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محتويات العدد

رق���م  ال����م����ر�����س����وم  اأح�����ك�����ام  ب���ع�������ض  ب���ت���ع���دي���ل   2013 ل�������س���ن���ة   )35( رق������م  م����ر�����س����وم 

الداخلية ب����وزارة  التظلمات  ع���ام  لأم��ي��ن  م�ستقل  مكتب  ب�����س��اأن   2012 ل�سنة   )27(5

غرفة  اأم�����ن�����اء  م���ج���ل�������ض  ت�����س��ك��ي��ل  ب������اإع������ادة   2013 ل�������س���ن���ة   )36( رق������م  م����ر�����س����وم 

9ال���ب���ح���ري���ن ل���ت�������س���وي���ة ال����م����ن����ازع����ات الق����ت���������س����ادي����ة وال����م����ال����ي����ة وال����س���ت���ث���م���اري���ة

الإع���������ام ����س�������ئ���ون  ه�����ي��ئ��ة  رئ���ي�������ض  ب��ت��ع��ي��ي��ن   2013 ل�����س��ن��ة   )37( رق������م  11م����ر�����س����وم 

وك����ي����ل����ي����ن  وت������ع������ي������ي������ن  ب������ن������ق������ل   2013 ل�����������س�����ن�����ة   )38( رق�������������م  م��������ر���������س��������وم 

ال����ع����م����ران����ي وال����ت����خ����ط����ي����ط  ال�����ب�����ل�����دي�����ات  ������س�����ئ�����ون  وزارة  ف�������ي  12م���������س����اع����دي����ن 

ف�����ي  م�����������دي�����������ر  ب������ت������ع������ي������ي������ن   2013 ل���������������س�������ن�������ة   )27( رق�����������������م  ق����������������������رار 

ال��������ع��������م��������ران��������ي وال��������ت��������خ��������ط��������ي��������ط  ال����������ب����������ل����������دي����������ات  ����������س���������ئ���������ون  13وزارة 

عن  ال���������س����ادرة  ال���م���راج���ع���ات  ت���ق���اري���ر  ب���اع���ت���م���اد   2013 ل�����س��ن��ة   )32( رق�����م  ق������رار 

14ال����ه����ي����ئ����ة ال����وط����ن����ي����ة ل�����ل�����م�����وؤه�����ات و������س�����م�����ان ج����������ودة ال����ت����ع����ل����ي����م وال�����ت�����دري�����ب

16قرار رقم )33( ل�سنة 2013 بت�سمية اأع�ساء اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية

ال���داخ���ل���ي���ة وزارة  ف�����ي  م����دي����ري����ن  ب���ت���ع���ي���ي���ن   2013 ل�سنة    )34( رق�������م  18ق��������رار 

ال�سمالية ال���م���ح���اف���ظ���ة  ف����ي  م����دي����ر  ب��ت��ع��ي��ي��ن   2013 ل�����س��ن��ة   )35( رق������م  19ق�������رار 

الإن�سان ح��ق��وق  ���س��ئ��ون  وزارة  ف��ي  م��دي��ري��ن  بتعيين   2013 ل�سنة   )36( رق���م  20ق���رار 

21قرار رقم )38( ل�سنة 2013 ب�ساأن حظر ا�ستيراد اأو توزيع  اأو بيع ال�سيجارة اللكترونية



ت�����ج�����اري�����ة �������س������رك������ات  ق������ي������د  ب���������س����ط����ب   2013 ل���������س����ن����ة   )61( رق�����������م  22ق�������������رار 

العمل �����س����ن����دوق  م���وؤ����س�������س���ة  ِل  َت��������َح��������ُوّ ب���������س����اأن   2013 ل�������س���ن���ة   )8( رق������م  ق��������رار 

23 ال�����خ�����ي�����ري ل����م����دي����ن����ة ع���ي�������س���ى اإل���������ى ج���م���ع���ي���ة اأم�����ي�����ن�����ة ل�����اأع�����م�����ال ال���خ���ي���ري���ة

ت������ع������ي������ي������ن  ب�������������������������س������������اأن   2013 ل�����������������س��������ن��������ة   )20( رق���������������������م  ق��������������������������رار 

ال��������ع��������رب الإداري��������������������ي��������������������ن  ل������ج������م������ع������ي������ة  م������������وؤق������������ت  اإدارة  29م������ج������ل�������������ض 

31قرار رقم )22( ل�سنة 2013 ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي لجمعية قرية باربار الخيرية

قرار رقم )20( ل�سنة 2013 بتعديل المادة الثانية من القرار رقم )4( ل�سنة 2005 ب�ساأن 

الأجنبية ال�سيا�سية  التنظيمات  اأو  ب��الأح��زاب  ال�سيا�سية  الجمعيات  ات�سال  33ق��واع��د 

ات���������������س�������ال  ح��������ظ��������ر  ب�������������������س���������اأن   2013 ل�������������س������ن������ة   )21( رق����������������م  ق�������������������رار 

ال�������ل�������ب�������ن�������ان�������ي اهلل(  )ب��������������ح��������������زب  ال�����������������س��������ي��������ا���������س��������ي��������ة  34ال���������ج���������م���������ع���������ي���������ات 

35قرار )15( ل�سنة 2013 ب�ساأن ت�سكيل واخت�سا�سات مجل�ض ت�سوية المنازعات الجماعية

والأع�������م�������ال الأح����������������وال  ت����ح����دي����د  ب�����������س�����اأن   2013 ل�������س���ن���ة   )16( رق��������م  ق����������رار 

ل�����ي�����ًا ال������ن�������������س������اء  ت�����������س�����غ�����ي�����ل  ف�����ي�����ه�����ا  ي��������ج��������وز  ل  ال��������ت��������ي  38وال������م������ن������ا�������س������ب������ات 

ل�سئون اإداري��������������ة  وح���������دة  اإن�����������س�����اء  ب�����������س�����اأن   2013 ل�������س���ن���ة   )17( رق�������م  ق���������رار 

العقود ه������ذه  ت���ن���ف���ي���ذ  وم����راق����ب����ة  ال���ج���م���اع���ي���ة  ال���ع���م���ل  وع�����ق�����ود  ال����م����ف����او�����س����ات   40

العمل ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال���ن���م���وذج���ي���ة  ال���ائ���ح���ة  ب�������س���اأن   2013 ل�����س��ن��ة   )18( رق�����م  41ق������رار 

48اإع������������������������ان ل������ل������ج������ن������ة ت������ن������ظ������ي������م م��������������زاول��������������ة ال��������م��������ه��������ن ال������ه������ن������د�������س������ي������ة

68اإع��������������������������ان��������������������������ات  م���������������رك���������������ز ال������������ب������������ح������������ري������������ن ل�������ل�������م���������������س�������ت�������ث�������م�������ري�������ن

القيد  م������ن  ����س���ط���ب���ه���ا  ت������م  ال�����ت�����ي  وف�����روع�����ه�����ا  ال����ت����ج����اري����ة  ال���������س����رك����ات  ق����ائ����م����ة 

ال�سنة ع���ل���ي  ت����زي����د  ل����م����دة  ال���ن�������س���اط  م����زاول����ت����ه����ا  ل����ع����دم  ال����ت����ج����اري  97ب���ال�������س���ج���ل 

ال�����م�����ح�����������������������������������اك�����������������������������������������������م اإدارة  106اإع�����������������������������������������������������������������������������������ان�����������������������������������������������������������������ات 
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مر�سوم رقم )35( ل�سنة 2013

بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم رقم )27( ل�سنة 2012

ب�ساأن مكتب م�ستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

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

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

بوزارة  التظلمات  عام  لأمين  م�شتقل  مكتب  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )27( رقم  المر�شوم  وعلى 

الداخلية،

بقـــانون  بالمر�شوم  ال�شادر  المدنيــــــة  الخـــــدمـــــة  لقــــانـــون  التنفـــيذيـــة  الالئحـــــة  وعلى 

رقــــم )48( ل�شــــنة 2010 وال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 ،

وعلى تقرير اللجنة البحرينية الم�شتقلة لتق�شي الحقائق، وعلى الأخ�س التو�شيتين رقمي 

)1717(، )1722( الواردتين فيه،

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

 ر�سمنا بالآتي:

المادة الأولى

من  و )13(  و )12(  و)9(  و )4(   )2( و   )6،3،2( البنود  المواد )1(  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

الداخلية،  بوزارة  التظلمات  لأمين عام  ب�شاأن مكتب م�شتقل  ل�شنة 2012  المر�شوم رقم )27( 

الن�شو�س الآتية:

مادة )1( بند 2: 

الفعل الموؤثم:

اأي فعل اأو امتناع عن فعل اأو ال�شروع اأو ال�شتمرار فيه متى وقع بالمخالفة لأحكام القوانين 

اأو  الأمــر  اأو  بالتخطيط  القيام  ذلك  في  بما  تاأديبية،  اأو  جنائية  اإجـــراءات  اتخاذ  يبرر  بما 

ال�شتراك بالتفاق اأو التحري�س اأو الم�شاعدة اأو المتناع عن اتخاذ اإجراء ي�شتوجبه القانون.  



