )٪99(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

   ح�شن عبدالرحيم ح�شن ال�شويدي         )كويتي الجن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

  ح�شن عبدالرحيم ح�شن ال�شويدي         )كويتي الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة الهرم بازا للتجارة  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة الهرم بالزا للتجارة ذ.م.م.

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/7 رقم القي��د: 84620   

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: ا�شتيراد وت�شدير وبيع األعاب الأطفال واأدوات الزخرفة والزينة للمنا�شبات 

والأواني  الأدوات  وبيع  وا�شتيراد وت�شدير  والقرطا�شية  الطباعة  وبيع مواد  وا�شتيراد وت�شدير 

واللوازم المنزلية والمواقد والأفران وا�شتيراد وت�شدير وبيع م�شتح�شرات التجميل.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: مبنى 3243        طريق 249            و�شط المنامة              مجمع 302

هاتف: 39611675

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

Noushadali Mohammed   -1                                      )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )48(   قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )4800(    الن�شبة )٪24(

Mohammad Haneefa Kaliyangad   -2                        )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )50(   قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )5000(    الن�شبة )٪25(

3-   �شالح حبيب محمد غيث                                      )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )102(  قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )10200(  الن�شبة )٪51(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   �شالح حبيب محمد غيث                 )بحريني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

Noushadali Mohammed   -2               )هندي الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

Mohammad Haneefa Kaliyangad   -3   )هندي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

1-   �شالح حبيب محمد غيث                                      )بحريني الجن�شية(

Mohammad Haneefa Kaliyangad   -2                        )هندي الجن�شية(

Noushadali Mohammed   -3                                     )هندي الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة �شيراز لا�شت�شارات  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة �شيراز لال�شت�شارات  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84618   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/7

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

وجلب  البحرين  مملكة  لترويج  ومكتب  اأعــمــال  واإدارة  اإدارة  م�شت�شارو  ال�شركة:  اأغ��را���ص 

الم�شتثمرين واإدارة المطاعم والمقاهي.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 21   مبنى 463      طريق 1805     المنامة/الحورة      مجمع 318

هاتف: 77001414

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   فا�شل عبدالرحيم اإ�شماعيل كاظم       )عماني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪50(

2-   ال�شفيع �شديق العاقب                        )كندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪50(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   ال�شفيع �شديق العاقب                        )كندي الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

2-   فا�شل عبدالرحيم اإ�شماعيل كاظم       )عماني الجن�شية(   م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

Director                          )1-   فا�شل عبدالرحيم اإ�شماعيل كاظم            )عماني الجن�شية

Director                           )2-   ال�شفيع �شديق العاقب                               )كندي الجن�شية
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ملخ�ص عق��د

�شركة ثيروكير جلف لبوراتوريز  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  ثيروكير جلف لبوراتوريز  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84619   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/7

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: مختبر للتحاليل الطبية الب�شرية.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر940 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 34        مبنى 737          طريق 1510         الحد        مجمع 115

هاتف: 17100000   و39403020

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   �شركة الخليج لنظم الإدارة الإلكترونية ذ.م.م               )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )4606( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )460600( الن�شبة )٪49(

2-   �شركة ثايروكير اإنترنا�شونال القاب�شة                          )موري�شي�شية الجن�شية((  

عدد الح�ش�س )4794( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )479400( الن�شبة )٪51(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   عمار محمود                               )كندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

2-   فايفك �شيا�شي                            )هندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

3-   اأركو�شوامي فيليوماني                  )هندي الجن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(

4-   راجيندرا بهاكار هلفي                 )هندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

5-   جو�شي جورجي اأدلفو مينيز�س      )هندي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

1-   عمار محمود                               )كندي الجن�شية(

2-   فايفك �شيا�شي                            )هندي الجن�شية(

3-   جو�شي جورجي اأدلفو مينيز�س      )هندي الجن�شية(

4-   راجيندرا بهاكار هلفي                 )هندي الجن�شية(

5-   اأركو�شوامي فيليوماني                  )هندي الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة المغلوث والاظ ا�شو�شيي�شن  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  المغلوث والالظ ا�شو�شيي�شن  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84609   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/7

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: تقديم خدمات ا�شت�شارية في مجال �شناعة النفط.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 329        مبنى 44          طريق 50      جدحف�س        مجمع 426

هاتف: 17233996   

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   اأحمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز المغلوث      )�شعودي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )100(   قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )10000(  الن�شبة )٪50(

2-   اإليا�س محمد ريا�س الالظ                          )لبناني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )10000(   الن�شبة )٪50(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   اأحمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز المغلوث  )�شعودي الجن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   اإليا�س محمد ريا�س الالظ                       )لبناني الجن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

  Director                     )1-    اإليا�س محمد ريا�س الالظ                          )لبناني الجن�شية

  Director                   )2-   اأحمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز المغلوث       )�شعودي الجن�شية
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ملخ�ص عق��د

�شركة فولكن  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  فولكن  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84598   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/6

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

ت�شكيالت  واألمنيوم وت�شنيع  اأخ�شاب وحديد وفولذ  وبيع  ا�شتيراد وت�شدير  ال�شركة:  اأغرا�ص 

الديكورات وواجهات المباني من الألمنيوم.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: مبنى 2312          طريق 439      �شلماباد        مجمع 704

هاتف: 39976763   و17531576   

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   فرا�س في�شل زكي عوي�شة                         )اأردني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )49(    قيمة الح�شة )200(    اإجمالي الح�ش�س )9800(    الن�شبة )٪49(

2-   نزار جا�شم محمد جم�شير                          )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )51(   قيمة الح�شة )200(   اإجمالي الح�ش�س )10200(   الن�شبة )٪51(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   فرا�س في�شل زكي عوي�شة            )اأردني الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

2-   نزار جا�شم محمد جم�شير            )بحريني الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

1-   نزار جا�شم محمد جم�شير                   )بحريني الجن�شية(           رئي�س مجل�س الإدارة 

2-   فرا�س في�شل زكي عوي�شة                   )اأردني الجن�شية(                      الع�شو المنتدب       
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ملخ�ص عق��د

�شركة الخدمات الذكية  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  الخدمات الذكية  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84595   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/6

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: �شنع معدات �شبط العمليات ال�شناعية.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 10   مبنى 188      طريق 104     المنطقة ال�شناعية    مجمع 601

هاتف: 17530077      

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

Prakash Raman   -1                                          )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )98(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )9800(    الن�شبة )٪49(

2-   عبدالرحمن محمد عبداهلل جمعة                 )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )102(  قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )10200(   الن�شبة )٪51(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

Prakash Raman   -1                                 )هندي الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   عبدالرحمن محمد عبداهلل جمعة        )بحريني الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

 Director                       )1-   عبدالرحمن محمد عبداهلل جمعة              )بحريني الجن�شية

Director                         )هندي الجن�شية(                                       Prakash Raman   -2
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ملخ�ص عق��د

�شركة الثريا ال�شت�شارية  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  الثريا ال�شت�شارية  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84593   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/6

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 1201   مبنى 1074      طريق 104    �شاحية ال�شيف    مجمع 436

فاك�س: 17500199       هاتف: 39065262  و36365526 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   عماد عبدالكريم خليل                     )�شعودي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )66(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )6600(    الن�شبة )٪33(

2-   نا�شر باذر الباذر                           )�شعودي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )66(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )6600(    الن�شبة )٪33(

3-  خالد محمد عبداهلل تقي                  )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )68(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )6800(    الن�شبة )٪34(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   نا�شر باذر الباذر                           )�شعودي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   عماد عبدالكريم خليل                     )�شعودي الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

3-  خالد محمد عبداهلل تقي                  )بحريني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

1-   نا�شر باذر الباذر                           )�شعودي الجن�شية(                      

2-  خالد محمد عبداهلل تقي                  )بحريني الجن�شية( 

3-   عماد عبدالكريم خليل                     )�شعودي الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة تورانا اإنترنا�شونال بزن�ص كون�شلتن�شي  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  تورانا اإنترنا�شونال بزن�س كون�شلتـن�شي  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84589   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/6

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

لمختلف  والبيع  لل�شراء  الدولية  والو�شاطة  اأعمال  واإدارة  اإدارة  م�شت�شارو  ال�شركة:  اأغرا�ص 

ال�شلع.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 1301   مبنى 614      طريق 1011    �شناب�س    مجمع 410

هاتف: 17290077  و17290309       

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

Mubeena Mohammed Hajee   -1                     )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )200( قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪50(

2-   اأذان فلمبرمبته بانيكا�شيري                           )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )200( قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪50(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   اأذان فلمبرمبته بانيكا�شيري              )هندي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

Mubeena Mohammed Hajee   -2           )هندي الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

Mubeena Mohammed Hajee   -1           )هندي الجن�شية(                      

2-   اأذان فلمبرمبته بانيكا�شيري              )هندي الجن�شية( 
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ملخ�ص عق��د

�شركة كويك تريد للقوم�شيون  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  كويك تريد للقوم�شيون  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84587   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/6

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: مكاتب القوم�شيون )تاجر بالعمولة(.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 207   مبنى 544    طريق 3817    المنامة/الق�شيبية    مجمع 338

هاتف: 34488528         

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   �شعود بن يو�شف بن عبدالعزيز العي�شى               )�شعودي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )2(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10000(     الن�شبة )٪1(

2-  يو�شف عبدالعزيز اأحمد العي�شى                           )�شعودي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )188( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )19800(    الن�شبة )٪99(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

  يو�شف عبدالعزيز اأحمد العي�شى           )�شعودي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

    يو�شف عبدالعزيز اأحمد العي�شى           )�شعودي الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة ت�شالمرز لخدمات ال�شفن  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  ت�شالمرز لخدمات ال�شفن  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84584   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/6

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: مكتب اإداري ل�شيانة ال�شفن والمعدات البحرية.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 75      مبنى 8       طريق 1901      المنامة/الحورة      مجمع 319

هاتف: 17589953         

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   �شتوارت اآلن ماكدونالد ت�شالمرز               )بريطاني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )10(    قيمة الح�شة )200(    اإجمالي الح�ش�س )2000(    الن�شبة )٪10(

2-  ت�شاندران فالث فياليودان                           )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )90(   قيمة الح�شة )200(  اإجمالي الح�ش�س )18000(    الن�شبة )٪90(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-  ت�شاندران فالث فياليودان                 )هندي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   �شتوارت اآلن ماكدونالد ت�شالمرز       )بريطاني الجن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

1-   �شتوارت اآلن ماكدونالد ت�شالمرز       )بريطاني الجن�شية(

2-  ت�شاندران فالث فياليودان                 )هندي الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة يوتوك لتنظيم الموؤتمرات والمنا�شبات  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  يوتوك لتنظيم الموؤتمرات والمنا�شبات  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84586   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/6

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

والأدوات  الأجهزة  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  والمنا�شبات  الموؤتمرات  تنظيم  ال�شركة:  اأغرا�ص 

الطبية والعلمية وم�شتلزماتها وقطع غيارها.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 1004      مبنى 2795    طريق 2835    �شاحية ال�شيف  مجمع 428

هاتف: 39455808         

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   عمر يا�شين طالب ال�شريف                      )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )60(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )6000(    الن�شبة )٪30(

2-   مرجان عبدالر�شول حبيب مدارا               )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )60(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )6000(    الن�شبة )٪30(

3-  �شوقي عبداهلل اأمين اأمين                           )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )80(      قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )8000(    الن�شبة )٪40(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-  مرجان عبدالر�شول حبيب مدارا      )بحريني الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   عمر يا�شين طالب ال�شريف             )بحريني الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

3-   �شوقي عبداهلل اأمين اأمين              )بحريني الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

1-   مرجان عبدالر�شول حبيب مدارا      )بحريني الجن�شية(

2-  �شوقي عبداهلل اأمين اأمين                 )بحريني الجن�شية(

3-   عمر يا�شين طالب ال�شريف             )بحريني الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة كَرك وحَرك  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  كَرك وحَرك  ذ.م.م.

رقم القي��د: 81771   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2012/6/27

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: مع�شرة للفواكه وكافتيريا )وجبات خفيفة(.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: مبنى 899        طريق 233         الرفاع الغربي        مجمع 902         

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   فاطمة نبيل يو�شف القعود                      )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )200( قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪50(

2-   نايف محمد اأحمد محمد المير              )قطري الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )200( قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪50(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-  نايف محمد اأحمد محمد المير          )قطري الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  فاطمة نبيل يو�شف القعود               )بحرينية الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

1-  فاطمة نبيل يو�شف القعود               )بحرينية الجن�شية(

2-  نايف محمد اأحمد محمد المير          )قطري الجن�شية(



51
العدد: 3104 - الخميس 16 مايو 2013

ملخ�ص عق��د

�شركة ترايكون للو�شاطة المالية  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  ترايكون للو�شاطة المالية  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84563   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/5

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: و�شطاء الأوراق المالية العاملون ل�شالح ح�شاباتهم وح�شابات عمالئهم.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر57 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 1215  مبنى 1398     طريق 4626     المنامة     مجمع 346

هاتف: 16511511  و16511530         

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   اأنوب كومار فيرما                      )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )57(    اإجمالي الح�ش�س )28500(    الن�شبة )٪50(

2-   �شوراب اأجروال              )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )57(    اإجمالي الح�ش�س )28500(    الن�شبة )٪50(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   اأنوب كومار فيرما                         )هندي الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  �شوراب اأجروال                              )هندي الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

Director                                     )1-  �شوراب اأجروال                              )هندي الجن�شية

       CEO                                            )2-  اأنوب كومار فيرما                         )هندي الجن�شية
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ملخ�ص عق��د

�شركة القرية المفتوحة للمقاولت  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  القرية المفتوحة للمقاولت  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84559   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/5

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

ال�شناعية  الم�شروعات  وت�شغيل  واإدارة  ثالثة(  )درجة  ميكانيكية  مقاولت  ال�شركة:  اأغرا�ص 

الب�شيطة و�شيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية في موقع العمل و�شيانة واإ�شالح المعدات 

ال�شناعية.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر30 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 12            مبنى 139          طريق 9           توبلي         مجمع 701

هاتف: 39696506  و34153022         

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   عدنان محمد خليل المريخي                      )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )300( قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )15000(    الن�شبة )٪50(

2-   عهود عبدالعزيز فهد الجبر                       )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )300( قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )15000(    الن�شبة )٪50(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

    عدنان محمد خليل المريخي           )بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

1-   عدنان محمد خليل المريخي                      )بحريني الجن�شية(                                    

2-   عهود عبدالعزيز فهد الجبر                       )بحرينية الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة باين للمواد الطبية  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  باين للمواد الطبية  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84561   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/5

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

وم�شتلزماتها  والعلمية  الطبية  والأدوات  الأجهزة  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�شركة:  اأغرا�ص 

وقطع غيارها.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: مبنى 212          طريق 310           المحرق        مجمع 203

هاتف: 17231303           

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

Leena Isahak   -1                      )هندية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )49( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )4900(    الن�شبة )50ر٪24(

Neel Antony   -2                      )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )49( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )4900(    الن�شبة )50ر٪24(

3-   جعفر عبدالواحد جعفر محمد                       )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )102( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10200(  الن�شبة )٪51(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   جعفر عبدالواحد جعفر محمد    )بحريني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

Neel Antony   -2                             )هندي الجن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(

Leena Isahak   -3                            )هندية الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

              Director                          )1-   جعفر عبدالواحد جعفر محمد                )بحريني الجن�شية

              Director                             )هندي الجن�شية(                                        Neel Antony   -2

Director                           )هندية الجن�شية(                                         Leena Isahak   -3
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ملخ�ص عق��د

�شركة ثري وي لتاأجير ال�شيارات  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة  ثري وي لتاأجير ال�شيارات  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84548   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/4

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: تاأجير ال�شيارات الخا�شة.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: مبنى 3767               طريق 12           مدينة عي�شى           مجمع 814

هاتف: 66669997  و33799998           

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-   ال�شيخ علي عبداهلل حمد اآل خليفة                     )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )2(      قيمة الح�شة )100(      اإجمالي الح�ش�س )200(      الن�شبة )٪1(

2-   عبا�س عا�شور �شلمان ح�شين                             )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )98(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )9800(    الن�شبة )٪49(

3-   جا�شم اأحمد ر�شي محمد                                )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10000(  الن�شبة )٪50(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   جا�شم اأحمد ر�شي محمد           )بحريني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

2-   عبا�س عا�شور �شلمان ح�شين     )بحريني الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

1-   عبا�س عا�شور �شلمان ح�شين               )بحريني الجن�شية(                                        

2-   جا�شم اأحمد ر�شي محمد                   )بحريني الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة محطة بترول الرفاع الغربي  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: محطة بترول الرفاع الغربي  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84546   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/4

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: التزويد بمنتجات النفط )محطات(.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: مبنى 150           طريق 85              الرفاع الغربي              مجمع 912

هاتف: 39465355          

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-  عبدالواحد محمد اإبراهيم فقيه                     )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )200(   قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )10000(   الن�شبة )٪50(

2-   عي�شى عبداهلل علي بوخوه                             )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )200(   قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )10000(   الن�شبة )٪50(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   عي�شى عبداهلل علي بوخوه              )بحريني الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  عبدالواحد محمد اإبراهيم فقيه      )بحريني الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

                                     Director                         )1-   عبدالواحد محمد اإبراهيم فقيه               )بحريني الجن�شية

Director                         )2-   عي�شى عبداهلل علي بوخوه                       )بحريني الجن�شية
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ملخ�ص عق��د

�شركة غايدن�ص كون�شلتن�شي  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: غايدن�س كون�شلتن�شي  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84544   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/4

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

التربوية  الدرا�شات  �شئون  في  وم�شت�شارون  اأعمال  واإدارة  اإدارة  م�شت�شارو  ال�شركة:  اأغرا�ص 

وتقديم ال�شت�شارات الت�شويقية وتقديم ا�شت�شارات في مجال التوظيف.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 161   مبنى 20       طريق 385         و�شط المنامة       مجمع 305

هاتف: 39427425          

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

Kanjirakattu Mathew George  -1                     )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )20(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )2000(   الن�شبة )٪10(

Sunu Rachel Cherian   -2                             )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )60(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )6000(   الن�شبة )٪30(

Kanjirakattu Mathew Cherian   -3               )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )120(   قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )12000( الن�شبة )٪60(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

Kanjirakattu Mathew Cherian  -1         )هندي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

Kanjirakattu Mathew George  -2         )هندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

Sunu Rachel Cherian  -3                    )هندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

Kanjirakattu Mathew Cherian  -1         )هندي الجن�شية(                                        

Sunu Rachel Cherian  -2                       )هندي الجن�شية(

Kanjirakattu Mathew George  -3         )هندي الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة تكنيب لا�شت�شارة  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة تكنيب لال�شت�شارة  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84545   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/4

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

التربوية،  الدرا�شات  �شئون  في  وم�شت�شارون  اأعمال  واإدارة  اإدارة  م�شت�شارو  ال�شركة:  اأغرا�ص 

الموؤتمرات  وتنظيم  فقط،  ال�شركة  لح�شاب  و�شندات(  )اأ�شهم  المالية  الأوراق  و�شراء  وبيع 

وبرامج  اأجهزة  مجال  في  وا�شت�شارات  التوظيف  مجال  في  ا�شت�شارات  وتقديم  والمنا�شبات، 

الكمبيوتر.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 1322   مبنى 614       طريق 1011    �شناب�س       مجمع 410

هاتف: 39651697  و39029055          

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

Ayaz Saleem  -1                             )باك�شتاني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )160(   قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )16000(  الن�شبة )٪80(

Nadia Islam   -2                             )باك�شتانية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )40(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )4000(   الن�شبة )٪20(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

Nadia Islam  -1                               )باك�شتانية الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفردة(

Ayaz Saleem  -2                             )باك�شتاني الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

                               Director                                    )باك�شتاني الجن�شية(                             Ayaz Saleem  -1

Director                                    )باك�شتانية الجن�شية(                              Nadia Islam  -2
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ملخ�ص عق��د

�شركة جلوبال اأون بورد ال�شرق الأو�شط  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة جلوبال اأون بورد ال�شرق الأو�شط  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84542   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/4

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: دعاية واإعالن.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 82   مبنى 363   طريق 1705    المنطقة الدبلوما�شية  مجمع 317 

هاتف: 17200025           

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-  �شركة ميديا زون الإعالنية ذ.م.م                            

عدد الح�ش�س )4(        قيمة الح�شة )50(       اإجمالي الح�ش�س )200(     الن�شبة )٪1(

2-   �شركة ت�شويق و�شائل ال�شرق الأو�شط                 )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )396(  قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )19800(   الن�شبة )٪99(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

     فتحى فرج مرزوق المحمد                )بحريني الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

                                        Managing Director             )فتحى فرج مرزوق المحمد                     )بحريني الجن�شية    
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ملخ�ص عق��د

�شركة قمرالحق للخدمات البحرية  ذ.م.م      

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة قمرالحق للخدمات البحرية  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84538   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/4

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: المالحة والنقل البحري و�شراء وبيع وامتالك ال�شفن.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 34     مبنى 1046    طريق 3019     المنامة/بوغزال   مجمع 330 

هاتف: 17340079  و17533440           

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-  محمد ريا�س محمد علي رو�شن رنداوا              )بحريني الجن�شية(                            

عدد الح�ش�س )80(    قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )8000(     الن�شبة )٪40(

2-   �شمير مقبول اأحمد غالم محي الدين        )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )120(  قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )12000( الن�شبة )٪60(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

   محمد ريا�س محمد علي رو�شن رنداوا        )بحريني الجن�شية(    م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

   محمد ريا�س محمد علي رو�شن رنداوا           )بحريني الجن�شية(



60
العدد: 3104 - الخميس 16 مايو 2013

ملخ�ص عق��د

�شركة اأ�شول كابيتال القاب�شة  �ص.م.ب مقفلة      

�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

ا�شم ال�شركة: �شركة اأ�شول كابيتال القاب�شة �س.م.ب مقفلة  

رقم القي��د: 84588   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/6

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: �شركة قاب�شة لمجموعة �شركات تجارية و�شناعية اأو خدمات.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر000ر10 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 1201       مبنى 1074            طريق 3622             �شاحية ال�شيف   

فاك�س: 17500199            هاتف: 39065262  و36365526  مجمع 436 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1-  عماد عبدالكريم خليل               )�شعودي الجن�شية(                            

عدد الح�ش�س )250000(  قيمة الح�شة )1( اإجمالي الح�ش�س )250000( الن�شبة )50ر٪2(

2-  نا�شر باذر الباذر                     )�شعودي الجن�شية(                            

عدد الح�ش�س )250000(  قيمة الح�شة )1( اإجمالي الح�ش�س )250000( الن�شبة )50ر٪2(

3-  ماأمون بن �شم�س الدين بن توفيق ال�شمان                    )�شعودي الجن�شية(                            

عدد الح�ش�س )500000(  قيمة الح�شة )1(  اإجمالي الح�ش�س )500000( الن�شبة )٪5(

4-  �شاحب ال�شمو الملكي الأمير �شلطان بن فهد بن عبدالعزيز اآل �شعود )�شعودي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )9000000(  قيمة الح�شة )1(اإجمالي الح�ش�س )9000000( الن�شبة )٪90(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-  نا�شر باذر الباذر                                     )�شعودي الجن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  عماد عبدالكريم خليل                              )�شعودي الجن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

3-  ماأمون بن �شم�س الدين بن توفيق ال�شمان  )�شعودي الجن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

1-  نا�شر باذر الباذر                                          )�شعودي الجن�شية(     ع�شو مجل�س الإدارة

2-  ماأمون بن �شم�س الدين بن توفيق ال�شمان       )�شعودي الجن�شية(    رئي�س مجل�س الإدارة

3-  عماد عبدالكريم خليل                                   )�شعودي الجن�شية(     ع�شو مجل�س الإدارة
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ملخ�ص عق��د

�شركة بري�شو�ص العقارية  �ص.�ص.و

لمالكها وحيد عبدالغفار محمد العلوي    

�شركة ال�شخ�ص الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة بري�شو�س العقارية �س.�س.و لمالكها وحيد عبدالغفار محمد العلوي.  

رقم القي��د: 84634   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/10

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

الغير في  اأموال  با�شتثمار  المن�شاأة - لي�شمح  العقارات لح�شاب  و�شراء  بيع  ال�شركة:  اأغرا�ص 

هذا المجال بدون موافقة الم�شرف المركزي.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر250 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 105         مبنى 341        طريق 53          المحرق       مجمع 215 

هاتف: 17534342             

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

    وحيد عبدالغفار محمد العلوي               )بحريني الجن�شية(                            

عدد الح�ش�س )2500(  قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )250000(  الن�شبة )٪100(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

     وحيد عبدالغفار محمد العلوي            )بحريني الجن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

     وحيد عبدالغفار محمد العلوي            )بحريني الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة ها�شمية ال�شيد للمقاولت  �ص.�ص.و

لمالكتها ها�شمية ال�شيد ح�شن مرزوق    

�شركة ال�شخ�ص الواحد

ح�شن  ال�شيد  ها�شمية  لمالكتها  �س.�س.و  للمقاولت  ال�شيد  ها�شمية  �شركة  ال�شركة:  ا�شم 

مرزوق.  

رقم القي��د: 84630   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/10

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: مقاولت التنظيفات )درجة ثالثة(.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر50 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: مبنى 2007        طريق 3857          الدراز       مجمع 538 

هاتف: 33903000             

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

    ها�شمية ال�شيد ح�شن مرزوق مرزوق             )بحرينية الجن�شية(                            

عدد الح�ش�س )500(    قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

     ها�شمية ال�شيد ح�شن مرزوق مرزوق     )بحرينية الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

    ها�شمية ال�شيد ح�شن مرزوق مرزوق       )بحرينية الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة الزورق للتجارة  �ص.�ص.و

لمالكتها بتول ا�شحاق عبداهلل جمال    

�شركة ال�شخ�ص الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة الزورق للتجارة �س.�س.و لمالكتها بتول ا�شحاق عبداهلل جمال.  

رقم القي��د: 84608   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/7

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

الأزياء  لت�شميم  ومكتب  الن�شائية  والعبي  الأحجبة  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�شركة:  اأغرا�ص 

وا�شتيراد وت�شدير وبيع األعاب الأطفال واأدوات الزخرفة والزينة للمنا�شبات وا�شتيراد وت�شدير 

الأحذية  ذلك  في  بما  الجلدية  المنتجات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  الجاهزة  المالب�س  وبيع 

وال�شنط اليدوية وا�شتيراد وت�شدير وبيع ال�شاعات بجميع اأنواعها وبيع و�شراء الأوراق المالية 

والم�شوغات  ال�شبحات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  فقط  ال�شركة  لح�شاب  و�شندات(  )اأ�شهم 

الف�شية والإك�ش�شوارات وا�شتيراد وت�شدير وبيع ال�شور والتحف وال�شناعات اليدوية.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر50 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 109         مبنى 12 اأ         طريق 42            عالي        مجمع 740 

هاتف: 34194799  و39205975             

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

    بتول ا�شحاق عبداهلل جمال              )بحرينية الجن�شية(                            

عدد الح�ش�س )500(    قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

     بتول ا�شحاق عبداهلل جمال              )بحرينية الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

    بتول ا�شحاق عبداهلل جمال              )بحرينية الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة ن�شيم الفجيرة للمقاولت  �ص.�ص.و

لمالكها بندر �شعد ح�شين اليامي    

�شركة ال�شخ�ص الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة ن�شيم الفجيرة للمقاولت �س.�س.و لمالكها بندر �شعد اليامي.  

رقم القي��د: 84590   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/6

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: مقاولت تنظيفات المرافق العامة.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر50 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 225         مبنى 704         طريق 527    ط�شان        مجمع 405 

هاتف: 33335924  و77085544             

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

    بندر �شعد ح�شين اليامي              )بحريني الجن�شية(                            

عدد الح�ش�س )500(    قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

   بندر �شعد ح�شين اليامي                 )بحريني الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

   بندر �شعد ح�شين اليامي                 )بحريني الجن�شية(
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ملخ�ص عق��د

�شركة �شحاب المطر للمقاولت  �ص.�ص.و

لمالكها ح�شين بن عمران بن عمران الجمعة    

�شركة ال�شخ�ص الواحد

بن  عمران  بن  ح�شين  لمالكها  �س.�س.و  للمقاولت   المطر  �شحاب  �شركة  ال�شركة:  ا�شم 

عمران الجمعة.  

رقم القي��د: 84564   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/5

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: مقاولت تنظيفات المرافق العامة.

العيني: - راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 000ر50 دينار 

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 225         مبنى 704         طريق 527    ط�شان        مجمع 405 

فاك�س: 77095544            هاتف: 77085544  و 33335924  

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

    ح�شين عمران عمران الجمعة              )�شعودي الجن�شية(                            

عدد الح�ش�س )500(    قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�شبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

  ح�شين عمران عمران الجمعة           )�شعودي الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

   ح�شين عمران عمران الجمعة                )�شعودي الجن�شية( 
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ملخ�ص عق��د

�شركة دوكا ال�شعودية للتجارة المحدودة  

فرع �شركة اأجنبية مكتب تمثيلي    

فرع ل�شركة اأجنبية

اأجنبية/مكتب  ل�شركة  فرع   - المحدودة  للتجارة  ال�شعودية  دوكا  �شركة  ال�شركة:  ا�شم 

تمثيلي.  

رقم القي��د: 84540   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/4

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: مكاتب تمثيلية لل�شركات.

البحرية    المنامة/الواجهة    4626 طريق     1411 مبنى       1602 �شقة  ال�شرك�ة:  عنوان 

مجمع 346.        

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

    �شركة توكا ال�شعودية للتجارة المحدودة              )�شعودية الجن�شية(                            

المخولون بالتوقيع:

  جو�شيلين �شيرنا ريا�س                      )فلبيني الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

 General Manager                  )جو�شيلين �شيرنا ريا�س                      )فلبيني الجن�شية   
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ملخ�ص عق��د

�شركة اإيليغنت تات�ص ليمتد     

فرع ل�شركة اأجنبية

ا�شم ال�شركة: �شركة اإيليغنت تات�س ليمتد - فرع ل�شركة اأجنبية .  

رقم القي��د: 84570   

تاريخ التاأ�شي�ص: 2013/3/5

تاريخ بدء ال�شنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ص ال�شركة: مكاتب تمثيلية لل�شركات.