6
العدد: 3106 - الخميس 30 مايو 2013

مادة )1( بند 3:

منت�سبو وزارة الداخلية:

جميع العاملين بوزارة الداخلية من مدنيين وع�شكريين، اأيًا كان موقع عملهم.

مادة )1( بند 6:

الفح�ض:

تحقيق ال�شكوى وتق�شي وجمع وتقييم الأدلة المتعلقة بها.

مادة )2(:

ُتن�شاأ اأمانة عامة م�شتقلة للتظلمات بوزارة الداخلية، تتاألف من:

1 -  اأمين عام التظلمات ونائبه، يتم تعيينهما بموجب مر�شوم بناء على تو�شية وزير الداخلية 

وي�شترط  اأخرى،  لمدد  للتجديد  قابلة  �شنوات  خم�س  لمدة  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  وموافقة 

فيهما من واقع خبرتهما وقدراتهما ال�شخ�شية تميزهما بال�شتقالل والحيادية والنزاهة.

2 – يتبع اأمين عام التظلمات الإدارات الآتية:

     اأ – اإدارة �شئون التظلمات.

    ب – اإدارة مراقبة مراكز الإ�شالح والتوقيف.

    ج – اإدارة التعاون الدولي والتطوير.

     د – اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

3 – عدد كاف من الموظفين الموؤهلين تاأهياًل منا�شبًا لإنجاز مهام الأمانة العامة للتظلمات، 

وزير  بموافقة  ي�شعها  التي  لل�شروط  وفقًا  التظلمات،  عام  اأمين  من  قرار  بتعيينهم  ي�شدر 

الداخلية.

الأمن  اأع�شاء قوات  العام ندب عدد من  الأمن  رئي�س  اأن يطلب من  التظلمات  ولأمين عام 

العام لمعاونته في اإنجاز المهام المنوطة بالأمانة العامة للتظلمات.

مادة )4(:

تتولى اإدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية القيام بالآتي:

في  العام  الأمن  قوات  اأع�شاء  �شد  جهة  لأي  المقدمة  ال�شكاوى  وفح�س  ومراجعة  تلقي   -  1

نطاق م�شئولياتهم عن ارتكاب الفعل الموؤثم، بالإ�شافة اإلى م�شئولية الروؤ�شاء.

اأع�شاء قوات  اأي من  اأ�شفر عنها فح�س ال�شكاوى ب�شاأن قيام  التي  – حفظ الأدلة والنتائج   2

الأمن العام بارتكاب فعل موؤثم.

وي�شدر بتنظيم العمل بالإدارة قرار من وزير الداخلية.
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مادة )9(:

تخت�س اإدارة التدقيق والتحريات الداخلية بفح�س ال�شكاوى المتعلقة بالدعاء بحدوث فعل 

موؤثم من قبل اأي من اأع�شاء قوات الأمن العام يبرر اتخاذ اإجراءات تاأديبية بحقه، وفي هذه 

الحالة تكون اإدارة التدقيق والتحريات الداخلية غير ملزمة باإحالة ال�شكوى بحالتها اإلى الأمانة 

اأي من الحالت المن�شو�س عليها في المادة )11( من هذا  اإذا تحققت  اإل  العامة للتظلمات 

المر�شوم.

مادة )12(:

لأحكام  وفقًا  المقدمة  ال�شكاوى  وفح�س  ومراجعة  بتلقي  للتظلمات  العامة  الأمانة  تخت�س 

هذا المر�شوم. كما تخت�س بالإ�شافة اإلى الم�شائل المحالة اإليها من اإدارة التدقيق والتحريات 

الداخلية، بفح�س ال�شكاوى الأكثر خطورة بح�شب ما يقرره اأمين عام التظلمات في هذا ال�شاأن 

العامة  ولالأمانة  الداخلية،  والتحريات  التدقيق  اإدارة  اخت�شا�س  في  تدخل  كانت  ولو  حتى 

للتظلمات مبا�شرة مهامها بغير �شكوى في حالة وقوع فعل موؤثم يوؤدي اإلى تاأثير �شلبي على ثقة 

الجمهور في منت�شبي وزارة الداخلية.

الحب�س  واأمــاكــن  الأحـــداث  رعاية  واأمــاكــن  ال�شجون  زيــارة  للتظلمات  العامة  لالأمانة  ويكون 

والمحبو�شين  الــنــزلء  تعر�س  وعــدم  ـــداع،  الإي قانونية  من  للتحقق  والحتجاز،  الحتياطي 

والمحتجزين للتعذيب اأو المعاملة الالاإن�شانية اأو الحاطة بالكرامة.

ال�شجون  التي تحدث في  الوفاة  للتظلمات فورًا بحالت  العامة  وفي كل الأحوال ُتخطر الأمانة 

واأماكن رعاية الأحداث واأماكن الحب�س الحتياطي والحتجاز لتخاذ ما تراه.

مادة )13(:

التظلمات  البحرين، لأمين عام  المعمول بها في مملكة  القوانين  باأحكام  مع عدم الإخالل 

الالزمة  ال�شالحيات  الداخلية  والتحريات  التدقيق  واإدارة  للتظلمات  العامة  الأمانة  وموظفي 

لممار�شة مهامهم طبقًا لأحكام هذا المر�شوم والقرارات المرتبطة به، ولهم في �شبيل ذلك:

اإلى الأماكن والمعلومات والبيانات والم�شتندات بما فيها المحفوظة في  اإمكانية الو�شول   - 1

جهاز الحا�شب الآلي.

2 - الو�شول اإلى اأي �شخ�س للح�شول على معلومات اأو اأدلة.

3 - النظر في طلبات ال�شلح والت�شوية المدنية واإبداء الراأي فيها.

العامة  الأمــانــة  موظفي  مهمة  ت�شهيل  بها  والمعنيين  والم�شئولين  الـــوزارات  على  ويجب 

ومعلومات  بيانات  من  يطلبونه  بما  وتزويدهم  الداخلية  والتحريات  التدقيق  واإدارة  للتظلمات 

وم�شتندات تتعلق بمو�شوع ال�شكوى.
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المادة الثانية

في  التظلمات" الــواردة  عام  اأمين  "مكتب  للتظلمات" بعبارة  عامة  "اأمانة  عبارة  ت�شتبدل 

بوزارة  التظلمات  عام  لأمين  م�شتقل  مكتب  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )27( رقم  المر�شوم  عنوان 

والتحريات  التدقيق  اإدارة   " عبارة  ت�شتبدل  كما  المر�شوم،  هذا  في  وردت  واأينما  الداخلية 

بعبارة  الداخلية"  وزارة  "منت�شبي  وعبارة    ،" الداخلية  ال�شئون  "مكتب  بعبارة  الداخلية" 

اإليه. الم�شار  المر�شوم  في  وردت  اأينما  العام"،  الأمن  قوات  "منت�شبي 

المادة الثالثة

به  ُويعمل  المر�شوم،  – تنفيذ هذا  – كل فيما يخ�شه  والوزراء  الوزراء  على رئي�س مجل�س 

من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

        الفريق الركن

        وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 18 رجب 1434هـ

الموافق: 28 مايو 2013م
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مر�سوم رقم )36( ل�سنة 2013 

باإعادة ت�سكيل مجل�ض اأمناء غرفة البحرين

لت�سوية المنازعات القت�سادية والمالية وال�ستثمارية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

القت�شادية والمالية وال�شتثمارية،

لت�شوية  البحرين  غرفة  اأمناء  مجل�س  بت�شكيل   2009 ل�شنة   )88( رقــم  المر�شوم  وعلى 

المنازعات القت�شادية والمالية وال�شتثمارية،

اأمناء غرفة  واأع�شاء مجل�س  ل�شنة 2011 بتحديد مكافاآت رئي�س  المر�شوم رقم )5(  وعلى 

البحرين لت�شوية المنازعات القت�شادية والمالية وال�شتثمارية،

اأمناء غرفة البحرين لت�شوية  وعلى المر�شوم رقم )14( ل�شنة 2012 بتعيين ع�شو بمجل�س 

المنازعات القت�شادية والمالية وال�شتثمارية،

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

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

المادة الأولى

وال�شتثمارية  والمالية  القت�شادية  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  اأمناء  مجل�س  ُي�شكل 

برئا�شة ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة، وع�شوية كل من:

1- الدكتور جان بول�شن.

2- ال�شيد اندريا جون�شون.

3- ال�شيد عبداهلل بن ح�شن البوعينين.

4- ال�شيد يو�شف عبد الح�شين خلف.

5- ال�شيد ريت�شارد نمارك.

6- ال�شيد ويليام �شليت.

7- ال�شيد را�شد عبد الرحمن اإبراهيم.