عنوان ال�شرك�ة: �شقة 502       مبنى 1411     طريق 4626     المنامة/الواجهة البحرية   

هاتف: 17151571         مجمع 346 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

    �شركة اإيليغنت تات�س ليمتد - فرع ل�شركة اأجنبية              )فرجين اإيلندز(                            

المخولون بالتوقيع:

  محمد نعمان محمد دحان                     )يمني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء مجل�ص الإدارة:

   محمد نعمان محمد دحان                     )يمني الجن�شية(
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شامية والأوقاف

اإعانات المحاكم

رقم ال�شتئناف: 6/1706/2012/03

رقم الدعوى: 1/519/2009/02

تبليغ بالح�شور

المحامين.  المحاكم – مكتب  غازي/  فريد  المحامي  وكيلها  لالأزياء  زاي  �شركة  الم�شتاأنفة: 

طلبات  العنوان.  مجهول  المالكي،   بوخما�س  ويو�شف  ال�شبكة  مجلة  �شدهما:  الم�شتاأنف 

باإلزام  والحكم  الم�شتاأنف،  الحكم  باإلغاء  المو�شوع  وفي  �شكاًل،  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف: 

مع  دينارًا  قدره -/2926  مبلغًا  لل�شتاأنفة  يدفعا  باأن  والت�شامم  بالت�شامن  الم�شتاأنف �شدهما 

الفائدة القانونية، واإلزام الم�شتاأنف �شدهما بالم�شاريف واأتعاب المحاماة.

بالح�شور  المذكورين  عليهما  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

باأنف�شهما اأو بمن ينوب عنهما بالح�شور لجل�شة الخمي�س 2013/6/13، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الثالثة

رقم ال�شتئناف: 9/2881/2011/03

رقم الدعوى: 9/2057/2011/02

تبليغ بطريق الن�شر

رقم  �شقة  معيوف، العنــوان:  يو�شف  ب�شرى  المحامية  وكيلته  معيوف  اأحمد  يو�شف  الم�شتاأنفة: 

علي  خديجة  �شدها:  الم�شتاأنف  – المنامة.  الحورة   437 مبنى   319 مجمع   1931 �شارع   41

قبول  ال�شتئناف:  طلبات   .626 مجمع   2629 طريق   1413 مبنى   1 �شقة  العنوان:  ن�شيف،  

ال�شتئناف �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني م�شتوفيًا �شروط �شحته الأخرى، وفي المو�شوع 

بذمتها  المتخلفة  الأجــرة  بــاأداء  �شدها  الم�شتاأنف  باإلزام  والق�شاء  الم�شتاأنف  الحكم  تعديل 

لل�شقة رقم 2 طريق 4536 مجمع 745 للفترة الممتدة من يوليو 2010 الى اكتوبر 2010 بواقع 

200 دينار �شهريا بمجموع 800 دينار، اإلزام الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة وذلك عن درجتي التقا�شي.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليها المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بمن ينوب عنها بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/4/9، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الثانية
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رقم ال�شتئناف: 8/2969/2011/03

رقم الدعوى: 9/9913/2010/02

تبليغ بطريق الن�شر

التاجر.  المحامي محمد عي�شى  وكيله  بوا�شطة  العنوان:  البوعوا�س،  الم�شتاأنف: محمد عي�شى 

الم�شتاأنف عليهما: فين�شا دياز �شانز وراميرو ريفيرو�س، عنوانهما: �شقة 32 مبنى 2662 طريق 

باإلغاء  المو�شوع:  وفي  �شكاًل،  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  الحد. طلبات   111 مجمع   1146

للم�شتاأنف  بالت�شامن  يوديا  باأن  �شدهما  الم�شتاأنف  باإلزام  مجددًا  والحكم  الم�شتاأنف  الحكم 

مبلغ -/2950 دينارًا والم�شروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الأولى للم�شتاأنف عليهما بالح�شور بنف�شهما اأو بمن 

ينوب عنهما بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/4/2، ليعلم. 

رئي�ص المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الأولى

رقم ال�شتئناف: 9/500/2012/03

رقم الدعوى: 6/6965/2010/02

تبليغ بطريق الن�شر

بوعلي.  عبداهلل  عــادل  المحامي  وكيلها  للمقاولت  نا�س  اأحمد  عبداهلل  �شركة  الم�شتاأنفة: 

الم�شتاأنف �شدها: �شاترو �شابافات، عنوانه: مبنى 912- �شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح - 

المو�شوع  الف�شل في  وقبل  �شكاًل،  ال�شتئناف  ال�شتئناف: قبول  – العكر. طلبات  مجمع 623 

اإحالة ال�شتئناف للتحقيق لتثبت الم�شتاأنفة بكافة طرق الأثبات ومنها ال�شهود هروب الم�شتاأنف 

�شده من العمل دون اإ�شعار الم�شتاأنفة مما �شبب لها اأ�شرار، واإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء 

بالر�شوم  الم�شتاأنف �شده  واإلزام  دينارًا،  مبلغ قدره-/527  يوؤدي  باأن  الم�شتاأنف �شده  باإلزام 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة على درجتي التقا�شي. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأو بمن ينوب عنها 

بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/4/2، ليعلم. 

رئي�ص المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الأولى

رقم ال�شتئناف: 4/783/2012/03

رقم الدعوى: 6/2961/2011/02

تبليغ بطريق الن�شر

�شعبان،  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  المحامي  وكيلها  الإلكترونية  التجهيزات  موؤ�ش�شة  الم�شتاأنفة: 

 / �شده  الم�شتاأنف  الدبلوما�شية.  المنطقة   ،  317 مجمع   ، اأ  حوار  بناية   ،202 مكتب  عنوانه: 

�شونيل ادفانبو ثيافيتتل، عنوانها: �شقة 1 مبنى2744 طريق 2136 مجمع321 الق�شيبية. طلبات 
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ال�شتئناف: وقبل الف�شل في المو�شوع: اإحالة ال�شتئناف للتحقيق حتى تثبت الم�شتاأنفة بكافة 

طرق الأثبات وعلى وجه الخ�شو�س �شهادة ال�شهود، باأن الم�شتاأنف �شده ترك العمل من دون 

:اإلغاء  المو�شوع  وفي  للم�شتاأنفة،  الفادحة  الخ�شائر  �شبب  وقد  اخطار،  ودون  م�شروع  �شبب 

قدره -/3000  مبلغ  للم�شتاأنفة  الم�شتاأنف �شده  يوؤدي  باأن  والق�شاء مجددًا  الم�شتاأنف  الحكم 

يوؤدي  بــاأن  �شده  الم�شتاأنف  ــزام  واإل اأ�ــشــرار،  من  الم�شتاأنفة  األــم  عما  موؤقت  كتعوي�س  دينار 

للم�شتاأنفة مبلغ قدره -/250 دينارًا كبدل اإخطار، واإلزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الأولى للم�شتاأنف عليه �شده بالح�شور بنف�شه اأو بمن 

ينوب عنه بالح�شور لجل�شة الأربعاء 2013/4/3، ليعلم. 

رئي�ص المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الأولى 

رقم ال�شتئناف: 2/1496/2012/03

رقم الدعوى: 6/4287/2011/02

تبليغ بطريق لن�شر

الخ�شرم.  يو�شف  را�شد  وكيله عبدالرحمن  بوا�شطة  الم�شتاأنف: دريد محمود  جريوه، عنوانه: 

 .308 مجمع   333 طريق  مبنى346  عنوانها:  والعــالن،  للدعاية  كلمني  �شدها:  الم�شتاأنف 

له  المحددة  القانونية  المدة  لتقديمه خالل  وذلك  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  طلبات 

م�شتوفيًا كافة �شروطه ال�شكلية والقانونية، وفي قبل الف�شل في المو�شوع اإحالة للتحقيق لتثبت 

الم�شتاأنف �شدها من  القانونية ومنها �شهادة واقعة عمله لدى  الأثبات  الم�شتاأنفة بكافة طرق 

ــزام  واإل  ،2011/2/24 في  اأجـــوره  �شداد  لعدم  العمل  عن  توقفه  حتى   2010/10/1 تاريخ 

الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي، واإلغاء الحكم 

الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا باإلزام الم�شتاأنف �شدها بالطلبات الواردة في لئحة الدعوى.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الأولى للم�شتاأنف عليها اأو من ينوب عنها بالح�شور 

لجل�شة الأربعاء 2013/4/3 المحددة لنظر ال�شتئناف، ليعلم. 

رئي�ص المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الأولى 

رقم ال�شتئناف: 9/405/2011/03

رقم الدعوى: 1/9540/2010/02

تبليغ بطريق الن�شر

 / بور�شيد  و�شالحة  بور�شيد  عي�شى  المحاميان  وكياله  ذيب  رو�شان  خان  حيدر  الم�شتاأنف: 

 315 المنامة   1518 طريق   453 بناية   10-  9 مكتب  عنوانه:  المحامين،  مكتب   – المحاكم 

– البحرين. الم�شتاأنف �شدها: مقاولت برج يلدا )4-49500 (، العنوان: مبنى  �شارع اللوؤلوؤ 
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ال�شتئناف  بقبول  اأوًل:  المحكمة:  حكمت  الحكم:   .318 المنامة  مدينة   1831 طريق   1771

ليثبت  للتحقيق  ال�شتئناف  باإحالة  ال�شتئناف  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  �شكاًل، 

الم�شتاأنف بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة و�شهادة ال�شهود عالقة العمل بينه وبين 

الم�شتاأنف �شدها ومقدار الأجر واأنه قد قام بالعمل للفترة من 2010/1/1 اإلى 2010/7/31 

الم�شتاأنف  وت�شليمه  �شدها  الم�شتاأنف  من  تكليف   على  بناء  اإ�شافية  �شاعات  بالعمل  وقيامه 

�شدها  الم�شتاأنف  ولتثبت  العمل،  تاأ�شيرة  مقابل  دينارًا   250 قدره  ومبلغ  �شفره  جواز  �شدها 

وحددت  الطرق  بذات  النفي  للطرفين  و�شرحت  بها  المطالب  الم�شتاأنف  بم�شتحقات  وفاءها 

جل�شة 2013/4/2 لإجراء التحقيق على ان ينتهي خالل �شهر من بدئه وندبت لإجرائه ع�شو 

قلم  وعلى  الم�شروفات  في  الف�شل  واأبقت  القت�شاء  عند  غيره  ندب  ولرئي�شها  الدائرة  ي�شار 

الكتاب اإعالن منطوق الحكم من لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.

ينوب عنها  اأو من  للم�شتاأنف عليها  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/4/2، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الثانية

رقم ال�شتئناف: 9/3117/2011/03

رقم الدعوى: 3/4031/2010/02

تبليغ بطريق الن�شر

المحاكم – مكتب   /  671104810 المتروك  عادل  المحامي  وكيله  عرفان  محمد  الم�شتاأنف: 

الدبلوما�شية.  المنطقة   –  202 مكتب  الثاني  الطابق  )اأ(  حــوار  بناية  عنوانه:  المحامين، 

المنامة.    306 مجمع   373 طريق   20 محل  العنوان:  للدللة،  النمر  مركز  عليه:  الم�شتاأنف 

ليثبت  للتحقيق  ال�شتئناف  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  الحكم  ال�شتئناف:  طلبات 

الم�شتاأنف عالقة العمل مع الم�شتاأنف �شدها وباإخاللها بحقوقه العمالية وا�شتحقاق الم�شتاأنف 

باأن  الم�شتاأنف �شده  باإلزام  والحكم  ال�شتئناف،  الواردة في لئحة  ولطلباته  المتخلفة  لأجوره 

)خم�شمائة  دينار   500/- قــدره  مبلغ  وبواقع  اأ�شهر  خم�شة  متاأخرات  الم�شتاأنف  اإلــى  يــوؤدي 

مبلغ  وبواقع  ال�شنوية  الجازة  بدل  الم�شتاأنف  اإلى  توؤدي  باأن  �شده  الم�شتاأنف  واإلزام  دينار(، 

قدره -/50 دينارًا )خم�شون دينار(، واإلزام الم�شتاأنف �شده باأن يوؤدي اإلى الم�شتاأنف مكافاأة 

نهاية الخدمة، واإلزام الم�شتاأنف �شده برد مبلغ -/1200 دينار )األف ومائتان دينار( ا�شتلمها 

اإلى الم�شتاأنف  يوؤدي  باأن  واإلزام الم�شتاأنف �شده  من الم�شتاأنف لتجديد الإقامة له دون وجه، 

مبلغ قدره -/600 دينار )�شتمائة دينار( وذلك كتعوي�س عن التاأخر في �شرف الأجور، واإلزام 

باأن  �شده  الم�شتاأنف  واإلزام  الم�شتاأنف،  اإلى  خدمة  نهاية  �شهادة  ي�شدر  باأن  �شده  الم�شتاأنف 
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ي�شلم الم�شتاأنف جواز �شفر �شالح لل�شفر وتذكرة العودة، واإلزام الم�شتاأنف �شده باأن يوؤدي اإلى 

الم�شتاأنف بدل �شاعات العمل ال�شافية التي عملها الم�شتاأنف بما يعادل �شاعتان يوميًا، واإلزام 

الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليه بالح�شور بنف�شه اأو بمن 

ينوب عنه بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/4/16، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الثانية

رقم ال�شتئناف: 2/428/2012/03

رقم الدع�����وى: 5/28/2006/02

تبليغ بطريق الن�شر

مدن.  علي  محمد  جعفر  محمد  المحامي  وكيلها  الرمال  لجرف  العربية  �شركة  الم�شتاأنفة: 

الم�شتاأنف عليه الأول: جا�شم محمد يو�شف الكواري وكيلته المحامية رباب عبدالنبي العري�س. 

في  به  للتقرير  �شكاًل  ال�شتئناف  الطلبات: قبول  كوبال.  جلف  �شركة  الثانية:  عليها  الم�شتاأنف 

المبلغ  بــاأداء  اإلزامها  من  به  ق�شى  فيما  الم�شتاأنف  الحكم  واإلغاء  قانونًا،  المحدد  الميعاد 

المحكوم به للم�شتاأنف عليه الأول والق�شاء مجددًا برف�س الدعوى واخراجها من الدعوى بال 

اأتعاب  ومقابل  التقا�شي  درجتي  عن  بالم�شاريف  �شدهما  الم�شتاأنف  واإلـــزام  م�شاريف 

درجتي  عن  المحاماة  لأتعاب  �شاملة  الق�شائية  بالر�شوم  �شده  الم�شتاأنف  واإلــزام  المحاماة، 

التقا�شي.

بالح�شور  عليها  للم�شتاأنف  الرابعة  الدائرة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا       

بنف�شها اأو بمن ينوب عنها بالح�شور لجل�شة الأحد 2013/5/26، ليعلم.

                  رئي�ص محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/11276/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �شناء بوحمود/ المحاكم – مكتب المحامين. 

مبنى  العنــوان:   ،850822750 ال�شخ�شي  رقمه  خمي�س،  عبداهلل  عبدالرحمن  عليه:  المدعى 

الر�شوم  مع  دينارًا   226/676 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .949 مجمع   95 طريق   231

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/5/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

 قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  
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رقم الدعوى: 2012/14/ 9/4118

تبليغ بطريق الن�شر

وكيلها.  بوا�شطة  العنوان:  الجن�شية(،  )بحرينية  �شرور  عبداهلل  جمعة  اإبراهيم  اأمل  المدعية: 

المدعى عليه: علي ح�شن مرداد عبيد )بحريني الجن�شية(، مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

الح�شانة.

لم  اإذا  باأنه  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

�شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو   2013/4/3 الأربعاء  جل�شة  في  يح�شر 

ت�شير بحقه ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة 

رقم الدعوى: 5/3015/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعي: جا�شم علي اأحمد �شاحب ال�شجاد الملكي وكيلته المحامية بدور �شيف. المدعى عليه: 

مظفر ح�شين ـ والمدعى عليها المدخلة: موؤ�ش�شة اأر�س التحف، العنوان: مبنى 125 طريق 351 

�شارع بني عقبة مجمع 338 المنامة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/976 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليهما المذكورين  بنف�شهما اأو بوكيل 

عنهما للح�شور لجل�شة يوم الإثنين 2013/4/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة

رقم الدعوى: 6/522/2013/14

تبليغ بالح�شور

المدعية الأولى: اأمينة ح�شن عبداهلل ح�شن ميدان، ورقمها ال�شخ�شي  690058543. المدعية 

بوا�شطة  عنوانهما:   ،940212560 ال�شخ�شي  ورقمها  ميدان،  محمد   عبداهلل  نرج�س  الثانية: 

محمد  عبداهلل  عليه:  المدعى  الع�شفور.  محمد  مح�شن  محمد  انت�شار  المحامية  وكيتلهما 

الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  مجهول  جن�شيته(،  )�شعودي   1011324140 مدني:  �شجل  ميدان، 

اإ�شقاط ولية تزويج.

المذكور   عليه  للمدعى  الجعفرية(  )الدائرة  الأولى  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للتحقيق  الدعوى  باإحالة  التمهيدي  حكمها  باإ�شدار  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  حكمت  باأنها  

لتثبت المدعية الأولى بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ال�شرعية باأن المدعى عليه 
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طلقها وترك اأولده منها طيلة تلك الفترة بدون نفقة اأو منفق و�شرف النظر عنهم، و�شرحت 

للمدعى عليه النفي بذات الطرق، واإعالن من لم يح�شر من الخ�شوم بحكم التحقيق، وحددت 

جل�شة يوم الخمي�س 2013/6/6، للتحقيق، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى ال�شرعية الجعفرية الأولى

رقم الدعوى: 9/11555/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم –  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: رعد حمود ح�شين النجم، رقمه ال�شخ�شي 890119490، العنــوان: 

مبنى 351 طريق 115  مجمع 901 �شقة 12. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 379.257 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة 

رقم الدعوى: 6/11512/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم –  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

مبنى  العنــوان:   ،791110591 ال�شخ�شي  رقمه  را�شد،  ر�شا  جمعة  عليه:  المدعى  المحامين. 

الر�شوم  مع  489.177ديــنــار  قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة    .711 مجمع    11 طريق   971

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم .

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة 

رقم الدعوى: 9/11497/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم –  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

 ،630702187 ال�شخ�شي  رقمها  هــادي،  محمد  اأحمد  �شميرة  عليها:  المدعى  المحامين. 

العنــوان: مبنى 45 طريق 16  مجمع 112. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 667.510 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة 
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رقم الدعوى: 9/15038/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية / �شركة او�شكار لتاأجير ال�شيارات وكيلته المحامية �شناء بوحمود/ المحاكم – مكتب 

الحكم  الدعوى:  �شفة  الإقامة.  العمري، مجهول  علي  عليه: محمد ظافر  المدعى  المحامين. 

باإلزام المدعى عليه ب�شداد مبلغ قدره -/353 دينارًا بحرينيًا مع اإلزامه بالم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/3/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة المدنية ال�شغرى ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 8/11573/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم –  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

 ،610145169 ال�شخ�شي  رقمه  حــران،  عبداهلل  اإبراهيم  التوم  عليه:  المدعى  المحامين. 

العنــوان: مبنى 231 طريق 95 مجمع 949. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 634.345 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة 

رقم الدعوى: 7/14000/2012/02

المدعية: �شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده للعقارات وكيلها المحامي عي�شى اإبراهيم محمد. 

المدعى عليهم: 1- محمد علي اأحمد اآل ر�شي، رقمه ال�شخ�شي 720401445. 2- عبداللطيف 

ال�شخ�شي 810144980.  �شفة  اأحمد عفيفي رقمه  بيومي  اأحمد   -3 محمد عبداهلل جناحي. 

الدعوى: طلب ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم الح�شور باأنف�شهم اأو بمن ينوب 

عنهم لجل�شة الأربعاء 2013/4/17 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدع�وى: 2/14708/2011/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

راجا  جي  كي  عليه:  المدعى  النم�شان.  اأحمد  المحامي  وكيله  موهانان  ايدوفايلي  المدعي: 

�شكهاران باللي. �شفـة الدعــوى: طلب دين.
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     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه المذكور بان�شحاب موكلته 

الأربعاء  لجل�شة  عنه  بوكيل  اأو  بنف�شه  الح�شور  فعليه  لذا  تمثيله،  عن  علي  �شهناز  المحامية 

2013/4/17، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/11495/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم –  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

العنــوان:   ،870709283 ال�شخ�شي  رقمه  علي،  محمد  اأحمد  علي  عليه:  المدعى  المحامين. 

مع  دنانير   403.559 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .805 مجمع    511 طريق   442 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة 

رقم الدعوى: 9/11675/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم –  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: جالل جا�شم ح�شن جا�شم خمي�س، رقمه ال�شخ�شي 820107425، 

 271.686 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة    .3995 مجمع   469 طريق   604 مبنى  العنــوان: 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة 

رقم الدعوى: 9/16190/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم –  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  ميناتيليكوم   �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليها: مريم �شلمان ح�شن محمد، رقمه ال�شخ�شي 881212440

 125.467 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .333 مجمع   3328 طريق   1323 مبنى  العنــوان: 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة 
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رقم الدعوى: 9/16178/2012/02 

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها المحاميه �شناء بوحمود/ المحاكم – مكتب المحامين. 

المدعى عليه: ب�شام اأحمد يو�شف، رقمه ال�شخ�شي 660732050، العنــوان:  مبنى 557 طريق 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   252.094 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .302 مجمع   210

ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 2/16258/2012/02 

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامي �شناء بوحمود/ المحاكم – مكتب المحامين. 

المدعى عليه: محمد �شرور جوهر �شرور، رقمه ال�شخ�شي 811005127، العنــوان:  مبنى 733 

الر�شوم  مع  ديــنــارًا   268.424 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة    .909 مجمع   933 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة 

رقم الدعوى: 2/11416/2012/02 

تبليغ بالح�شور

المدعية: البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�شى اإبراهيم/ المحاكم – مكتب المحامين. 

المدعى عليه: علي جا�شم علي نا�شر الحايكي، رقمه ال�شخ�شي 801110211، العنــوان:  مبنى 

دينارًا  الدعوى: طلب مبلغ قدره 1144.475  1. �شفة  �شقة  1661 طريق 2144  مجمع 1206 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 4/894/2013/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم –  الح�شن/  نعمان  المحامي  وكيلها  اأوتو�شيتي  مونتريال  �شركة   : المــدعي 

المحامين. المدعى عليه : اإ�شالم عبدالروؤوف محمد ال�شيد، مجهول العنوان، المو�شوع: طلب 

ديون.    
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     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكورر بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم الإثنين 2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم. 

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى 

رقم الدعوى: 2012/02/ 2/16650

تبليغ بالح�شور

المدعي: بنك البحرين الوطني وكيله المحامي عبدالغني قاروني، العنوان: برج بنك البحرين 

اأحمد  الوطني مكتب 91 مبنى 142 طريق 1607 المنامة 316 �شارع الحكومة. المدعي عليه: 

�شفة  البحرين.   736 مجمع   3626 طريق  منزل1297  العنوان:  حجير،  يو�شف  اأحمد  محمد 

الدعوى: طلب ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2013/4/21 لنظر الدعوى، ليعلم 

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 2012/02/ 8/8060

تبليغ بالح�شور

المدعي: جودجو فانيثا انيثا واآخرون وكيلهم المحامي محمد ح�شين فتيل، العنوان: المنطقة 

الها�شمي  موؤ�ش�شة  الأول:  عليه  المدعى   .202 مكتب  الثاني  الدور  حوار-  بناية  الدبلوما�شية 

لالإن�شاء  الحمد  �شركة  الثاني:  عليه  المدعى   .049790-01 رقم  قيد  والمقاولت  للتجارة 

كونزيل.  ريــك  فريد  جــون  الثالث:  عليه  المدعى   .053136-01 رقــم  قيد  ذ.م.م  والتطوير 

الور. المدعى عليه  الرابع: بابولل جانفر. المدعى علي الخام�س: �شابو فيركي  المدعى عليه 

ال�شاد�س: نام بريجنان نمباي، العنوان: �شقة 401 مجمع 304 �شارع 383 مبنى 203 المنامة. 

�شفة الدعوى: تعوي�شات اآخرى.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين بالح�شور باأنف�شهم اأو 

بوكيل عنهم وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2013/4/21 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 4/7921/2011/024

تبليغ بالح�شور

�شقة  العنوان:  المحامية مي حامد جالل،  وكياتها  �س.�س.و  للمقاولت  يمين  �شركة  المــدعية: 

13 بناية 392 طريق 71 مجمع 742 عالي. المدعى عليها: �شركة التاج الكر�شتالي للمقاولت. 

نامبووديري،  كر�شنان  وكر�شنان  الفهد  عبدالعال  علي  اإبراهيم  المدخلين:  عليهم  المدعى 

مجهولي العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب ديون.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليهم المذكورين اأعاله بالح�شور بنف�شهم 

المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  بجل�شة 2012/11/20  المحكمة  قد حكمت  وباأنها  بوكيل عنهم  اأو 

باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات ومن بينها �شهادة ال�شهود وقرائن 

الأحوال باأنها قامت بتزويد المدعى عليهم والخ�شوم المدخلين بمعدات حفر والمدة التي تم 

فيها ذلك، وقيمة المديونية النا�شئة عن ذلك وما تم �شداده فيها وما لم يتم �شداده، وللمدعى 

جل�شة الثالثاء  وحـــددت  والو�شائل  الــطــرق  بــذات  ذلــك  نفي  المدخلين  والخ�شوم  عليها 

لإجرائه ع�شو  وندبت  بدئه  تاريخ  من  �شهر  ينتهي خالل  اأن  على  التحقيق  لبدء   2013/3/26

ي�شار الدائرة ولرئي�س الدائرة ندب غيره عند القت�شاء واأبقت الف�شل في الم�شروفات وعلى 

ق�شم كتاب المحكمة اإعالن الغائب من الخ�شوم بالحكم والجل�شة، ليعلم. 

 رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدع�وى: 5/12135/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

الأول:  المدعى عليه  الح�شن.  المحامي ح�شين عقيل  وكيله  نبيل علوي  �شيد  المدعية: خديجة 

الدعوى:  العقارات. �شفـة  لإدارة  البحرين  �شركة  الثانية:  المدعى عليها  الموؤيد.  يو�شف  فريد 

تعوي�شات.

بالح�شور  المذكورين  عليهم  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

باأنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة الإثنين 2013/4/1، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 2012/02/ 9/6923

تبليغ بالح�شور

مكتب   - المحاكم  اأنــور/  اأ�شامة  المحامي  وكيلها  الأولــى  الخليج  عقارات  �شركة  المــدعية: 

عي�شى  �شبر  علوي  ل�شاحبها  وال�شيانة  للمقاولت  الندى  �شركة  عليها:  المدعى  المحامين. 

اأحمد، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2013/4/21 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى  

رقم الدعوى: 2012/02/ 7/7077

تبليغ بالح�شور

العنوان: مبنى 19  المحامية جميلة علي �شلمان،  النعيمي وكيلته  نا�شر را�شد  المــدعي: عمير 

الق�شيبي،  محمد  يو�شف  اإبراهيم  عليه:  المدعي   .318 المنامة   1802 طريق   42 رقم  �شقة 

العنوان: فيال 593 طريق 3913 مجمع 939 الرفاع – الحجيات.  �شفة الدعوى: مدنية.
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     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2013/4/21 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 2012/02/ 9/10401

تبليغ بالح�شور

العنوان: بناية رقم 247 كاربارك  الدولة،  المدعي: وزير ال�شحة ب�شفته ويمثله جهاز ق�شايا 

للمقاولت  القنا�س  عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  مجمع317   1704 طريق  بــالزا 

والتجارة، العنوان: �شقة 1 مبنى 54 طريق 13 مجمع 208. �شفة الدعوى: طلب ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2013/4/21 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى 

رقم الدعـوى: 9/11319/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

المدعـــي: وزير ال�شحة ب�شفته ويمثله جهاز ق�شايا الدولة. المدعى عليها: �شركة رامكو ذات 

قدره  مبلغ  بدفع  عليها  المدعى  اإلزام  الدعــوى:  العنوان. �شفـة  المحدودة، مجهول  الم�شئولية 

6443.133 دينارًا بحرينيًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة  بالح�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها لجل�شة الإثنين 2013/4/15، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى:  1/12017/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

العماري.  خليفة  اأحمد ح�شن  المحامي  وكيله  للعقارات  الموؤيد  خليل  يو�شف  �شركة  المدعـــية: 

المدعى عليها: نادية عبا�س زاير علي، العنوان : مبنى 1389 طريق 2717 مجمع 927 الرفاع 

ال�شرقي. �شفـة الدعــوى: اإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 5651.500 دينارًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها لجل�شة الأربعاء 2013/4/10، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى: 5/9400/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

المدعـــي: خالد عبدالحميد محمد وكيلته المحامية نهاد عبدالح�شين. المدعى عليها: �شركة 
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المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  اإلزام  الدعــوى:  العنوان. �شفـة  العقاري، مجهول  للتطوير  رفاة 

81720.000 دينارًا بحرينيًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها لجل�شة الإثنين 2013/4/15، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى:  1/4507/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

عليها  المدعى  الموؤيد.  توفيق  اأيمن  المحامي  وكليها  العامة  للتجارة  النيوة  �شركة  المدعية: 

المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  للتجارة،  اي�شت  ميدل  نانوبول  �شركة  الأولــى: 

عليها الأولى  ب�شداد مبلغ قدره364170.750 دينارًا بحرينيًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها الأولى المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الأربعاء 2013/4/10، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى: 1/4507/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

اأنور  المتوفى  تركة  ورثــة  عليهم:  المدعى  البحرين.  دفــاع  لقوة  العامة  القيادة  المدعـــية: 

اأنور  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  مجهول  الم�شرف،  عبا�س  عبدالملك 

عبدالملك عبا�س الم�شرف.

بالح�شور  المذكورين  عليهم  للمدعى  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

باأنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة الإثنين 2013/4/15، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى: 7/15390/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

اأنور  المتوفى  تركة  ورثــة  عليهم:  المدعى  البحرين.  دفــاع  لقوة  العامة  القيادة  المدعية: 

اأنور  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  مجهول  الم�شرف،  عبا�س  عبدالملك 

عبدالملك عبا�س الم�شرف.

بالح�شور  المذكورين  عليهم  للمدعى  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة الإثنين 2013/4/15، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 7/11677/2012/02 

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيله  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

 ،620101288 ال�شخ�شي  رقــمــه  مــهــدي،  علي  بــاقــر  عــدنــان  عليه:  الــمــدعــى  المحامين. 

 273.097 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .439 مجمع    3940 طريق   1709 العنــوان:  مبنى 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/3/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 6/16418/2012/02 

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيله  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: محمد محمود علي، رقمه ال�شخ�شي 500610304، العنــوان:  مبنى 

الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ قدره 267.800  3417  مجمع 634. �شفة  487 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/3/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/11374/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

ال�شخ�شي 810302977،  رقمه  المعين،  عليه: كاظم عبدالكريم من�شور  المدعى  المحامين. 

قدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .320 مجمع   18 طريق   1089 فيال   47 �شقة  العنــوان: 

235/258 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 2/12431/2010/02

تبليغ بالح�شور

– مكتب  المحاكم  المــدعي: زهير عبداللطيف عبدالوهاب وكيلته المحامية ن�شرين جا�شم/ 
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 ،811104850 ال�شخ�شي  رقمه  عبداهلل،  اأحمد  عبداهلل  ح�شين  عليه:  المدعى  المحامين. 

الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول 

ومنها  القانونية  الإثبات  طرق  بكافة  لولوة(  ابنته  عن  وليًا  )ب�شفته  المدعي  ليثبت  للتحقيق 

الثانية  عليها  المدعى  قيام  جراء  بابنته  لحقت  التي  الأ�شرار  ومقدار  طبيعة  ال�شهود  �شهادة 

الجنائية رقم  بالدعوى  ال�شادر  الجنائي  الحكم  اليه  انتهى  ما  وفق  بال�شرب  بالعتداء عليها 

2011/1496م الذي اأ�شبح باتًا لعدم الطعن عليه بثمة مطعن، و�شرحت للمدعى عليهما النفي 

بذات الطرق وحددت جل�شة  2013/4/21 لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من 

في  الف�شل  واأبــقــت  الجل�شة  لتلك  �شهودهم  اإعـــالن  الــتــداعــي  اأطـــراف  وعــلــى  بــدئــه  تــاريــخ 

الم�شروفات لحين الف�شل في المو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا الحكم لمن لم 

يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به. 

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2013/4/21 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/11375/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

 ،581112075 ال�شخ�شي  رقمه  اأحمد،  الأمين  عبداهلل  اأحمد  عليه:  المدعى  المحامين. 

قدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .808 مجمع   817 طريق   1273 فيال   2 �شقة  العنــوان: 

276/087 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 8/18684/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  ال�شحاف/  يا�شر  المحامي  وكيلها  ال�شيارات  تاأجير  عالم  المــدعية: 

مجهول   ،4766013F  : الجواز  رقم   ،  ABDULLA  EDANNOOR عليه:  المدعى  المحامين. 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   132/- مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  العنوان. 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2013/4/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية
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رقم الدعوى: 2/15305/2012/02

تبليغ بالح�شور

– مكتب  المحاكم  العماري/  اأحمد  المحامي  وكيله  ح�شين  علي  �شلمان  عبدالأمير  المــدعي: 

 ،760606200 ال�شخ�شي  رقمه  ها�شم،  علوي  ها�شم  ال�شيد  علوي  عليه:  المدعى  المحامين. 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار    5000/- مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2013/4/17م لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/11362/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعي: 

 ،860810216 ال�شخ�شي  رقمه  اأحمد،  علي  اأحمد  حيدر  محمد  عليه:  المدعى  المحامين. 

العنــوان: فيال 1883 طريق 2409 مجمع 624. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 272/841 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2013/6/23  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

الدعوى: 8/14327/2012/02

تبليغ بالح�شور

المحاكم  العلي/  المحامي عبداللطيف  بوا�شطة  والن�شر  للطباعة  العربية  الموؤ�ش�شة  المــدعية: 

 27 �شقة  العنــوان:  وال�شيانة،  للمقاولت  الندي  �شركة  عليها:  المدعى  المحامين.  – مكتب 
مع  دينارًا   1535/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  توبلي.   711 مجمع   13 طريق   111 بناية 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/4/3 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/6021/2011/02

تبليغ بالح�شور

بالزا.  بارك  كار  العنوان:  القانوني،  الفتاء  و  الت�شريع  هيئة  وتمثلها  ال�شحة  وزير  المدعي: 
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المدعى عليها: وداد محمد الجالهمة، مجهول العنوان. المو�شوع : الزام المدعى عليها بدفع 

مبلغ قدره403 /76520 دينارًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الثالثاء 2013/4/16، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/12447/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعيــة: �شركة بتلكو وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/ المحاكم – مكتب المحامين. 

المدعى عليه: اأحمد �شالح مفتاح خليفة مفتاح، رقمه ال�شخ�شي 850806119، العنــوان: �شقة 

22 مبنى 3244 طريق 1443 مجمع 704. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 424/566 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 9/14205/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعي: بي ام اآي بنك وكيله المحامي فريد عبداهلل ح�شاني/ المحاكم – مكتب المحامين. 

المدعى عليه: علي ح�شن اإبراهيم نعمة، مجهول العنوان. المو�شوع: اإلزام المدعى عليها بدفع 

مبلغ قدره 5911/481 دينارًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الأربعاء 2013/4/17، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/17036/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المحامين. المدعى عليه: SAJIN KAYANOTH PARAMBU، رقمه ال�شخ�شي 860542491، 

العنــوان: مبنى 310 طريق 3411 مجمع 334. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 93/348 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  
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رقم الدعوى: 9/12969/2012/02

تبليغ بالح�شور

المن�شوري/  مرهون  جعفر  المحامي  وكيله  عبدالر�شا  جا�شم  عبداهلل  عبدال�شهيد  المدعي: 

ال�شخ�شي  رقمه  العافي،  �شالم  عبداهلل  �شالم  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   – المحاكم 

 6000/- قدره  مبلغ  بدفع  عليها  المدعى  اإلــزام  المو�شوع:  العنوان.  مجهول   ،560174080

دينار.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الأربعاء 2013/4/17، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/13549/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  تقي/  علي  ح�شين  المحامي  وكيلها  ال�شيف  عــقــارات  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: �شاهر نبيه فوزي )�شاحب مقهى اليدارمز كومبني ليمتد(، مجهول 

العنوان. المو�شوع : اإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 73772/791 دينارًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الأربعاء 2013/4/17، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/8645/2007/02

تبليغ بالح�شور

المدعـين: �شامي �شلمان اأحمد كيك�شو و�شركة تالد وكيلهم المحامي اأحمد الذكير/ المحاكم 

وجون  فرن�شا  �شيجد  و�شركة  الخليج  �شيجد  �شركة  عليـهم:  المدعى  المحامين.  مكتب   –
لوي اأور، مجهولو العنوان. �شفة الدعوى: ت�شفية �شركة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين بالح�شور باأنف�شهم اأو 

بوكيل عنهم لجل�شة الأحد 2013/3/24، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/14923/2012/02

تبليغ بالح�شور

خليفة/  اآل  عبداهلل  بن  حمد  ال�شيخ  المحامي  وكيلها  للمقاولت  مارينا  موؤ�ش�شة  المدعية: 

العنوان.  مجهول  كون�شتراك�شن،  بيلدنغ  را�شول  عليه:  المدعى  المحامين.  – مكتب  المحاكم 

المو�شوع: اإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 7014/875 دينارًا.
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     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الأربعاء 2013/4/17، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/11493/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المحامين. المدعى عليه: مطعم �شتريم، ل�شاحبته مع�شومة جعفر محمد على ال�شيخ جعفر، 

الدعوى:  �شفة  131 طريق 503 مجمع 203.  مبنى  العنــوان:  ال�شخ�شي 841102171،  رقمها 

طلب مبلغ قدره 513/025 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 5/11499/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

 ،840804610 ال�شخ�شي  رقمه  محمد،  من�شور  ح�شن  من�شور  عليه:  المدعى  المحامين. 

العنــوان: مبنى 1913 طريق 924 مجمع 804. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 453/806 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدع�وى: 3/14408/2011/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

المدعى  غنيم.  محمد  عبدالرحمن  المحامي  وكليه  ال�شمري  محمد  عبداهلل  خالد  المدعي: 

34 الطابق الثالث بناية عالية  عليها الثانية: دلل جا�شم عبداهلل الزايد، العنوان: مكتب رقم 

قدره  مبلغ  بدفع  الثانية  عليها  المدعى  اإلـــزام  الــدعــوى:  �شفـة  الدبلوما�شية.  المنطقة   /

19290.000 دينارًا م�شافا اإليه ر�شوم الدعوى وقدرها 486.500 دينارًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها الثانية المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الثالثاء 2013/3/26، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 6/11494/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

 ،920406556 ال�شخ�شي  رقمه  مره�شن،  اأحمد  حمد  نا�شر  عليها:  المحامين.المدعى 

العنــوان: مبنى 131 طريق 503 مجمع 203. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 409/583 دنانير 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 9/11434/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

  ،860435156 ال�شخ�شي  رقمه   ،TOREY NEAL PATTERSON عليها:  المدعى  المحامين. 

العنــوان: مبنى 1 طريق 382 مجمع 342. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 538/283 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 9/11435/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المحامين. المدعى عليه: بخيت �شليم مبيع، رقمه ال�شخ�شي 880216824، العنــوان: �شقة 3 

مع  دينارًا   263/225 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .901 مجمع   136 طريق   1048 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 6/25/نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 4/11432/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 
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ال�شخ�شي  رقــمــه   ،EDWARDO ALELUYA MANALOTO:عليه المدعى  المحامين. 

680225927، العنــوان: �شقة 101 مبنى 143 طريق 44 مجمع 143. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 469/556 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدع�وى: 6/3611/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

المدعـــية: علي مكي �شلمان نا�شر وكيله المحامي جعفر محمد معتوق. المدعى عليها المدخلة: 

�شفـة   .933 عالي   3643 طريق   2112 مبنى  العنوان:  لال�شتثمار،  الدولية  الخليج  �شركة 

الدعــوى: اإلزام المدعى عليها بدفع مبلع قدره 32076/500 دينارًا.

بالح�شور  المذكورة   عليها   للمدعى  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الإثنين 2013/4/15، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى:  7/18466/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

المدعـــية: �شركة تجارة ال�شلع الكمالية المحدودة وكيلـها المحامي محمد الفاتح محمد مدني. 

اإلزام  الدعوى:  �شفـة  العنوان.   مجهول  الترانجة،  عبدالح�شين  جعفر  ح�شين  عليه:  المدعى 

المدعى عليه بدفع مبلع قدره 7671/500 دينارًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه  المذكور  بالح�شور بنف�شه  

اأو بوكيل عنه لجل�شة الثالثاء 2013/4/16، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى: 7/15602/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

المدعـــية :اأمريكان اإك�شبري�س ال�شرق الو�شط )اأمك�س( وكيلتها المحامية جميلة علي �شلمان. 

الدراز   4057 طريق   1661 مبنى   17 �شقة  العنوان:  مادي�شون،  �شتين�س  اأيبي  عليها:  المدعى 

540. �شفـة الدعوى: اإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 7438/300 دينارًا.

بالح�شور  المذكورة   عليها   للمدعى  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شها  اأو بوكيل عنها لجل�شة الإثنين 2013/4/15، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 8/11721/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

 177 العنــوان:  مبنى   ،810825740 ال�شخ�شي  رقمه  اأنــور،  عبيد  عليه:  المدعى  المحامين. 

الر�شوم  مــع  ديــنــارًا   270.855 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .177 مجمع    503 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/4/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 2/11903/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

 ،830306196 ال�شخ�شي  رقمه  �شم�س،  عبدالنبي  عبدالعلي  عليه: محمد  المدعى  المحامين. 

 649.030 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .212 مجمع    1232 طريق   4985 العنــوان:  مبنى 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/4/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 9/11717/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

 ،800660005 ال�شخ�شي  رقــمــه   ،ABBAS MAINUDDIN:عليه الــمــدعــى  المحامين. 

 1227.521 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .2071 مجمع   1009 طريق   810 العنــوان: مبنى 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/4/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 7/11842/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 
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 ،730303071 ال�شخ�شي  رقمه  �شعد،  جمعة  خمي�س  و�شيم  عليه:  المدعى  المحامين. 

العنــوان: مبنى 754 طريق 202  مجمع 802.  �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 251.430 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/4/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 2/11951/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نبيلة الماجد/ المحاكم – مكتب المحامين. 

طريق   4056 العنــوان:  مبنى   ،610212664 ال�شخ�شي  رقمه  يو�شف،  يون�س  عليه:  المدعى 

1204  مجمع 812. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 103.989 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/4/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 9/11944/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليها: �شيرين �شالم ح�شن ح�شين خفاجه، رقمه ال�شخ�شي 890123012، 

العنــوان:  مبنى 1266 طريق 2421  مجمع 324 �شقة 12

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   165.036 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/4/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 6/11946/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب   – المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

 ،860529380 ال�شخ�شي  رقــمــه   ،INDIRA CHHETRI عــلــيــه:  الــمــدعــى  الــمــحــامــيــن. 

العنــوان:  مبنى 293 طريق 505  مجمع 302. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 330.392 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/4/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 1/16057/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية زينب اإبراهيم/ المحاكم – مكتب المحامين. 

طريق   167 العنــوان: مبنى   ،490310273 ال�شخ�شي  رقمه  ايرل،  دون  هيتج  عليه:  المدعى 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   64.745 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  333. �شفة  مجمع   3304

ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/4/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 9/01788/2011/02

تبليغ بالح�شور

المدعي الأول: علي ح�شن يو�شف عن نف�شه وب�شفته ولي طبيعي على: حيدر علي ح�شن يو�شف 

المدعية  يو�شف.  ح�شن  علي  وفاطمة  يو�شف  ح�شن  علي  وزهــراء  يو�شف  ح�شن  علي  واأبــرار 

وكيالهم  بوا�شطة  الــعــنــوان:   ،830602836 ال�شخ�شي  رقمه  كــاظــم،  علي  زينب  الثانية: 

المحامين.  مكتب   – المحاكم  الها�شمي/  عي�شى  ويو�شف  يو�شف  ال�شيد  محمد  المحاميان: 

المدعى عليه: جا�شم عبداهلل ح�شين خ�شير، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

-/4630 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/4/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 5/16069/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية زينب اإبراهيم/ المحاكم – مكتب المحامين. 

 1150 العنــوان:  مبنى   ،850548128 ال�شخ�شي  رقمه  ديلين،  �شوريز  ا�شيدرو  عليه:  المدعى 

الر�شوم  مــع  ديــنــارًا   61.226 ــدره  ق مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .243 مجمع   4328 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/4/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة   

رقم الدعوى: 2/443/2013/14

تبل�يغ بالح�ش��ور

المدعي: عبداهلل �شعد عبداهلل �شعد عبداهلل، العنوان: مبنى 397 طريق 3111  الرفاع ال�شرقي 

931. المدعى عليها: اآمال بالل م�شعود طي�س القبي�شي )قطرية الجن�شية(، مجهولة العنوان. 

مو�شوع الدعوى: الطالق.

لم  اإذا  باأنها  المذكورة  للمدعى عليها  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

المحكمة  فاإن   2013/4/4 الخمي�س  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم .

رئي�ص المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية

رقم الدعوى: 5/14094/2012/02

تبليغ بالح�شور

عليها:  المدعى  الحداد.  محمد  ح�شين  المحامي  وكيلها  التجارية  المطوع  موؤ�ش�شة  المدعية: 

 27 �شارع   84 مبنى  العنوان:  وهبي،  اإبراهيم  الفاتح  هالة  ل�شاحبتها  البناء  لمواد  البرازيل 

الر�شوم  مــع  ديــنــارًا   1367/116 ــدره  ق مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .925 بــوكــوارة  ـ  الــرفــاع 

والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر اأو 

تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الإثنين 2013/4/1 موعد لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة 

رقم الدعوى: 9/8149/2011/02

تبليغ بالح�شور

برج   –  408 مكتب  العنــوان:  ح�شاني،  عبداهلل  فريد  المحامي  وكيله  بنك  �شيتي  المــدعي: 

ال�شخ�شي  رقــمــه  ــابــو،  ب ت�شيالبان  عــلــيــه:  الــمــدعــى  الــدبــلــومــا�ــشــيــة.  المنطقة   / ال�شقر 

مبنى 127  �شقة: 802  العنــوان:  الجن�شية(،  B 3006155 )هندي  الجواز:  710554001، رقم 

الر�شوم  مع  دنانير   2408/300 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .309 المنامة   905 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/4/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة
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رقم الدعوى: 5/3452/2012/02

تبليغ بالح�شور

– مكتب  المحاكم  محمد/  اإبراهيم  عي�شى  المحامي  وكيله  المتحد  الأهلي  البنك  المــدعي: 

العنــوان:  ال�شخ�شي 751034622،  نل�شون، رقمه  المدعى عليه: فرناندي�س هنري  المحامين. 