وتكون مدة ع�شويتهم ثالث �شنوات اعتبارًا من تاريخ �شدور هذا المر�شوم.
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المادة الثانية

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

�شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 18 رجب 1434هـ

الموافق: 28 مايو 2013م
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مر�سوم رقم )37( ل�سنة 2013

بتعيين رئي�ض ه�يئة �س�ئون الإع�ام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

واإن�شاء  والإعالم  الثقافة  وزارة  م�شــــمى  بتعديل   2010 ل�شنة   )31( رقم  المر�شـــــوم  وعلى 

هيــــئة �شــــوؤون الإعـــــــالم،

وعلى المر�شوم رقم )   28 ( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم هيئة �شئون الإعالم،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2001 بتعيين مدراء بالموؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

المادة الأولى

ُيعين ال�شيد علي محمد عي�شى الرميحي رئي�شًا لهيئة �شئون الإعالم بدرجة وكيل وزارة.

المادة الثانية

على وزيرة الدولة ل�شئون الإعالم تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

في الجريدة الر�شمية.

                          ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بـتاريخ: 18 رجــــب 1434هـ

الموافق: 28 مـــايــــو 2013م
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مر�سوم رقم )38( ل�سنة 2013 

بنقل وتعيين وكيلين م�ساعدين 

في وزارة �سئون البلديات والتخطيط العمراني 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012،  

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 

العمراني،

وعلى المر�شوم رقم )11( ل�شنة 2013  بتعيين وكيل وزارة م�شاعد ل�شئون الزراعة في وزارة 

�شئون  البلديات والتخطيط العمراني،

وبناًء على عر�س وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

المادة الأولى

ُينقل المهند�س عبداهلل عبداللطيف محمد عبداهلل الوكيل الم�شاعد ل�شئون الزراعة، ليكون 

وكياًل م�شاعدًا للثروة البحرية بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني.

المادة الثانية

�شئون   بــوزارة  الزراعة  ل�شئون  م�شاعدًا  وكياًل  الخزاعي  عبدالنبي  �شلمان  الدكتور  ُيعين 

البلديات والتخطيط العمراني.

المادة الثالثة

تاريخ  من  به  وُيعمل  المر�شوم،  هذا  تنفيذ  العمراني  والتخطيط  البلديات  �شئون  وزير  على 

�شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 18 رجب 1434هـ

الموافق: 28 مايو 2013م
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مجل�ض الوزراء

قرار رقم )27( ل�سنة 2013

بتعيين مدير في وزارة �سئون البلديات

والتخطيط العمراني

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالقانون رقم )48( ل�شنة 2010، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012،

�شـــــئون  وزارة  تنظيـــــم  باإعـــــادة   2012 ل�شــــنة   )68( رقـــم  المـــــــر�شــــــوم  وعلــــى 

البــلديــــات والتخطيـــط العمــــــراني،

وزارة  فــــي  بالــوكــــالــــة  مـــــدراء  بتعـــيـين   2009 ل�شـــــنة   )31( رقـــــم  القــــــرار  وعلـــى 

�شـــــئون البــلديــــات والــــزراعـــــــة،

وبناًء على عر�س وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني،

قرر الآتي:

المادة الأولى

�شئون  بوزارة  الحيوانية  وال�شحة  الرقابة  لإدارة  مديرًا  اأحمد  يو�شف  اإبراهيم  ال�شيد  ُيعين 

البلديات والتخطيط العمراني.

المادة الثانية

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العمراني  والتخطيط  البلديات  �شئون  وزير  على 

�شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

                    رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة  

�شدر بتاريخ: 10 رجب 1434هـ

المـــوافــــــق: 21 مــايــو  2013م
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مجل�ض الوزراء

قرار رقم )32( ل�سنة 2013

باعتماد تقارير المراجعات ال�سادرة عن 

الهيئة الوطنية للموؤهات و�سمان جودة التعليم والتدريب

رئي�س مجل�س الوزراء:

�شـــــاأن  في   1995 ل�شـــــنة   )19( رقـــــم  بقـــــانون  المــــر�شـــــــوم  علــــى  الطـــــــالع  بعـــد 

تقــــويـــم المــــوؤهــــــالت العلمـــــية،

الخــــدمـــات  مكـــاتب  ب�شــــاأن   1997 ل�شـــنة   )2( رقــــم  بقــــانـــون  المـــــر�شـــــوم  وعلى 

التعليمـــية للدار�شـــــين في الخـــــــارج،

المــــوؤ�شــــ�شات  ب�شــــــاأن   1998 ل�شــــــنة   )25( رقــــــم  بقـــــــانــــون  المــــــر�شـــــوم  وعلى 

التعليمـــية والتــــدريـبــيـــة الخـــــا�شـــــة،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العالي،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب المهني،

للمـــوؤهــــالت  الوطنــــية  الهيـــــئة  بتنظيــــم   2012 ل�شـــــنة   )83( رقــــم  المـــــر�شـــــوم  وعلى 

و�شـــمان جــــودة التعليـــــم والتـــدريب،

للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  اإدارة  مجل�س  بت�شكيل   2013 ل�شنة   )15( رقم  المر�شوم  وعلى 

و�شمان جودة التعليم والتدريب،

تقارير  اإ�ــشــدار  مراحــــل  نظـــــام  باإ�شـــــدار   2009 ل�شنة   )49( رقــــم  القــــــرار  وعلى 

المراجعـــات والمتحـــانــات الوطنـــــية،

التعليم  جــودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  عر�س  على  وبناًء 

والتدريب،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

التعليم  جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  عن  ال�شادرة  المراجعات  تقارير  ُتعتمد 

وعدد  الحكومية،  المدار�س  اأداء  مراجعة  لوحدة  تقريرًا   )17( عدد  في  والمتمثلة  والتدريب 

البرامج  لمراجعة  تقارير   )5( وعدد  الخا�شة،  المدار�س  اأداء  مراجعة  لوحدة  تقارير   )8(

موؤ�ش�شات  اأداء  مراجعة  لوحدة  تقارير   )7( وعــدد  العالي،  التعليم  موؤ�ش�شات  كليات  �شمن 
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اأداء موؤ�ش�شات التدريب المهني،  التدريب المهني، وعدد )3( تقارير زيارات متابعة لمراجعة 

وتقرير للمراجعة الموؤ�ش�شية – التتبعية لموؤ�ش�شة التعليم العالي.

المادة الثانية

ُتن�شر التقــــــاريـــر الم�شـــــار اإليهــا في المـــــادة ال�شـــابقـــة وفـــــق نظـــــام اإ�شـــــدار تقــــــارير 

والتـــدريب  التعليــــم  جـــــودة  �شمــــان  بهيـــئة  الوطنــــــية  والمتحـــانــات  المـــــراجعـــــات 

ال�شــــادر بالقــــــرار رقـــــم )49( ل�شــــنة 2009.

المادة الثالثة

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

          رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة  

�شدر بتاريخ: 10 رجب 1434هـ

المـــــوافــــــق: 21 مــايـو 2013م
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مجل�ض الوزراء

قرار رقم )33( ل�سنة 2013 

بت�سمية اأع�ساء اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية

رئي�س مجل�س الوزراء،

بعد الطالع على المر�شوم رقم )25( ل�شنة 1996 باإن�شاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمنظمة 

التجارة العالمية وبيان اخت�شا�شاتها، المعدل بالمر�شوم رقم )59( ل�شنة 2011،

وعلى تر�شيحات الوزارات والجهات الممثلة في ع�شوية اللجنة،

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

فخرو  عبداهلل  بن  ح�شن  الدكتور  برئا�شة  العالمية  التجارة  لمنظمة  الوطنية  اللجنة  ُت�شكل 

وزير ال�شناعة والتجارة، وع�شوية كل من:

1– وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة ل�شئون التجارة.                                             نائبًا للرئي�س

2- الوكيل الم�شاعد للتجارة الخارجية بوزارة ال�شناعة والتجارة.                 اأمينًا عامًا للجنة

3– الوكيل الم�شاعد للموا�شفات وحماية الم�شتهلك بوزارة ال�شناعة والتجارة.

4– الوكيــــل الم�شــــاعد لالإدارة ال�شنـــاعيــة في وزارة ال�شنـــاعــــة والتجـــــارة.

5- مــمـثــــــــــــل عـــن وزارة الـــخـــــــــــارجــــيــــــــــــــــــــة.                             

6- رئي�س الت�شويق التجاري في هيئة �شئون الإعالم.                                                 اأع�شاء

7- مدير اإدارة ال�شئون المالية في وزارة ال�شحـــــــة.

8- مدير اإدارة العــــالقــــــات القت�شاديــــة الخارجيــــة في وزارة الماليـــــة.

9- مدير اإدارة الهند�شة الزراعية وم�شادر المياه في وزارة �شئون البلديات            

     والتخطيط العمراني.