�شقة 21 مبنى 123 �شارع اأحمد الفاتح مجمع 308 الق�شيبية. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

962/250 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/4/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 9/7986/2011/02

تبليغ بالح�شور

برج   –  408 مكتب  العنــوان:  ح�شاني،  عبداهلل  فريد  المحامي  وكيله  بنك  �شيتي  المــدعي: 

ال�شقر / المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليه: جيتن �شل، رقمه ال�شخ�شي 701225220، رقم 

جنو�شان   18 �شارع   154 مدخل   22 فيال  العنــوان:  الجن�شية(،   )هندي   380268  K الجواز: 

506. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 3423/460 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/4/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/8039/2012/02

تبليغ بالح�شور

 – المحاكم  المال/  علي  �شعيد  المحامي  وكيلها  الأو�شط(  )ال�شرق  اميك�س  �شركة  المــدعية: 

ال�شخ�شي  رقمه  خليفة،  اآل  محمد  خالد  عبداهلل  ال�شيخ  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب 

771009062، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 3098/075 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/4/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  
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رقم الدعوى: 5/3886/2012/02

تبليغ بالح�شور

– مكتب  المحاكم  محمد/  اإبراهيم  عي�شى  المحامي  وكيله  المتحد  الأهلي  البنك  المــدعي: 

المحامين. المدعى عليه: محمد عبداهلل علي فخرو، رقمه ال�شخ�شي 681102985، العنــوان: 

منزل 35 ممر 901 مجمع 209 المحرق. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 2375/246 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/4/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 9/5917/2012/02

تبليغ بالح�شور

العالمية  اتراكوا  �شركة  عليها:  المدعى  الدولة.  ق�شايا  ويمثلها جهاز  ال�شحة  وزارة  المدعية: 

اإلزام  المو�شوع:  المعامير.   635 مجمع   4626 طريق   128 مبنى  العنوان:  ذ.م.م،  البحرين 

المدعى عليها باأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره 20998.561 دينارًا. 

بالح�شور  المذكورة  عليها  المدعى  يمثل  لمن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم الأربعاء 2013/4/3 لنظر الدعوى، ليعلم. 

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدع�وى:  5/17920/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

فاين  عليهم:  المدعى  قيومجي.  زياد  المحامي  وكيلهم  رحمن  ابن  روفيقيل  ورثة  المدعون: 

اأقبال ومالون كريون. �شفـة الدعــوى:  ونجيه واأحمد �شالم محمد اأحمد وريمون كرابا ومحمد 

تعوي�شات.

بالح�شور  المذكورين  عليهم  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

باأنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة الأربعاء 2013/4/3، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/5347/2012/02

تبليغ بالح�شور

وكيله  المحمود  محمد  عبدالرحمن  ل�شاحبها  الغذائية  للمواد  �شيفر  موؤ�ش�شة  المــدعية: 

عبدالح�شين  رملة  ل�شاحبته  �س.ت  عواد  مطعم  عليه:  المدعى  محمد.  اأنور  اأ�شامة  المحامي 

اأحمد ال�شائغ، العنــوان: طريق 850 مبنى 214 مجمع 604 �شترة واديان. �شفة الدعوى: اإلزام 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   6381.400 قــدره  مبلغًا  للمدعية  يــوؤدي  بــاأن  عليه  المدعى 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية لمن تمثل المدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم الأربعاء 2013/4/3 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/9173/2011/02

تبليغ بالح�شور

طارق  عليــه:  المدعى  عي�شى.  منى  المحامية  وكيلتها  العالي  اإبراهيم  محمد  عبير  المدعية 

 365 �شارع  عنوانها:  الإعالنات،  لت�شميم  الدلو   / موؤ�ش�شة  �شاحب  بت  الدين  �شالح  محمود 

مبنى 401 مجمع 305 و�شط المنامة. مو�شوع الدعوى:  طلب مبلغ 8316/500 دينارًا �شاماًل 

الم�شروفات.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم الأربعاء 2013/4/3 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية 

رقم الدعوى: 2/6840/2007/02 

بموجب  الم�شجل  العقار  العلني  بالمزاد  للبيع  و�شعها  عن  الثانية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن 

المقدمة رقم 2005/4169 والكائن في مدينة عي�شى من المنامة والآيل ملكيته لكل من فتحية 

علي جا�شم وغيرها.

     لذا فـاإن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء اأو المزايدة اأن يراجع الدلل وليد عبداهلل 

هجر�س - هاتف رقم 39449359 اأو قلم كتاب المحكمة على اأن يبداأ ب�شعر قدره      -/81000 

)واحد وثمانون األف دينار( وقد حددت المحكمة جل�شة 2013/4/22 لبدء المزايدة، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/3324/2012/02

تبليغ بالح�شور

 52 �شقة  ارا�شد  بناية  العنوان:  المال،  �شعيد  المحامي  وكيلها  وورك�س  دي  اي  �شركة  المدعية: 

غالف  و�شترن  �شركة  عليــها:  المدعى  الــحــورة.   319 مجمع   1912 طريق   389 رقــم  مبنى 

المنامة-   364 مجمع   4626 طريق   1459 مبنى   2701 �شقة  العنوان:  �ـــس.م.ق،  ادفــايــزري 

الواجهة البحرية. �شفة الدعوى: طلب ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الإثنين 2013/4/22، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى



97
العدد: 3104 - الخميس 16 مايو 2013

رقم الدعوى: 2012/02/ 9/7335

تبليغ بالح�شور

ح�شن.  علي  عي�شى  ليلى  المحامية  وكيلته  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المــدعية: 

المدعى عليه: علي ح�شن محمد �شلطان، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم الإثنين 2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم. 

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى 

رقم الدع�وى:  3/8488/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

الأولى:  عليها  المدعى  ثامر.  ح�شين   علي  المحامي  وكيلهم  واآخرين  فانيتا  كودوكو  المدعي: 

�شركة الحمد لالإن�شاء، العنوان: �شقة 401 مبنى 203 طريق 483 المنامة 304. �شفـة الدعــوى: 

اإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 52000.000 دينار.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها الأولى المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الثالثاء 2013/4/16، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/6069/2012/02

تبليغ بالح�شور

رايان باجارين  المدعى عليه:  العلوي.  المحامية رغداء  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  علي.  جد   721 مجمع   2128 ،طريق   858 منزل  العنوان:  تراجانو، 

قدره 300،345 دينار مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/18 موعد نظر الدعوى، ليعلم .

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 4/3976/2012/02

تبليغ بالح�شور

برج  العنوان:  بوحمود،  �شناء  المحامية  وكيلتها   50603 �س.ت  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

– مكتب 904 / المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليه: ح�شن علي  – الطابق التا�شع  دبلومات 

 394 مبنى  العنوان:  الجن�شية(،  690503458 )بحريني  ال�شخ�شي  رقمه  فخرالدين،  محمد 

الر�شوم  مــع  ديــنــارًا   65/647 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .307 المنامة   713 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإِثنين 2013/5/20 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 5/3757/2012/02

تبليغ بالح�شور

برج  العنوان:  بوحمود،  �شناء  المحامية  وكيلتها   50603 �س.ت  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

دبلومات – الطابق التا�شع – مكتب 904 / المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليه: اأحمد ح�شين 

 2234 مبنى  العنوان:  الجن�شية(،  540083607 )بحريني  ال�شخ�شي  رقمه  ال�شاير،  محمد 

الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 539/510  مبلغ  الدعوى: طلب  331 مدينة حمد 1203. �شفة  طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/5/20 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 1/5642/2012/02

تبليغ بالح�شور

اأحمد  خولة  عليها:  المدعى  العلوي.  رغداء  المحامية  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

محمد، العنوان: منزل 2284 ، طريق 1006 ، مجمع 810 ، مدينة عي�شى 

واأتعاب  والفوائد  والم�شروفات  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 1048،951  مبلغ  الدعوى: طلب  �شفة 

المحاماة .

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة بنف�شها اأو بوكيل عنها 

للح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2013/5/22 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 1/5625/2012/02

تبليغ بالح�شور

 REDA عليه:  الــمــدعــى  �شعيب.  نـــوال  المحامية  وكيلها  البحرين  ــن  زي �شركة  المدعية: 

 .408 831 مجمع  743 طريق  مبنى   502 �شقة  العنوان:   ،ALEOGHAM CONSTRUCTION

واأتعاب  والفوائد  والم�شروفات  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 1486،184  مبلغ  الدعوى: طلب  �شفة 

المحاماة.

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/5/21 موعد نظر الدعوى، ليعلم .

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة
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رقم الدعوى: 2/5552/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامية نوال �شعيب. المدعى عليه: �شبري علي ح�شين 

�شلمان، العنوان: مبنى 599 طريق 4431 مجمع 644. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 713/992 

دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/5/21 موعد نظر الدعوى، ليعلم .

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 7/5426/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامية نوال �شعيب. المدعى عليه: خلف حبيب يو�شف، 

ــدره 740،806  ق مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول   ،690504497 ال�شخ�شي  رقمه 

دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/5/21 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 5/5329/2012/02

تبليغ بالح�شور

جرود،  جون  عليه:  المدعى  �شعيب.  نــوال  المحامية  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .623 مجمع  ال�شباح  جابر  ال�شيخ  �شارع   912 مبنى  العنوان: 

قدره 525،464 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/5/21 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/6042/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامية رغداء العلوي. المدعى عليه: يو�شف خليفة نور 

محمد، العنوان: مبنى 1675 طريق 551 مجمع 705. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 157،014 

دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.
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اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الإثنين 2013/6/17 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 8/6129/2012/02

تبليغ بالح�شور

باجارين  رايان  المدعى عليه:  المحامية مي�شون جعفر.  وكيلها  البحرين  �شركة زين  المدعية: 

مبلغ  طــلــب  الـــدعـــوى:  �شفة   .905 مجمع   551 طــريــق   2390 مبنى  ــعــنــوان:  ال ــو،  تــراجــان

قدره 193،700 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

اأو بوكيل عنه       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور  بنف�شه 

للح�شور لجل�شة يوم 2013/6/18 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 7/5328/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامية دعاء الم�شاعد. المدعى عليه: جون ليو باتي�شتا 

مبلغ  طلب  الدعوى:  308.�شفة  مجمع  الق�شيبية  �شارع   359 مبنى   1 �شقة  العنوان:  او�شتيريا، 

قدره 268،442 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

اأو بوكيل عنه       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور  بنف�شه 

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/5/21 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 2/7970/2011/02

تبليغ بالح�شور

المــدعية: �شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري، توكيل ر�شمي خا�س رقم 

التا�شع  – الدور   317 مجمع   1705 �شارع   315 مبنى  دبلومات  برج  العنــوان:   ،13429-2010

890613354 )بحريني  اإ�شماعيل   محمد  علي  �شفيان  �شامي  عليه:  المدعى   .903 مكتب 

334 مجمع 903. �شفة الدعوى: طلب مبلغ  العنــوان: �شقة 12 مبنى 1577طريق  الجن�شية(،  

قدره 170/357 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة
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رقم الدعوى: 8/3926/2012/02

تبليغ بالح�شور

 HILMAR عليه:  المدعى  الم�شاعد.  دعاء  المحامية  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .340 مجمع   41 طريق   165 مبنى  العنوان:   ،LEMI SAVEDRA

قدره 476،154 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الإِثنين 2013/5/20 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 8/6969/2012/02

تبليغ بالح�شور

زين  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  �شعيب.  نوال  المحامية  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

�شفة   .456 مجمع   5613 طريق   419 مبنى  العنوان:  والزخرفة،  النق�س  لمقاولت  الدين 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 181،260 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة 

.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة بنف�شها اأو بوكيل عنها 

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 3/6837/2012/02

تبليغ بالح�شور

عبداهلل  حمد  عليه:  المدعى  جعفر.  مي�شون  المحامية  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .206 مجمع   601 طــريــق   331 مبنى  الــعــنــوان:  اأحــمــد،  حــاجــي 

قدره 469’766 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 2/6524/2012/02

تبليغ بالح�شور

محمد  اإبراهيم  عليه:  المدعى  �شعيب.  نوال  المحامية  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

مبلغ  طلب  ــوى:  ــدع ال �شفة   .623 مجمع   2372 طــريــق   4199 مبنى  الــعــنــوان:  اإبــراهــيــم، 

قدره 238،973 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.
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اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 7/8587/2011/02

تبليغ بالح�شور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي/  وكيلها  تيليكوم  مينا  �شركة  المــدعية: 

رقم 2010-13429، العنــوان: برج دبلومات مبنى 315 – �شارع 1705 – مجمع 317 – الدور 

التا�شع مكتب 903. المدعى عليه: اأحمد علي خمي�س معتوق خمي�س العبا�شي، رقمه ال�شخ�شي 

900613726 )كويتي الجن�شية(،  العنــوان: �شقة 1 مبنى 570 طريق 2122 مجمع 721. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 51/161 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/06/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 6/8520/2011/02

تبليغ بالح�شور

رقم  توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  ــن  زي �شركة  المــدعية: 

–  الدور التا�شع   317 2010008162، العنــوان: برج دبلومات مبنى 315 طريق 1705 مجمع 

عبدالح�شين،  عي�شى  عبدالروؤوف  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   -  903 رقم  مكتب 

رقمه ال�شخ�شي 630107785 )بحريني الجن�شية(،

العنــوان: مبنى 658 طريق 651 مجمع 365. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 851/364 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/6445/2012/02

تبليغ بالح�شور

رامي  محمد  عليه:  المدعى  الم�شاعد.  دعاء  المحامية  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

عبدالمعين الحافظ، العنوان: مبنى 1421 طريق 5028 مجمع 430. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 242،131 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.
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اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/6856/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي وتمثلها المحاميتان �شو�شن جعفر المدفعي  ونوال 

ال�شاطر  �شاحبة  خان،  علي  �شعادة  راجا  فاطمة  �شاهين  عليها:  المدعى  عبدالعزيز.  اأحمد 

�شفة   .709 مجمع   9 طريق   419 مبنى  العنوان:   ،24994 تــجــاري:  �شجل  البناء  لمقاولت 

الدعوى: طلب مبلغ قدره -/2600 دينار مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

        لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

للح�شور لجل�شة يوم الإثنين 2013/3/18 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة

رقم الدعوى: 5/6397/2012/02

تبليغ بالح�شور

مارك  ريكارد  عليه:  المدعى  العلوي.  رغداء  المحامية  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .911 مجمع   .1102 طريق   84 مبنى   11 �شقة  العنوان:  ماتيفداد، 

قدره 197،050 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 5/6397/2012/02

تبليغ بالح�شور

اأحمد  محمد  عليه:  المدعى  جعفر.  مي�شون  المحامية  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

. الرفاع. �شفة الدعوى: طلب  العنوان: مبنى 1550 ، طريق 3933 ، مجمع 939  محمد علي، 

مبلغ قدره 226،934 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 6/6259/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامية  دعاء الم�شاعد. المدعى عليه: محمد م�شطفى 
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مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .340 مجمع    4020 طريق   959 مينى   42 �شقة  العنوان:  �شعيدي، 

قدره 242،255 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/7142/2012/02

تبليغ بالح�شور

عليه: محمود ح�شين  المدعى  مي�شون جعفر.  المحامية  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .242 مجمع   4231 طريق   8342 منزل  الــعــنــوان:  ال�شبع،  علي 

قدره 268،190 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

عنه  بوكيل  اأو  بنف�شه  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 6/7251/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامية نوال �شعيب. المدعى عليه: محمد ح�شن ح�شن، 

العنوان: �شقة 13 مبنى 503 طريق 1611 مجمع 216. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 165،320 

دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 7/5734/2012/02

تبليغ بالح�شور

بيك،  هي  جو  عليه:  المدعى  عبدالنبي.  جعفر  مي�شون  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

العنوان: �شقة 36 مبنى 781 طريق 3630 مجمع 336. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 242،618 

دينار مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الأحد 2013/6/16 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة
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رقم الدعوى: 2/7267/2012/02

تبليغ بالح�شور

 sourav عليه:  المدعى  النينون.  عزيزه  المحامية  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

�شفة   .708 مجمع   ،  8 طريق   ،13 مبنى  العنوان:   ،820832324 ال�شخ�شي  رقمه   ،das
الدعوى: طلب مبلغ قدره 158،310 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة 

.