10- مدير اإدارة ال�شتقرار المــــالــــي في م�شــــرف البحــــــرين المركـــــزي.              اأع�شاء

11- مدير اإدارة الدرا�شات والعالقات الدولية  في الهيئة الوطنية للنفط والغاز.  

12- ممثل عن المجل�س الأعلى للبيئة.                                                
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13- مدير اإدارة العالقات التجارية الخارجية في وزارة ال�شناعة والتجارة.       مقررًا للجنة           

14- مدير اإدارة التخطيط وال�شيا�شات الجمركية ب�شئون الجمـــــارك في وزارة الداخلية.

15- مدير اإدارة الت�شالت  في الجهاز المركزي للمعلومات والت�شالت.             

16- النـــائب الأول لرئيـــ�س غـــــرفــــــــــة تجـــــــارة و�شـــــناعــــــة البحــــرين.                  اأع�شاء

17- ممثل عن جمعية رجال الأعمال البحرينية.

18- رئي�شة جمعية �شيدات الأعمال البحرينيـــة.

المادة الثانية

في  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

الجريدة الر�شمية.

            رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة  

�شدر بتاريخ: 10رجب 1434هـ

المـــوافــــــق: 21 مـايــو 2013م      
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مجل�ض الوزراء

قرار رقم )34( ل�سنة  2013

بتعيين مديرين في وزارة الداخلية

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 

وتعديالته،

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

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يعين المذكوران مديرين في وزارة الداخلية:

1- الرائد �شلطان عبداهلل اأحمد الغتــــم.

2- الرائد عي�شى عبداهلل علي ال�شليطي.

المادة الثانية

في  القرار،  هذا  من  الأولى  المادة  في  المذكورين  المديرين  ت�شكين  الداخلية  وزير  يتولى 

الإدارات ال�شاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام وم�شئوليات كل اإدارة وال�شتراطات الالزمة فيمن 

ي�شغلها وبمراعاة موؤهالت وخبرة كل منهما .

المادة الثالثة

الجريدة  في  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

          رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة  

�شدر بتاريخ: 10 رجب 1434هـ

المــوافـــــــق: 21 مـايـو 2013م



19
العدد: 3106 - الخميس 30 مايو 2013

مجل�ض الوزراء

قرار رقم )35( ل�سنة 2013 

بتعيين مدير في المحافظة ال�سمالية

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام المحافظات، المعدل 

بالقانون رقم )28( ل�شنة 2005،

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012،

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

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

ُيعين ال�شيد ح�شن �شالح ح�شن ال�شاعاتي مديرًا لإدارة المعلومات والمتابعة في المحافظة 

ال�شمالية.

المادة الثانية

على وزير الداخليـــــــة تنفـــــيذ هـــــــذا القــــــــرار، وُيعمـــــــل بـــه من تاريخ �شــــــــدوره، وُين�شر 

في الجـــــريــدة الــر�شــــــمية.

           رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة  

�شدر في: 10 رجب 1434هـ

بتــاريــخ: 21 مــــــايــو2013م



20
العدد: 3106 - الخميس 30 مايو 2013

مجل�ض الوزراء

قرار رقم )36( ل�سنة 2013

بتعيين مديرين في وزارة �سئون حقوق الإن�سان 

رئي�س مجل�س الوزراء:

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

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، 

وبتعديل بع�س  الإن�شان  �شئون حقوق  بتنظيم وزارة  ل�شنة 2012  المر�شوم رقم )66(  وعلى 

اأحكام المر�شوم رقم )60( ل�شنة 2011 باإعادة ت�شمية وتنظيم وزارة التنمية الجتماعية، 

وبناء على عر�س وزير �شئون حقوق الإن�شان، 

وبعد موافقة مجل�س الوزراء، 

قرر الآتي:

المادة الأولى 

ُيعين في وزارة �شئون حقوق الإن�شان كل من:

مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية.  1 – ال�شيد نعيم ح�شين القحطاني           

مديرًا لإدارة الر�شد والبحوث والترجمة.  2 – ال�شيد محمد را�شد ال�شويدي          

المادة الثانية

على وزير �شئون حقوق الإن�شان تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر في 

الجريدة الر�شمية.

            رئي�ض مجل�ض الوزراء       

خليفة بن �سلمان اآل خليفة  

 

�شدر بتاريخ: 10 رجب 1434هـ

المــوافـــــــق: 21 مـايــو 2013م
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وزارة ال�سناعة والتجارة

قرار رقم )38( ل�سنة 2013 

ب�ساأن حظر ا�ستيراد اأو توزيع  اأو بيع ال�سيجارة اللكترونية

وزير ال�شناعة والتجارة:

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة، وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة التجارية، وتعديالته،

وعلى نظام )قانون( الجمارك الموحد لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ال�شادر 

بالمر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002، 

باأنواعــــه  والتبــــغ  التدخــــين  مكافحــــة  ب�شـــاأن   2009 ل�شنة   )8( رقــــم  القــــانـــون  وعلى 

وخا�شـــــة المــــادة )11( منـــــه،

وعلى القرار رقم 7/70 الخا�س بمكافحة التدخين ال�شادر عن وزراء ال�شحة لدول مجل�س 

بدولة   2012 فبراير   2 بتاريخ  المنعقد   )70( رقم  الموؤتمر  في  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

قطر، وخا�شة البند )3( بالحظر الكلي لتداول ال�شيجارة اللكترونية في دول مجل�س التعاون،

وا�شتنادًا اإلى تو�شيات اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ باأنواعه ومنتجاته،

ومراعاة للم�شلحة العامِة،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُيحظر ا�شتيراد اأو توزيع اأو بيع ال�شيجارة اللكترونية في مملكة البحرين.

مادة )2(

ُيعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات المن�شو�س عليها في المادة )20( بند 

)3( من القانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخين والتبغ باأنواعه.

مادة )3(

فيما  كل   – البحرين  مملكة  في  المخت�شة  والجهات  التجارة  ل�شئون  الــوزارة  وكيل  على 

يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

          وزير ال�سناعة والتجارة 

د. ح�سن بن عبداهلل فخرو  

�شدر بتاريخ: 26 جمادى الخرة 1434هـ

المــــــــوافــــــق: 6 مــــــــــــــــايـــــــــــــو 2013م 



22
العدد: 3106 - الخميس 30 مايو 2013

وزير ال�سناعة والتجارة

قرار رقم )61( ل�سنة 2013

ب�سطب قيد �سركات تجارية

وزير ال�سناعة و التجارة: 

قيد  �شطب  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )37( رقم  والتجارة  ال�شناعة  وزيــر  قــرار  على  الطــالع  بعد 

ال�شركات التجارية التي لم تزاول ن�شاطها لمدة تزيد على ال�شنة،

وبعد اأتخاذ كافة الجراءات المن�شو�س عليها في المادة الثانية من القرار الم�شار اإليه،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

ُي�شطب قيد كل من ال�شركات التجارية الوارد ذكرها في الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ �شدوره.

                                                             وزير ال�س�������ناعة والتج�������ارة

 د. ح�س�ن بن عبد اهلل فخ�رو

                                                                    

 �شدر في: رجـــب 1434هـــ    

 الـموافــق: مـــــايـــو 2013م             
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وزارة التنمية الجتماعية

قرار رقم )8( ل�سنة 2013

ِل موؤ�س�سة �سندوق العمل الخيري لمدينة عي�سى ب�ساأن َتَحُوّ

اإلى جمعية اأمينة لاأعمال الخيرية

وزيرة التنمية الجتماعية: 

بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 

في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1995 ب�شاأن الترخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة �شندوق العمل الخيري 

لمدينة عي�شى،

والثقافية  الجتماعية  والأنــديــة  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 2010 بتحديد �شروط واإجراءات تحويل الموؤ�ش�شات الخا�شة 

اإلى جمعيات،

وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الترخي�س  بجمع المال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ،

وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية اأمينة لالأعمال الخيرية،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

الخيرية،  لالأعمال  اأمينة  جمعية  اإلى  عي�شى  لمدينة  الخيري  العمل  �شندوق  موؤ�ش�شة  َتَحوُِّل 

وُت�شجل في �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية تحت قيد رقم )5/ ج/خ(.

مادة - 2 -

في  المرافق  الخيرية  لالأعمال  اأمينة  لجمعية  الأ�شا�شي  النظام  وملخ�س  القرار  ُين�شر هذا 

الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ الن�شر.

وزيرة التنمية الجتماعية

د. فاطمة محمد البلو�سي

�شدر في: 9 رجــب 1434هـ

المـوافــق: 19 مايـو 2013م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء الموؤ�س�سين

لجمعية اأمينة لاأعمال الخيرية

ـــن عــــبــــدالــــرحــــمــــن الـــــجـــــودر ـــي ـــش 1(   مـــــحـــــمـــــد حـــ�

ــــدان ــــش ــــز اإبـــــراهـــــيـــــم جـــا�ـــشـــم ر� ــــعــــزي ــــدال 2(   عــــب

ـــــوهـــــزاع ـــــــم مــــحــــمــــد اإبــــــراهــــــيــــــم ب ـــــــراهـــــــي 3(   اإب

الــــ�ــــشــــروقــــي  ــــد  ــــع ــــش � ـــــــداهلل  عـــــــب �ـــــشـــــيـــــاء      )4

بوعلي عــــبــــداهلل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  عـــبـــدالـــخـــالـــق      )5

ـــحـــرم  ال مـــحـــمـــود  مـــحـــمـــود  ـــم  جـــا�ـــش مـــحـــمـــود      )6

الـــــهـــــاجـــــري ــــي  ــــش ــــهــــرمــــ� ال جــــمــــعــــه  حـــــمـــــد      )7

ـــــم قـــــا�ـــــش مــــــحــــــمــــــد  اأحـــــــــــمـــــــــــد  ـــــــد  ـــــــه ف     )8

ــــــــم الـــــمـــــطـــــوع   ــــــــراهــــــــي 9(   جــــــــــــــــالل اأنــــــــــــــــور اإب

ر�ــــشــــدان ــــم  ــــي ــــراه اإب ـــز  ـــعـــزي عـــبـــدال مـــحـــمـــد      )10

11(    فـــــــــاطـــــــــمـــــــــة مــــــو�ــــــشــــــى عــــــلــــــي مـــحـــمـــد 

الب�شتكي نــ�ــشــراهلل  عــبــدالــلــطــيــف  ــو�ــشــف  ي 12(  د. 

ــي ــل ــوع ـــن عـــــبـــــداهلل ب ـــرحـــم ـــدال 13(   عـــــــبـــــــداهلل عـــب

ــــــه مـــــحـــــمـــــد ربــــيــــعــــه  ــــــع ــــــي ــــــــد رب ــــــــحــــــــم 14(   م

ــــة ــــاوع ــــط ــــم ــــــد جــــــابــــــر اأحـــــــمـــــــد ال ــــــم ــــــح 15(    م

ـــن الــــزيــــانــــي  ـــش 16(    عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز عـــيـــ�ـــشـــى حـــ�

ــــد اإبـــــراهـــــيـــــم مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــــحــــم 17(   م
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ملخ�ض النظام الأ�سا�سي

لجمعية اأمينة لاأعمال الخيرية

موؤ�ش�شة  البحرين  بمملكة  تاأ�ش�شت  باأنه  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  من   )1( المادة  تن�س 

الخا�شة  الموؤ�ش�شات  قيد  �شجل  في  خا�شة(  )موؤ�ش�شة  عي�شى  لمدينة  الخيري  العمل  �شندوق 

تحت قيد رقم )23/م/خ/�س(  بتاريخ 13 اأبريل 1995م وذلك طبقًا لأحكام قانون الجمعيات 

والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في  العاملة  الخا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأنــديــة 

والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات 

الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له،

ون�شت المادة )2( من النظام الأ�شا�شي على تحول موؤ�ش�شة �شندوق العمل الخيري لمدينة 

بتعديل   2009 ل�شنة   )42( رقم  للقانون  طبقًا  الخيرية(  لالأعمال  اأمينة  )جمعية  اإلى  عي�شى 

في  العاملة  الخا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  الجمعيات  قانون  اأحكام  بع�س 

ل�شنة   )21( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الخا�شة  والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان 

الخا�شة  الموؤ�ش�شات  واإجراءات تحويل  �شروط  بتحديد  ل�شنة 2010  والقرار رقم )19(   1989

والثقافيـــــة تحت  والأنديــــة الجتماعيــــــة  الجمعـــيات  �شـــجــل قيد  وت�شجل في  اإلى جمعـــــيات 

قيـــــد رقـــــم )5/ج/خ(.

ونطاق  البحرين،  – مملكة   816 – مجمع  هو  طريق 1622  اإدارتها  ومركز  الجمعية  مقر 

عملها الخيري الحدود الجغرافية الر�شمية لمنطقة مدينة عي�شى.

اأن  لها  يجوز  ل  كما  مالية  في م�شاربات  الدخول  اأو  بال�شيا�شة  ال�شتغال  للجمعية  يجوز  ول 

البحرين  مملكة  خارج  مقره  اتحاد  اأو  ناٍد  اأو  هيئة  اأو  جمعية  اإلى  تن�شم  اأو  ت�شترك  اأو  تنت�شب 

بدون اإذن م�شبق من وزارة التنمية الجتماعية بذلك.

وتقوم الجمعية، وفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وفي حدود النطاق المكاني 

لعمل الجمعية ووفقًا للمادة )3( من نظامها الأ�شا�شي بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:

الجهات  مع  بالتن�شيق  لالأ�شر  والقت�شادي  الجتماعي  الو�شع  تح�شين  في  1(  الم�شاركة 

الحكومية المخت�شة.
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لعمل  المكاني  النطاق  مراعاة  مع  المجتمع  ــراد  اأف بين  والتوا�شل  التكافل  روح  2( ت�شجيع 

الجمعية وفقًا للمادة )3( من نظامها الأ�شا�شي.

3(  الم�شاركة في مختلف اأعمال الخير �شريطة موافقة الوزارة المعنية.

4(   �شد الحتياجات المادية الحياتية لالأ�شر الفقيرة المحتاجة.

5(    تقديم الم�شاعدات المالية والعينية لالأ�شر المحتاجة.

اأو  البحرين  بمملكة  الخا�شة  الم�شت�شفيات  في  للعالج  المحتاجين  المر�شى  م�شاعدة      )6

الجهــــــات  مـــــع  بالتن�شــــيق  وذلك  المملكـــــة  داخل  العـــــــالج  يتوافــــــــر  لم  اإذا  خارجها 

الحــكوميـــــة المخت�شـــــــة.

7(    تقديم الم�شاعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.

وخارجها  البالد  داخل  درا�شتهم  لموا�شلة  المحتاجين  للطلبة  المالية  الم�شاعدة  تقديم      )8

بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة.

9(    م�شاعدة الأ�شر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها ح�شب الإمكانيات المتاحة، بالتن�شيق 

مع الجهات الحكومية المخت�شة.

لالأنظمــــة  وفقــــًا  القــــــراآن،  تحفيــــظ  ومـــراكـــــز  الم�شـــــاجـــد  ترميــــم  10(    الم�شاركــــة في 

المعمــــول بهـــــا في هـــــذا ال�شـــــاأن.

بمملكــــة  بها  المعمــــول  القـــــوانين  حــــدود  في  اأهدافهـــا  لتحقـــــيق  الجمعــــية  وت�شعى 

البحــــــرين بالو�شـــــائل التــاليــــــة:

لتح�شين  المعنية  الجهات  عليها  توافق  التي  والجتماعية  القت�شادية  الم�شروعات  دعم      )1

الحياة الأ�شرية بالتن�شيق مع الوزارة المخت�شة.

موافقة  بعد  الجمعية  بن�شاط  العالقة  ذات  العمل  وور�ــس  والندوات  الموؤتمرات  تنظيم      )2

الجهات الحكومية المخت�شة.

3(    اإجراء الدرا�شات والبحوث الميدانية ذات العالقة بن�شاط الجمعية بالتن�شيق مع الجهات 

الحكومية المخت�شة.

الخـــــيري  العمـــــل  جــــوانب  عن  الالزمــــــة  بالبــــيانات  الحكوميـــــة  الجهــــــات  تزويد      )4

بنطـــــــاق عمــــــل الجمــــعية.
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وت�شتهدف الجمعية القيام بالأن�شطة الخيرية.             

وقد بَيّن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية في الجمعية وهي على النحو التالي:-

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

2(    اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

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

الأمانة اإل اإذا ُرَدّ اإليه اعتباره.

كما  ق�شم النظام الأ�شا�شي الع�شوية الى :

ب- الع�شوية المنت�شبة.     جـ - الع�شوية الفخرية. اأ- الع�شوية العاملة . 

والف�شل  والن�شحاب  الن�شمام  وطريقة  وواجباتهم  الأع�شاء  حقوق  الأ�شا�شي  النظام  وبَيّن 

واإ�شقاط الع�شوية من الجمعية، كما بَيّنت المادة )17( من النظام حق الع�شو في التظلم من 

العمومية  الجمعية  قرار  واعتبار  العادية  وغير  العادية  العمومية  الجمعية  اأمــام  ف�شله  قرار 

نهائيًا في هذا ال�شاأن.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر اأن الجمعية العمومية 

جميع  على  قراراتها  وت�شري  تطبيقها  ومراقبة  الجمعية  �شيا�شة  ر�شم  في  العليا  ال�شلطة  هي 

العادية  العمومية  الجمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  َن  وَبَيّ واأع�شائها  ولجانها  اأجهزتها 

توافره  الواجب  القانوني  والن�شاب  اإتباعها عند عقدها  الواجب  وال�شروط  العادية  منها وغير 

وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما حَدّ

الجمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  ثمانية  من  يتكون  الإدارة  مجل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بَيّن  كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتين  لمدة  اأع�شائها  بين  من  العمومية 

بالقتراع ال�شري المبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  مجل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعتبر 

لالأغرا�س  تحقيقًا  ت�شدرها  التي  والــقــرارات  العمومية  الجمعية  تر�شمها  التي  ال�شيا�شة 

َن النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات المجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقه  الم�شروعة للجمعية وَبَيّ

الأ�شا�شي طريقة  النظام  َد  َحَدّ واأن اجتماعاته مرة كل �شهر، كما  المختلفة  اللجان  ت�شكيل  في 

الت�شويت وكيفية حل المجل�س.
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َن النظام الأ�شا�شي اأن موارد الجمعية تتكون من:- وحول مالية الجمعية َبَيّ

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

2(    ا�شتراكات الأع�شاء.