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 4/6134/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامية رغداء العلوي. المدعى عليه: جورج برونيمان، 

مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة  ال�شيف.   428 مجمع   2804 طريق   264 مبنى   32 �شقة  العنوان: 

قدره 158،943 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الإثنين 2013/6/24 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 3/6188/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامية مي�شون جعفر. المدعى عليها: نعيمة ح�شن بل 

مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .903 مجمع   .303 طريق   81 مبنى   35 �شقة  العنوان:  المحجوبي، 

قدره 88،559 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة بنف�شها اأو بوكيل عنها 

للح�شور لجل�شة يوم الإثنين 2013/6/24 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 4/5632/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عزيزة النينون. المدعى عليها: موؤ�ش�شة المروج 

الدعوى:  �شفة   .422 مجمع    704 طريق   1244 مبنى  العنوان:  ال�شيارات،  و�شباغة  ل�شمكرة 

طلب مبلغ قدره 287،129 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .
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           لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/5/21 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 3/6451/2012/02

تبليغ بالح�شور

 ،khan asif jameel :المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي نوال �شعيب. المدعى عليه

العنوان: مبنى 1136 طريق 615 مجمع 306. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 241،839 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .

اأو بوكيل عنه  بنف�شه  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

للح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 6/5547/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء الم�شاعد/ المحاكم مكتب المحامين. 

المدعى عليه: Paramadathil Pocker Alavi، العنــوان: �شقة 16 مبنى 1935 طريق 3153 مجمع 

721. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 251/548  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 8/5319/2012/02

تبليغ بالح�شور

المحامين.  مكتب  المحاكم  �شعيب/  نوال  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

طريق   345 مبنى   13 �شقة  العنوان:   ،SARAH YVONNE BREMERMANN عليها:  المدعى 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  قــدر467/572  دينارًا  مبلغ  الدعوى: طلب  447. �شفة  4717 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  
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رقم الدعوى: 2/5440/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء الم�شاعد/ المحاكم مكتب المحامين. 

العنــوان:   ،740645544 ال�شخ�شي  رقمه   ،DOLORES FRAYRE CANOVAS عليه:  المدعى 

�شقة 3 مبنى 1264 طريق 1818 مجمع 318. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 267/517  دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 9/5262/2012/02

تبليغ بالح�شور

المحامين.  مكتب  المحاكم  �شعيب/  نوال  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المدعى عليها: SUHALI AHMED KHAZI، رقمها ال�شخ�شي780355172 

مبلغ  طــلــب  الـــدعـــوى:  �شفة   .107 مجمع   708 طــريــق   138 مبنى   31 �شقة  ـــــوان:  الــعــنـــ

قدر354/740  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة   

رقم الدعوى: 7/17768/2012/02

تبليغ بطريق الن�شر

المدعي: مخبز المرزوق وكيلته المحامية نادية الجندي. المدعى عليه: محمد اإليا�س اإ�شحاق 

بحريني،  دينار   500/- قدره  مبلغًا  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلــزام   : الطلبات  مول. 

كتعوي�س للمدعي عن الأ�شرار التي اأ�شابته جراء قيام المدعى عليه باإنهاء عقد العمل المحرر 

واإلزام  لذلك،  مبرر  اأو  اأ�شباب  اأيه  بدون  العمل  من  وهروبه  موعده  قبل  المدعي  وبين  بينه 

المدعى عليه بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية للمدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 

اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/4/2 فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

ح�شوريًا، ليعلم. 

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية
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رقم الدعوى: 9/12261/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم  خليفة/  ال  هيا  المحامية  بوا�شطة  والم�شاريع  للدللة  �شيتي  انتر  المــدعي: 

المحامين. المدعى عليه: باي �شيو �شجنا كالياني، العنــوان:�شقة 203 مبنى 37 �شارع عبداهلل 

الر�شوم  مع  دينار   4000/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  الحورة.    318 مجمع  عبا�س  بن 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/4/3 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/5248/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء الم�شاعد/ المحاكم مكتب المحامين. 

المدعى عليه: MADUSHANKA NIRANJAN LIYANAGE، رقمه ال�شخ�شي 811231682، 

مبلغ  طــلــب  الـــدعـــوى:  �ــشــفــة   .305 مــجــمــع   509 طــريــق  ــنــى510  مــب  25 �ــشــقــة  ــوان:  ـــ الــعــنـــ

قدر386/127  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 8/5076/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء الم�شاعد/ المحاكم مكتب المحامين. 

المدعى عليه: PAULINE JEMINA، العنــوان: �شقة 12 مبنى 1777 طريق 2427 مجمع 324. 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  قـــدر360/145  دينارًا  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 3/5722/2012/02

تبليغ بالح�شور

المدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية عزيزة النينون/ المحاكم مكتب المحامين. 
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المدعى عليه: suneet sharma، العنــوان: مبنى 1005 طريق 2720 مجمع 327. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره267/020 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/4/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى:1/15135/2012/02

تبليغ بالح�شور

المــدعي: نا�شنال تريدنج هاو�س بوا�شطة المحامية �شناء بوحمود/ المحاكم مكتب المحامين. 

 2832 �شارع   2504 مبنى  �شقة2214  العنــوان:  القاب�شة،  ماري  عليه  �شركة  عليها:  المدعى 

مجمع 428. �شفة الدعوى طلب مبلغ قدره 2291/405 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/4/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/11815/2012/02

تبليغ بالح�شور

المــدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: ال�شركة العربية ال�شيوية العالمية 

الدعوى: طلب مبلغ  317. �شفة  العنــوان: مكتب 21 مبنى 315 طريق 1705 مجمع  القاب�شة، 

قدره307/700 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/4/10لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/14283/2012/02

تبليغ بالح�شور

المحامين.  مكتب  المحاكم  بوحمود/  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

العنــوان: مبنى 547  ال�شخ�شي 780708482،  المدعى عليه: توفيق علي رم�شان غلوم، رقمه 

الر�شوم  مــع  ديــنــار   101/042 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .332 مجمع   3238 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

ذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2013/5/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  
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رقم الدعوى: 1/14289/2012/02

تبليغ بالح�شور

المحامين.  مكتب  المحاكم  بوحمود/  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المدعى عليه: يو�شف راتب محمد علي، رقمه ال�شخ�شي 870800464، العنــوان: �شقة 1 مبنى 

الر�شوم  مع  دينار   926/393 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .7363 مجمع  طريق3610   377

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/5/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 01 / 2012 / 4/126

تبليغ بطريق الن�شر

المعتر�س:  محمد يا�شر الهديان وكيله المحامي ال�شيخ عي�شى بن محمد اآل خليفة/ المحاكم 

الثاني: عبدال�شتار عبدالحميد، العنوان:  مبنى 2916 طريق  مكتب المحامين. المدعى عليه  

779 مجمع 304. مو�شوع الدعوى: وقف تنفيذ  وورود التقرير من الخبير.

التقرير  بــورود  الثاني  عليه  للمدعى  الثانية  الدائرة  الم�شتعجلة  المــور  محكمة  تعلن  لذا       

الخمي�س  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  وكيال  يعين  اأو  يح�شر  لم  اذا  باأنه  وعليه  للمحكمة 

2013/4/11 فاإنها �شوف ت�شير في اجراءات الدعوى، ليعلم.

قا�شي محكمة المور الم�شتعجلة الدائرة الثانية

رقم الدعوى: 6/14362/2012/02

تبليغ بالح�شور

المحامين.  مكتب  المحاكم  بوحمود/  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

 1570 مبنى  العنــوان:   ،770124593 ال�شخ�شي  رقمه  محمد،  �شاجد  محمد  عليه:  المدعى 

الر�شوم  مع  ديــنــارًا   264/860 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .363 مجمع  طــريــق6353 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/5/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى: 9/14383/2012/02

تبليغ بالح�شور

المحامين.  مكتب  المحاكم  بوحمود/  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 
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العنــوان:   ،910711623 ال�شخ�شي  رقمها  الريا�شي،  محمد  ناجي  علي  ندى  عليها:  المدعى 

291/747 دينارًا  الدعوى: طلب مبلغ قدره  �شقة 12 مبنى 270 طريق207 مجمع 702. �شفة 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/5/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة   

رقم الدع�وى: 8/12531/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

المدعـــية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ال�شروق للمقاولت العامة. 

دينارًا   13391/- قدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  المدعى  اإلزام  طلب  الدعــوى:  �شفـة 

والفوائد والر�شوم.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها لجل�شة الثالثاء 2013/4/9، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدع�وى: 9/3228/2012/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

المحامين.  مكتب  المحاكم  غــازي/  فريد  المحامي  وكيله  والكويت  البحرين  بنك  المدعي: 

المدعى عليه: عبد المهدي محمد عبدالوهاب ح�شن، رقمه ال�شخ�شي 781003261، مجهول 

العنوان. مو�شوع الدعــوى: اإلزام المدعى عليه ب�شداد مبلغ قدره 10004/354 دينار.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الخمي�س 2013/7/4، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدع�وى: 9/15179/2011/02

تبلي�غ بالح�ش�ور

المدعي: م�شهور مر�شى عيد العنزي وكيله المحامي فريد غازي/ المحاكم مكتب المحامين. 

الدعــوى:  مو�شوع  العنوان.  مجهول  محمد،  عبدالجواد  عبدالتواب  م�شطفى  عليه:  المدعى 

اإلزام المدعى عليه ب�شداد مبلغ قدره -/10000 دينار.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الخمي�س 2013/6/6، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 8/4034/2010/02

تبليغ بالح�شور

عادل  المحامي  وكيله  بوا�شطة  العنوان   ،711009678 ال�شخ�شي  رقمه  اأحمد،  ب�شير  المدعي: 

عبداهلل متروك. المدعى عليه: مركز النمر للدللة �س.ت:01-51616، مجهول العنوان. �شفة 

الدعوى: مطالب عمالية.

الثالثاء  باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  العمالية       لذا تعلن المحكمة 

2013/4/16 لنظر الدعوى، ليعلم. 

قا�شي المحكمة العمالية الثالثة 

رقم الدعوى: 1/10016/2012/02

تبليغ بالح�شور

الجن�شية(،  )فلبينية   670629375 ال�شخ�شي  رقمها  كارينو،  فرلين�س  ايرلندا  المدعية: 

لالأكالت  الزاد  ملح  عليه:  المدعى  مجدم.   محمد  ماجد  المحامي  وكيلها  بوا�شطة  العنوان  

العراقية والعربية �س. ت 02-047312، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

الثالثاء  باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعي عليه  الثالثة  العمالية  تعلن المحكمة  لذا       

2013/4/16 لنظر الدعوى، ليعلم.  

  قا�شي المحكمة العمالية الثالثة

رقم الدعوى: 9/14214/2012/02

المو�شوع: فت�ح دعوى ترك�ة المتوفى

 ح�شن علي اأحمد الخاجة

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى ح�شن علي اأحمد الخاجة، 

اأو من يدعي باأية حقوق عليه  رقمه ال�شخ�شي 290101794. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما اأنه على 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

الإِثنين 2013/3/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/13055/2012/02

المو�شوع: فت�ح دعوى ترك�ة المتوفى

 يا�شر حمود علي ناجي

رقمه  علي،  حمود  يا�شر  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .810711664 ال�شخ�شي 
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اأنه على  كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة،  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

2013/4/7 م لنظر الدعوى.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/15224/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 علي محمود ح�شين

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى علي محمود ح�شين، رقمه 

اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .180003330 ال�شخ�شي 

اأنه على  كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر 

اأقرب فر�شة. وقد حددت  اأن ي�شعر هذه المحكمة في  كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور 

المحكمة جل�شة الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/13715/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 كاظم ح�شن الن�شر

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى كاظم ح�شن الن�شر، رقمه 

اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .550040706 ال�شخ�شي 

اأنه على  كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/13874/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفاة

 ريم اأحمد �شالح البوفاح

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفاة ريم اأحمد �شالح البوفالح، 

رقمها ال�شخ�شي 741101394. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما اأنه على 

اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة  كل من في ذمته دين للمتوفاة المذكورة 

الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 5/13530/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

عبدالحكيم اإبراهيم اأحمد اإبراهيم

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى عبدالحكيم اإبراهيم اأحمد 

اإبراهيم، رقمه ال�شخ�شي 630055459. فعلى كل من له حٌق على المتوفى اأن يتقدم للمحكمة 

بذلك في موعد مدته 45 يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن ، وحددت جل�شة الخمي�س 2013/4/18 

لنظر الدعوى، ليعلم. 

رئي�ص المحكمة  الكبرى المدنية الثالثة 

رقم الدعوى: 6/18394/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 ال�شيد حمزة ح�شن عبداهلل ح�شن

ح�شن  حمزة  ال�شيد  المتوفى  تركة  دعــوى  فتح  عن  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  وارث  ال�شخ�شي 670051535. فعلى كل  عبداهلل ح�شن، رقمه 

من  يومًا  واأربعين  خم�شة  خالل  المحكمة  هذه  لدى  دعوى  بتقديم  يبادر  اأن  عليه  حقوق  باأية 

وقد  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما  تاريخه، 

حددت المحكمة جل�شة الإِثنين 2013/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة  الكبرى المدنية الثالثة 

رقم الدعوى: 9/17072/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

عبدالكريم علي اأحمد فخراوي

اأحمد  علي  عبدالكريم  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

باأية  اأو من يدعي  فخراوي، رقمه ال�شخ�شي  620110457. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور  

حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، 

حددت  وقد  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنــه  كما 

المحكمة جل�شة الإثنين 2013/4/1 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/12900/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 جابر مفتاح �شعد

رقمه  �شعد،  مفتاح  جابر  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  الأولى عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .300101740 ال�شخ�شي 
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اأنه على  كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر 

جل�شة  المحكمة  حددت  وقد  المحكمة  هذه  ي�شعر  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

الإثنين 2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/5914/2011/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 حجي يعق��وب اإبراهيم ب��دو

اإبراهيم  يعقــوب  حجي  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

بــدو، رقمه ال�شخ�شي 500000263. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 

كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر  اأن  عليه 

اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد حددت المحكمة 

جل�شة الأربعاء 2013/4/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/2089/2013/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفاة

 هند اأكبر علي حيدر

حيدر،  علي  اأكبر  هند  المتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى   .810210134 ال�شخ�شي  رقمها 

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما  عليها 

اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة الثالثاء 

2013/4/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى 8/9046/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

اإياد محمد عبدالعزيز حمزة

عبدالعزيز  محمد  اإياد  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة   تعلن 

حمزة، رقمه ال�شخ�شي 690503300. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 

كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر  اأن  عليه 

اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة الأحد  اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفي 

2013/4/21 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى  
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رقم الدعوى 7/15390/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 اأنور عبدالملك عبا�ص الم�شرف

عبا�س  عبدالملك  اأنور  المتوفى  تركة  دعوى  فتح   عن  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي 660208431.  رقمه  الم�شرف، 

حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، 

حددت  وقد  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنــه  كما 

المحكمة جل�شة الإثنين 2013/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/18168/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفاة

 نورة ح�شن �شلطان حبل

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة المتوفاة نورة ح�شن �شلطان حبل، رقمه 

اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .320002799 ال�شخ�شي 

اأنه على  كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

الإِثنين 2013/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/2091/2013/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفاة

 نوال اأحمد ح�شن محمد الق�شا�ص

اأحمد،  محمد  اإبراهيم  فاطمة  تركة  دعوى  فتح  عن  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

رقمها ال�شخ�شي 850503213. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما اأنه على 

اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة  كل من في ذمته دين للمتوفاة المذكورة 

الأربعاء 2013/4/3 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 6/18461/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفاة

 مريم را�شد اأحمد الحربي

اأحمد  را�شد  مريم  المتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

باأية  اأو من يدعي  الحربي، رقمها ال�شخ�شي 300025742. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة 

حقوق  عليه  اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، 

حددت  وقد  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  المذكورة  للمتوفاة  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما 

المحكمة جل�شة الأربعاء 2013/4/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/2027/2013/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 طالب ح�شن عبداهلل ح�شن نعمه

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى طالب ح�شن عبداهلل ح�شن 

نعمه، رقمه ال�شخ�شي 620109459. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 

كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر  اأن  عليه 

اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد حددت المحكمة 

جل�شة الأربعاء 2013/4/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/18290/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 �شريف عادل اأبو الفتح �شاتا

الفتح  اأبو  عادل  �شريف  المتوفى  تركة  دعوى  فتح   الرابعة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

�شاتا، رقمه ال�شخ�شي 880520361. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 

كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر  اأن  عليه 

اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد حددت المحكمة 

جل�شة الثالثاء 2013/4/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 3/3369/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

عبا�ص علي غانم ماجد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى عبا�س علي غانم ماجد، 

اأو من يدعي باأية حقوق عليه  رقمه ال�شخ�شي 580022340. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما اأنه على 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

الثالثاء 2013/4/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/10868/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 نادر مطلق را�شد مطلق

را�شد مطلق،  نادر مطلق  المتوفى  الثانية عن فتح دعوى تركة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

اأو من يدعي باأية حقوق عليه  رقمه ال�شخ�شي 750603232. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما اأنه على 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

الأربعاء 2013/4/10 لنظر الدعوى.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/17001/2012/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 محمد برويز خان محمد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد برويز خان محمد، 

اأو من يدعي باأية حقوق عليه  رقمه ال�شخ�شي 651112559. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما اأنه على 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

الثالثاء 2013/4/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية
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رقم الدعوى: 3/1339/2013/14

تبليغ بطريق الن�شر

 ،690202229 ال�شخ�شي:  رقمه  الجن�شية(،  )بحريني  اأحمد  مقبل  اإ�شماعيل  وليد  المدعي: 

المدعى عليها: ر�شا جمال حمد محمود )م�شرية الجن�شية(، مو�شوع الدعوى: ت�شليم ال�شغير 

والح�شانة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعى عليها المذكورة باأنها 

المحكمة  فاإن  بالح�شور  عنها  ينوب  توكل من  اأو  الثالثاء 2013/5/21  لجل�شة  تح�شر  لم  اإذا 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الم�شتعجلة

رقم الدعوى: 2/5739/2013/02

المو�شوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 محمد يحيى ح�شين ال زمان

ال  ح�شين  يحيى  محمد  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

زمان، رقمه ال�شخ�شي 300026536. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 

كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر  اأن  عليه 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه 

الأحد 2013/6/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى 4/17036/2012/02

تبليغ بالح�شور

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

مجمع   3411 طريق   310 مبنى  ال�شخ�شي860542491.  رقمه   ،KAYANOTH PARAMBU

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  93/348 دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ قدره  334. �شفة 

المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

                         قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة
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رقم الدعوى: 6/11946/2012/02

تبليغ بالح�شور

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

CHHETRI، رقمه ال�شخ�شي 860529380. مبنى 293 طريق 505 مجمع 302. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 330.392 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  قد حددت  باأنها  المذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/4/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/13715/2012/02

المو�شوع:  فتح دعوى تركة المتوفى 

كاظم ح�شن الن�شر 

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى كاظم ح�شن الن�شر، رقمه 

ال�شخ�شي: 550040706. 

دعوى  بتقديم  يبادر  اأن  عليه  عليه،  باأية حقوق  يدعي  اأو من  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى 

لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما اأن على كل من في ذمته دين 

جل�شة  المحكمة  حــددت  وقــد  فر�شة.  اأقــرب  في  المحكمة  هــذه  ُي�شِعر  اأن  المذكور  للمتوفى 

الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/3760/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين،  زيــن  �شركة  المدعية: 

ال�شخ�شي  رقــمــه  الجن�شية،  لبناني  ــ�ــس،  بــودروي خليل  علي  عليه:  الــمــدعــى  المحامين. 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   374/455 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .811137180

ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/20 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 9/2502/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود،  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 
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ال�شخ�شي  رقمها  الجن�شية،  اأمريكية  ماكي،  مو�شا  يا�شمين  عليها:  المدعى  المحامين. 

1 �شارع الجفير الغريفة 342. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 777/758  890516936، مبنى 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

يوم الأحد 2013/5/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 4/3976/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود،  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

 ،690503458 ال�شخ�شي  رقمه  فخرالدين،  محمد  علي  ح�شن  عليه:  المدعى  المحامين. 

العنوان: مبنى 394 طريق 713 المنامة 307. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 65/647 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة يوم الإثنين 2013/5/20 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 1/3891/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود،  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

 .871000474 ال�شخ�شي  رقمه  المالكي،  يو�شف  عبداهلل  يو�شف  عليه:  المدعى  المحامين. 

مبنى 2043 طريق 840 مدينة حمد  1208. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 229/140 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة يوم الإثنين 2013/5/20 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 3/02576/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود،  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

ال�شخ�شي  الجن�شية، رقمه  نم�شاوي  فافرو�شكا،  عبدالكريم  عليه:  المدعى  المحامين. 

840309066.  �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 54/863 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2013/5/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 3/02500/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود،  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: �شاني اأرون با�شم، اأمريكي الجن�شية، رقمه ال�شخ�شي 891116133. 

مع  دينارًا   412/876 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .342 الغريفة  الجفير  �شارع   1 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2013/05/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 1/05687/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود،  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

مبنى   .540103588 ال�شخ�شي   رقمه  النعيمي،  عمر  �شبيب  نا�شر  عليه:  المدعى  المحامين. 

مع  دينار   134/448 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .910 مجمع  الرفاع   1049 طريق   2335

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة يوم الأحد 2013/5/26 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 1/5642/2012/02

تبليغ بالح�ش�ور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  العلوي،  رغــداء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

مدينة   810 مجمع   1006 طريق   2284 منزل  محمد،  اأحمد  خولة  عليها:  المدعى  المحامين. 

عي�شى. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 1048/951 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد 

واأتعاب المحاماة.     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأن عليه الح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة يوم الأربعاء 2013/5/22 المحددة موعدًا لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة
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رقم الدعوى 3/6837/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  جعفر،  مي�شون  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعي: 

المحرق مجمع  331 طريق 601  اأحمد، مبنى  المدعى عليه: حمد عبداهلل حاجي  المحامين. 

والفوائد  والم�شروفات  الر�شوم  مع  دينارًا   766/469 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .206

واأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 المحددة موعدًا نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 6/08520/2011/02

تبليغ بالح�شور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

 ،630107785 ال�شخ�شي  عبدالح�شين، رقمه  عي�شى  عبدالروؤوف  عليه:  المدعى  المحامين. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 851/364 دينارًا  المنامة. �شفة  مبنى 658 طريق 651 مجمع 365 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 9/6445/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  الم�شاعد،  دعــاء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: محمد رامي عبد المعين الحافظ. مبنى 1421 طريق 5028 مجمع 

والفوائد  والم�شروفات  الر�شوم  مع  دينار  وقـــدره 242/131  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .430

واأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله بنف�شه اأو بوكيل عنه 

للح�شور لجل�شة يوم 2013/6/25 موعد نظر الدعوى ، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 2/7267/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  النينون،  عزيزة  المحامية  وكيلها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعي: 
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المحامين. المدعى عليه: sourav das، رقمه ال�شخ�شي 820832324، مبنى 13 طريق 8  مجمع 

والفوائد  والم�شروفات  الر�شوم  مع  دينارًا   158/310 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .708

واأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة يوم الثالثاء 2013/6/25 المحددة موعدًا نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 3/11276/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: عبدالرحمن عبداهلل خمي�س، رقمه ال�شخ�شي 850822750. مبنى 

231 طريق 95 الرفاع مجمع 949. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 226/676 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء 2013/5/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 1/14289/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

 1 �شقة  ال�شخ�شي870800464.  رقمه  علي،  محمد  راتب  يو�شف  عليه:  المدعى  المحامين. 

مع  دينارًا   926/393 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .736 مجمع   3610 طريق   377 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2013/5/22  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 2/14283/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: توفيق علي رم�شان غلوم، رقمه ال�شخ�شي780708482. مبنى 547 

طريق 3238 المنامة مجمع 332. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 101/042 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2013/5/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة
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رقم الدعوى 5/14273/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

مبنى  ال�شخ�شي580144461.  رقمها  بجوميا،  اإ�شماعيل  ريحانة  عليها:  المدعى  المحامين. 

مع  دينارًا   153/931 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .919 مجمع  الرفاع   823 طريق   208

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

يوم الأربعاء 2013/5/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 1/14180/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

مبنى  ال�شخ�شي890410143.  رقمها  محمد،  ح�شن  محمد  زينب  عليها:  المدعى  المحامين. 

مع  دينارًا   51/331 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .335 مجمع  المنامة   3503 طريق   85

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

يوم الأربعاء 2013/05/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 6/11297/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

مبنى   .921213107 ال�شخ�شي  رقمها  عبداهلل،  عي�شى  نوح  �شارة  عليها:  المدعى  المحامين. 

52 طريق 66 المنامة مجمع 360. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 67/535 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

يوم الأربعاء 2013/5/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 2/11299/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: م�شطفى محي الدين جمعه، رقمه ال�شخ�شي 781032792. مبنى 

الر�شوم  مع  دنانير   107/265 قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  �شفة   .533 3337 مجمع  478 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2013/5/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 7/11288/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

 .900113456 ال�شخ�شي  رقمه  محمود،  اهلل  خلف  طلعت  محمد  عليه:  المدعى  المحامين. 

مبنى 743 طريق 5358 المحرق مجمع 253. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 265/822 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2013/05/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم الدعوى 2/11268/2012/02

تبليغ بالح�شور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: محمد �شلطان مال اهلل جوهر، رقمه ال�شخ�شي 881107913. مبنى 

2604 طريق 2138 المنامة مجمع 321. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 383/855 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2013/05/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/13441/2011/02

تبليغ بالح�شور

المدعي: عبدالرحمن بركات عبداهلل البنعلي وكيلته المحامية مها جابر، العنوان: مكتب رقم 

عبداهلل  محمد  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية،  المنطقة  الرابع  الطابق  ال�شقر،  بــرج   ،407

العي�شى، العنوان: فيال 1274 طريق 3727، المنامة 337، المو�شوع: مدنية متنوعة.

بوكيل  اأو  بنف�شه  بالح�شور  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

عنه، وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2013/6/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ص المحكمة الكبرى المدنية الأولى 
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رقم الدعوى: 12/2013

اإعان بائحة الدعوى وبائحة التظلم والح�شور

لئحة الدعوى: 

المدعي: بيت التمويل الخليجي.

1- �شركة �شاحية العرين للتطوير العقاري ذ.م.م. 2- �شركة ديار البحرين  المدعى عليهما: 

العقارية ذ.م.م،  العنوان: 1- �شقة 1601 مبنى 1411 �شارع 4626 مجمع 346. 2- مبنى 245 

�شارع 2804 مجمع 428. 

مو�شوع الدعوى: 

با�شم  الم�شجلة  العقارات  كافة  على  الحتياطي  الحجز  بتوقيع  م�شتعجلة  ب�شفة  الأمــر  اأوًل: 

اأمواله  بتهريب  منهم  اأي  قيام  العقاري خ�شية  والت�شجيل  الم�شاحة  لدى جهاز  عليهم  المدعى 

حتى الف�شل في النزاع الراهن.

قدره  مبلغًا  للمدعي  يدفعوا  باأن  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  المدعى  باإلزام  الحكم  ثانيًا: 

خم�شة ع�شر مليون دولر اأمريكي اأو ما يعادله بالدينار البحريني بواقع مبلغ قدره خم�شة مليون 

تاريخ  من   ٪9 القانونية  الفائدة  مع  بحريني  دينار  وت�شعمائة  األف  وع�شرون  وثمانية  و�شتمائة 

ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام.

ثالثًا: اإلزام المدعى عليهم بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة.

الحجز  طلب  في   2013 اأبريل   9 بتاريخ  المنتدب  القا�شي  اأمر  �شدر  المنتدب:  القا�شي  اأمر 

الحتياطي وجاء كالآتي:

الطلب" رف�س  " نقرر 
لئحة التظلم:

المتظلم: بيت التمويل الخليجي.

المتظلم �شدهما: 1- �شركة �شاحية العرين للتطوير العقاري ذ.م.م. 2- �شركة ديار البحرين 

العقارية ذ.م.م، العنوان: 1- �شقة 1601 مبنى 1411 �شارع 4626 مجمع 346. 2- مبنى 245 

�شارع 2804 مجمع 428.

مو�شوع التظلم:

اأوًل: بقبول التظلم �شكاًل لرفعه في الميعاد. 

توقيع  رف�س طلب  من  به  ق�شى  فيما  منه  المتظلم  القرار  باإلغاء   : التظلم  مو�شوع  وفي  ثانيًا: 

الحجز  بتوقيع  م�شتعجلة  ب�شفة  والأمـــر  عليهم  المدعي  عــقــارات  على  الحتياطي  الحجز 

الحتياطي على كافة العقارات الم�شجلة با�شم المدعي عليهم لدى جهاز الم�شاحة والت�شجيل 
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العقاري خ�شية قيام اأي منهم بتهريب اأمواله لحين الف�شل في الدعوى. 

ثالثًا: اإلزام المتظلم �شدهم بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة.

وجاء  التظلم  في   2013 اأبريل   9 بتاريخ  المنتدب  القا�شي  اأمر  �شدر  المنتدب:  القا�شي  اأمر 

كالآتي:-

الخ�شوم" ويعلن  التظلم  لنظر   2013 اأبريل   28 الأحد  جل�شة  بتحديد  "ناأمر 
لذلك تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات المدعى عليه المذكورة اأعاله اأو من يمثله قانونًا 

الول  الجتماع  ح�شور  وموعد  المنتدب  القا�شي  من  عليها  ال�شادر  والأمــر  الدعوى  بالئحة 

ال�شاعة 12 ظهرا بمقر  بتاريخ 9 مايو 2013  اأحمد  اأمام مدير الدعوى �شلمان  لإدارة الدعوى 

جل�شة  ح�شور  وموعد  المنتدب  القا�شي  من  عليها  ال�شادر  والأمــر  التظلم  وبالئحة  الغرفة، 

البارك  بناية  وعنوانها:  الغرفة،  بمقر  ظهرا   12 ال�شاعة   2013 مايو   12 بتاريخ  التظلم 

بالزا،القاعة رقم 1 ، الطابق الثالث، مبنى 247 �شارع 1704، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة 

مملكة البحرين ، وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية 

المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب 

الثاني من المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم. 

غرفة البحرين لت�شوية المنازعات 