والتي ت�شرح  الجمعية  التي تح�شل عليها  والعينية  النقدية  والو�شايا  والتبرعات  الهبات      )3

بقبولها وزارة التنمية الجتماعية.

فيها  ت�شترك  اأو  تقيمها  التي  الخيرية  والأ�شواق  والمعار�س  الخيرية،  الأن�شطة  اإيــرادات      )4

الجمعية بعد اأخذ موافقة الجهات المخت�شة. 

5(    عائدات اإيجار العقارات المملوكة من قبل الجمعية.

6(    اأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة وت�شرح بقبولها وزارة التنمية الجتماعية.

لت�شيير  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  الجمعية  احتفاظ  �شرورة  الأ�شا�شي  النظام  بَيّن  كما 

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها على اأن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 

ال�شنة المالية بحيث  ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء  31 دي�شمبر من كل عام وت�شتثنى  وتنتهي في 

لالئحة  طبقًا  ال�شرف  يكون  اأن  �شريطة  الر�شمية  الجريدة  في  ت�شجيلها  ن�شر  تاريخ  من  تبداأ 

المالية للجمعـــــية وعلى �شــــــــرورة اأن يقوم مجلــــ�س الإدارة بعـــــر�س الح�شـــــاب الختــــامـــــي 

علـــــى الجمعية العمــــوميـــــة لإقــــــراره.

الختامية  الح�شابات  وتدقيق  المالية  المراقبة  طرق  الأ�شــــا�شـــــي  النظـــــــام  د  حـــــَدّ كما 

لإيـــــرادات وم�شــــروفــــات الجمعــــية.

واأخيرًا بَيّن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج الجمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا والجهة التي توؤول اإليها اأموالها عند الحل.

وبعد اإتمام عملية الت�شفية يقوم الم�شفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل 

في ميدان عمل الجمعية. واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد والتنمية الجتماعية 

الهيئات الجتماعية التي ترى توجيه اأموال الجمعية اإليها.
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وزارة التنمية الجتماعية

قرار رقم )20( ل�سنة 2013

ب�ساأن تعيين مجل�ض اإدارة موؤقت

لجمعية الإداريين العرب

وزيرة التنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 

في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )38( ل�شنة 2001 ب�شاأن الترخي�س بت�شجيل جمعية الإداريين العرب.

وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية الإداريين العرب ،

وا�شتنادًا اإلى مذكرة اإدارة دعم المنظمات الأهلية الموؤرخة 21 / 2 / 2013 والثابت فيها 

رقم )21(  بقانون  المر�شوم  ( من   46  ،39  ،33  ،  32  ( للمواد  الجمعية  وتجاوزات  مخالفات 

ل�شنة 1989 وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجل�س الإدارة وعدم انتخاب مجل�س اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�س المادة )23( من المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 الم�شار اإليه،

و�شمانًا لح�شن �شير العمل بجمعية الإداريين العرب ،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة التنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

مادة )1(

د.ابراهيم  برئا�شة  اأ�شهر  ثمانية  لمدة  العرب  الإداريين  لجمعية  موؤقت  اإدارة  مجل�س  ُيعين 

خليفة �شعد الدو�شري وع�شوية كل من:

1(    اأحمد محمد عبداللـه ح�شــــين البــناء.

2(    محمود �شامي عبداللطيف ال�شحاف.

3(    ح�شـــين ا�شـــماعيـــل ح�شــن عبداللــــه.

4(    علـــــــي اأحـمــــد علــــــي �شـــــــــويـطــــــــر.

5(    محمـــد اأحمــــد محمــــــد بن فـهــــــــــد.
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مادة )2(

يكون للمجل�س الموؤقت الخت�شا�شات المقررة لمجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون الجمعيات 

والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في  العاملة  الخا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأنــديــة 

 1989 ل�شنة   )21( رقـــــم  بقــــــانـــــون  بالمـــر�شــــــوم  ال�شــــــادر  الخــــا�شــــة  والموؤ�ش�شات 

والنظـــــام الأ�شـــــا�شـــــي للجمعــــــية.

مادة )3(

اأموال  الموؤقت جميع  الإدارة  بت�شليم مجل�س  يبادروا  اأن  الجمعية  في  بالعمل  القائمين  على 

الجمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

الجمعية  اأو�شاع  ب�شاأن  التنمية الجتماعية  لوزارة  الموؤقت تقريرًا يقدم  الإدارة  ُيِعُدّ مجل�س 

مت�شمنًا اأمورها المالية خالل العامين الما�شيين ومقترحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل 

بها وفــقًا لأحكــــــام القــــــانـــــون والنظـــــام الأ�شــــا�شــــي الم�شار اإليهما وذلك خالل اأربعة اأ�شهر 

مـــن تــاريــخ العمـــــل بهـــــذا القـــــــــرار.

مادة )5(

يدعو مجل�س الإدارة الموؤقت الجمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة 

تقريرًا  عليها  يعر�س  واأن  الوزارة،  موافقة  بعد  الأقل  ب�شهر على  القرار  بالمادة )1( من هذا 

الجل�شة  في  الجديد  الإدارة  مجل�س  العمومية  الجمعية  وتنتخب  الجمعية،  حالة  عن  مف�شاًل 

القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  مجل�س  اأع�شاء  بتر�شيح  الخا�شة  الإجــراءات  اتخاذ  بعد  ذاتها 

والنظام الأ�شا�شي الم�شار اإليهما.

مادة )6(

لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الجتماعية  التنمية  وزارة  وكيل  على 

ن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزيرة التنمية الجتماعية

د. فاطمة محمد البلو�سي

�شدر في: 27 رجـب 1434هـ

المـوافـــق: 7 مــايــــو 2013م
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وزارة التنمية الجتماعية

قرار رقم )22( ل�سنة 2013 

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي 

لجمعية قرية باربار الخيرية

وزيرة التنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 

بقانــــون  بالمر�شـــــوم  ال�شـــــادر  الخـــا�شـــــة  والموؤ�شــــ�شات  والريا�شـــــة  ال�شــــباب  ميدان  في 

رقــــم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأنــديــة  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

الخيري  ال�شندوق  موؤ�ش�شة  بت�شجيل  الترخي�س  ب�شاأن   1993 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

لقرية باربار،

وعلى القرار رقم )105( ل�شنة 2010 ب�شاأن تحول موؤ�ش�شة ال�شندوق الخيري لقرية باربار 

اإلى جمعية قرية باربار الخيرية، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية قرية باربار الخيرية،

بتاريخ  المنعقدة  الخيرية  باربار  قرية  لجمعية  العادية  غير  العمومية  الجمعية  قرار  وعلى 

،2013/2/26

قرر الآتي:

مادة )1(

غير  العمومية  الجمعية  قرار  والثقافية  الجتماعية  والأندية  الجمعيات  قيد  �شجل  في  ُيقيد 

وهو   2013/2/26 بتاريخ  المنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  الخيرية  باربار  قرية  لجمعية  العادية 

كالتالي:

ُيعدل ن�س المادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح " يتكون مجل�س الإدارة من 

ت�شعة اأع�شاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اأع�شائها لمدة �شنتين قابلة للتجديد مدة اأو 

مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقتراع ال�شري المبا�شر".
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مادة )2(

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

                                                              وزيرة التنمية الجتماعية

د. فاطمة محمد البلو�سي

�شدر في: 9 رجب 1434هـ

المـوافــق: 19 مايو 2013م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سامية والأوقاف

قرار رقم )20( ل�سنة 2013

بتعديل المادة الثانية من القرار رقم )4( ل�سنة 2005 

ب�ساأن قواعد ات�سال الجمعيات ال�سيا�سية

 بالأحزاب اأو التنظيمات ال�سيا�سية الأجنبية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الإطالع على القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن الجمعيات ال�شيا�شية،

اأو  وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2005 ب�شاأن قواعد ات�شال الجمعيات ال�شيا�شية بالأحزاب 

التنظيمات ال�شيا�شية الأجنبية،

قرر الآتي:

المادة الأولى 

قواعد  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )4( رقم  القرار  من  الثانية  المادة  اإلــى  جديدة  فقرة  ُت�شاف 

ات�شال الجمعيات ال�شيا�شية بالأحزاب اأو التنظيمات ال�شيا�شية الأجنبية ن�شها التي:

على  يحُظر  الــذي  الأجنبي  ال�شيا�شي  التنظيم  اأو  الحزب  تحديد  العدل  لوزير  »ويــجــوز 

الجمعيات ال�شيا�شية الت�شال به«.

المادة الثانية 

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

                                                                 خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

وزير العدل وال�سئون الإ�سامية والأوقاف

�شدر بتاريخ: 17 رجب 1434هـ

المــــوافــــق: 27 مــايـو 2013م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سامية والأوقاف

قرار رقم )21( ل�سنة 2013

ب�ساأن حظر ات�سال الجمعيات ال�سيا�سية 

)بحزب اهلل( اللبناني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الإطالع على القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن الجمعيات ال�شيا�شية،

اإدراج  على  بالموافقة   2013 اأبريل   7 بتاريخ   2202 –  8 رقم  الــوزراء  مجل�س  قرار  وعلى 

)حزب اهلل ( اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية،

اأو  وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2005 ب�شاأن قواعد ات�شال الجمعيات ال�شيا�شية بالأحزاب 

التنظيمات ال�شيا�شية الأجنبية المعدل بالقرار رقم )20( ل�شنة 2013،

قرر الآتي:

المادة الأولى

اهلل  )حــزب  بمنظمة  الأ�شكال  من  �شكل  بــاأي  الت�شال  ال�شيا�شية  الجمعيات  على  ُيحظر 

اللبناني( باعتبارها منظمة اإرهابية.

المادة الثانية 

ُين�شر  هذا  القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

                                                                   

                              خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

             وزير العدل وال�سئون الإ�سامية والأوقاف

          

�شدر بتاريخ: 17 رجب 1434هـ

المــــوافــــــــق: 27 مــايـو 2013م
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وزارة العمل

قرار )15( ل�سنة 2013

ب�ساأن ت�سكيل واخت�سا�سات 

مجل�ض ت�سوية المنازعات الجماعية 

وزير العمل:

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

الأخ�س المواد )156، 157، 158( منه،

بـقـــــانـــــون رقــــــــم  العــمــــالــيـــــة ال�شـــــادر بالمــــر�شــــــــوم  النـقــــــابـــات  قـــــانـــــون  وعلـــــى 

)33( ل�شنة 2002، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

ق�رر الآتي:

المادة )1(

بكلمة  القرار  هذا  في  اإليه  وي�شار  بــالــوزارة،  الجماعية  المنازعات  ت�شوية  مجل�س  ُي�شكل 

)المجل�س( برئا�شة مدير اإدارة العالقات العمالية وع�شوية كل من: 

1- رئي�س ق�شم التحكيم وال�شت�شارات العمالية.

2- رئي�س ق�شم ال�شوؤون القانونية.

3- رئي�س ق�شم �شوؤون النقابات العمالية.

4- رئي�س ق�شم التحقيق وت�شوية المنازعات.

5- محامي – ق�شم ال�شوؤون القانونية. 

ويختار المجل�س في اأول اجتماع له نائبًا للرئي�س يحل محله في حالة غيابه.

 

المادة )2(

ال�شكرتارية  باأعمال  ويخت�س  بالوزارة  العماليين  المحكمين  اأحد  المجل�س مقررًا من  ُيعين 

لقيام  يلزم  مما  ذلــك  وغير  محا�شرها  واإعـــداد  المجل�س  لجتماعات  والــدعــوى  والتح�شير 

المجل�س بمبا�شرة اخت�شا�شه. 

المادة )3(

يخت�س المجل�س بالت�شوية الودية لمنازعات العمل الجماعية بعد تعذر حل الخالف جزئيًا 

القطاع  في  العمل  قانون  من   )157( للمادة  طبقًا  الجماعية  المفاو�شة  طريق  عن  كليًا  اأو 

الأهلي.
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المادة )4(

يقدم طلب عر�س ت�شوية منازعة العمل الجماعية اإلى ق�شم النقابات العمالية بالوزارة من 

قبل اأحد طرفي النزاع اأو ممن يمثله قانونًا، على اأن يرفق بالطلب ما يفيد المفاو�شة الجماعية 

والم�شتندات الموؤيدة لذلك.

المادة )5(

قيد  تاريخ  من  اأيام  خم�شة  تجاوز  ل  مدة  خالل  النزاع  لنظر  جل�شة  المجل�س  رئي�س  يحدد 

ول  الأقل،  على  اأيام  بثالثة  المحددة  الجل�شة  قبل  النزاع  طرفي  الموعد  بهذا  ويخطر  الطلب 

اأو  الرئي�س  بينهم  يكون  اأن  على  الأع�شاء  اأغلبية  بح�شور  اإل  �شحيحًا  المجل�س  انعقاد  يكون 

نائبه.

المادة )6(

لتقديراته  وفقًا  اأو مجتمعين  منفردين  اجتماعاته  اإلى  النزاع  للمجل�س طلب ح�شور طرفي 

بما يخدم الو�شول اإلى ت�شوية النزاع ب�شكل ودي، كما يجوز له اأثناء نظر النزاع دعوة من يراه 

منا�شبًا لح�شور الجتماعات اأو ال�شتماع اإلى �شهادته اأو اإفادته، وللمجل�س اأن ي�شتعين بمن يراه 

معدود  �شوت  لهم  يكون  اأن  دون  اجتماعاته  لح�شور  والخبرة  الخت�شا�س  ذوي  من  منا�شبًا 

في المداولت.

توجيه  بعد  الح�شور  عن  الأطــراف  اأحد  تخلف  حال  في  اإجراءاته  في  ال�شير  للمجل�س  ويحق 

الدعوة الثانية اإليه عند عدم موافاة المجل�س بالعتذار عن الح�شور والأ�شباب ال�شائغة لذلك 

قبل يومين من موعد الجل�شة، واإذا تخلف الطرفان عن الح�شور بالرغم من اإخطارهما بموعد 

الجل�شة اعتبر النزاع كاأن لم يكن. 

المادة )7(

ي�شدر المجل�س تو�شيته في النزاع خالل �شتين يومًا من تاريخ تقديم الطلب وتكون قراراته 

رئي�س  منه  الــذي  الجانب  ُيرجح  الأ�ــشــوات  ت�شاوي  حالة  وفي  الحا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية 

الجل�شة.

وتكون تو�شية المجل�س ملزمة للطرفين اإذا وافقا كتابة اأمام المجل�س على قبولها، وفي هذه 

يوقع  ن�شخ  اأربع  من  المح�شر  ويكون  عليها،  التفاق  يتم  التي  بالم�شائل  مح�شر  يحرر  الحالة 

ال�شيغة  بعد و�شع  التنفيذية  ال�شند  قوة  للمح�شر  وتكون  النزاع،  الجل�شة، وطرفا  رئي�س  عليها 

التنفيذية عليه من قبل المحكمة المخت�شة.
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المادة )8(

اإذا تعذر على المجل�س ح�شم النزاع خالل �شتين يومًا من تاريخ عر�شه عليه اأو اعتر�س اأي 

من طرفي النزاع على قرار المجل�س، جاز لأي من الطرفين الطلب من الوزارة عر�س النزاع 

الأهلي،  القطاع  العمل في  المادة )160( من قانون  المن�شو�س عليها في  التحكيم  على هيئة 

النهاية  اإجراءات والنتيجة  النزاع بموجب تقرير متكامل عنه وما تم فيه من  ويحيل المجل�س 

والراأي القانوني الذي تو�شل اإليه ح�شب الأحوال.

المادة )9(

في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العمل  وزارة  وكيل  على 

الجريدة الر�شمية

وزير العمل         

جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 10 رجب 1434هـ

المــــــوافــــــق: 20 مـايـو 2013م



38
العدد: 3106 - الخميس 30 مايو 2013

وزارة العمل

قرار رقم )16( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحديد الأحوال والأعمال والمنا�سبات

التي ل يجوز فيها ت�سغيل الن�ساء ليًا

وزير العمل:

بعد الطالع على قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقـم )36( ل�شنة 2012، 

وعلى الأخ�س المادة )30( منه، 

لياًل  ال�شناعة  في  الن�شاء  ت�شغيل  ب�شاأن   1948 ل�شنة   )89( رقم  الدولية  التفاقية  وعلى 

الموقعة في �شان فرن�شي�شكو بتاريخ 9 يوليو 1948 والم�شادق عليها بموجب المر�شوم رقم )5( 

ل�شنة 1981،

وعلى قرار وزير العمل وال�شئون الجتماعية رقم )18( ل�شنة 1976 ب�شاأن الأحوال والأعمال 

وال�شاعة  م�شاء  الثامنة  ال�شاعة  بين  فيما  لياًل  فيها  الن�شاء  ت�شغيل  يجوز  التي  والمنا�شبات 

ال�شابعة �شباحًا، المعدل بالقرار رقم )44( ل�شنة 2007،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

ق�رر الآتي:

المادة )1(

مع عدم الإخالل باأحكام التفاقية الدولية رقم )89( ل�شنة 1948 ب�شاأن ت�شغيل الن�شاء في 

اأحد فروعها في الفترة  اأو  اأية من�شاأة �شناعية  ال�شناعة لياًل، ل يجوز ت�شغيل الن�شاء لياًل في 

ما بين ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء وال�شابعة �شباحًا.

المادة )2(

ُيق�شد بكلمة المن�شاأة ال�شناعية في تطبيق اأحكام هذا القرار ما يلي:

وزخرفتها  واإ�شالحها  وتنظيفها  وتعديلها  الــمــواد  ت�شنيع  فيها  يجري  التي  المن�شاآت   -1

في  تعمل  التي  المن�شاآت  ذلك  في  بما  موادها  تحويل  اأو  تدميرها  اأو  وتفكيكها  للبيع  واإعدادها 

مجال بناء ال�شفن اأو في توليد اأو تحويل اأو تو�شيل الكهرباء اأو القوى المحركة من اأي نوع.

2- المن�شاآت التي تعمل في م�شروعات البناء والهند�شة المدنية بما في ذلك اأعمال الإن�شاءات 

والت�شييد والترميم وال�شيانة والتعديل والهدم.

بع�س  باإ�شافة  المخت�شة  الجهة  عر�س  على  بناء  العمل  وزير  من  قرار  ب�شاأنه  ي�شدر  ما   -3

الأن�شطة اأو ال�شتثناء منها.
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المادة )3(

ل ت�شري اأحكام المادة الأولى من هذا القرار في حالت القوة القاهرة اإذا ما توقف العمل 

العمل  هذا  كان  ومتى  يتكرر،  اأن  طبيعته  من  ولي�س  به  التنبوؤ  يمكن  ل  ل�شبب  ما  من�شاأة  في 

�شروريًا للمحافظة على مواد اأولية اأو مواد في دور التجهيز من تلف محقق.

المادة )4(

ل ت�شري اأحكام هذا القرار على العامالت الالتي ي�شغلن وظائف اإ�شرافية اإدارية اأو فنية.

 

المادة )5(

ُيلغى قرار وزير العمل وال�شئون الإجتماعية رقم )18( ل�شنة 1976 ب�شاأن الأحوال والأعمال 

وال�شاعة  م�شاء  الثامنة  ال�شاعة  بين  فيما  لياًل  فيها  الن�شاء  ت�شغيل  يجوز  التي  والمنا�شبات 

ال�شابعة �شباحًا.    

المادة )6(

قانون  من   )187( المادة  في  المقررة  بالعقوبة  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل  ُيعاقب 

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

المادة )7(

في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العمل  وزارة  وكيل  على 

الجريدة الر�شمية.

وزير العمل         

جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 10 رجب 1434هـ 

المـــــوافــــــق: 20 مـــايـو 2013م 
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وزارة العمل

قرار رقم )17( ل�سنة 2013

ب�ساأن اإن�ساء وحدة اإدارية ل�سئون المفاو�سات

وعقود العمل الجماعية ومراقبة تنفيذ هذه العقود

وزير العمل:

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

وعلى الأخ�س المادة )154( منه،

 ،2002 ل�شنة   )33( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  العمالية  النقابات  قــانــون  وعلى 

وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

المادة )1(

المفاو�شات  �شوؤون  "وحدة  ت�شمى  العمالية  والنقابات  التفتي�س  بــاإدارة  اإداريــة  وحدة  ُتن�شاأ 

القرار  هذا  في  اإليها  وي�شار  بمهامها،  للقيام  يلزم  بما  دعمها  مع  الجماعية"،  العمل  وعقود 

بكلمة )الوحدة(.

المادة )2(

المفاو�شة  ب�شوؤون  المتعلقة  والقانونية  ــة  الإداري الم�شائل  بكافة  بالقيام  الوحدة  تخت�س 

الأول  الف�شلين  لأحكام  طبقًا  العقود  هذه  تنفيذ  ومراقبة  الجماعية  العمل  وعقود  الجماعية 

والثاني من الباب الرابع ع�شر من قانون العمل في القطاع الأهلي.

المادة )3(

تعد الوحدة �شجاًل خا�شًا لقيد جميع طلبات المفاو�شات الجماعية وعقود العمل الجماعية، 

القطاع  في  العمل  قانون  من   )145  ،143( المادتين  لن�س  وفقًا  تغيير  من  عليها  يطراأ  وما 

الأهلي.

المادة )4(

في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العمل  وزارة  وكيل  على 

الجريدة الر�شمية.

وزير العمل         

جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 10 رجب 1434هـ

المــــوافــــــــق: 20 مــايـو 2013م
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وزارة العمل

قرار رقم )18( ل�سنة 2013

ب�ساأن الائحة النموذجية لتنظيم العمل

وزير العمل:

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

وعلى الأخ�س المادة )74( منه،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

ق�رر الآتي: 

المادة )1(

في  الأعمال  اأ�شحاب  به  لي�شتر�شد  القرار  لهذا  المرافق  العمل  تنظيم  نموذج لئحة  يعتمد 

اإعداد لوائح تنظيم العمل.

المادة )2(

في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العمل  وزارة  وكيل  على 

الجريدة الر�شمية.

             وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 10 رجب 1434هـ

المـــــوافـــــــق: 20 مــايـو 2013م
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الائحة النموذجية لتنظيم العمل

مادة )1(

الموجود  العامل  وبين  المن�شاأة  بين  المبرم  للعقد  متممًا  جزءًا  الالئحة  هذه  اأحكام  تعتبر 

بها، وت�شري الالئحة على كافة العمال الذكور والإناث الحاليين اأو الذين يلتحقون بالعمل بها 

في الم�شتقبل، ويق�شد بكلمة العامل في هذه الالئحة جميع من يعملون في خدمة المن�شاأة من 

العمال.

مادة )2(

كل طلب ا�شتخدام يقدم للمن�شاأة ينبغي اأن يكون مكتوبًا وموقعًا عليه من الطالب، يبين فيه 

ا�شمه وجن�شيته و�شنه وعنوانه على اأن يكون م�شحوبًا بال�شهادات والأوراق الآتية:

ببطاقة  الميالد  تاريخ  باإثبات  فيكتفى  يوجد  لم  فاإن  الطلب  عند  ال�شفر  ن�شخة من جواز  اأ-    

تحقيق ال�شخ�شية.

ب- ال�شهادات العلمية اأو الفنية اإن وجدت.

  ج - عدد �شت �شور �شخ�شية.

   د-  �شهادة طبية تثبت �شالحيته للعمل.

هـ- �شهادة نهاية الخدمة بالعمل ال�شابق اإن وجدت.

و- الترخي�س في العمل اإن كان الطالب من الأجانب.

واأولده  الزوجة  الــزوج/  واأ�شم  الجتماعية  حالته  فيه  يبين  العامل  من  عليه  موقع  اإقــرار  ز- 

الذين يعولهم وتاريخ ميالدهم.

ح- �شحيفة الحالة الجنائية.

وعلى العامل اأن يقدم كذلك كافة الم�شتندات الأخرى التي تطلبها منه المن�شاأة، واإذا راأت 

ا�شتردادها  في  الحق  وللعامل  بها،  اإي�شاًل  العامل  اأعطت  الم�شتندات  هذه  ببع�س  الحتفاظ 

عند انتهاء ال�شتخدام. 

وكل تغيير يطراأ على بيان من البيانات الخا�شة بالعامل يجب الإخطار عنه كتابة بالبريد 

المترتب على ذلك،  للجزاء  تعر�س  واإل  لذلك،  المحددة  المواعيد  الو�شول في  بعلم  الم�شجل 

وفي حالة عدم الإخطار يعتبر اآخر بيان ثابت ب�شاأن حالته الجتماعية وعنوانه حجة عليه، ول 

يعتد باأي تغيير يخطر عنه اإل من تاريخ و�شول الإخطار للمن�شاأة.
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مادة )3(

غير  �شهادات  اأو  تو�شيات  اأو  اإقـــرارات  اأو  بيانات  قــدم  العامل  اأن  التعيين  بعد  ظهر  اإذا 

الم�شار  البيانات والم�شتندات  ال�شاأن كافة  اإجراءات م�شاءلته، وتعتبر في هذا  �شحيحة تنعقد 

اإليها في المادة ال�شابقة جوهرية في التعيين.

مادة )4(

ُيعين العامل في اأي ق�شم تحدده المن�شاأة، ولها مطلق الحرية في نقل العامل من ق�شم اإلى 

العمل الجديد ل  للعامل الحق في العترا�س، ما دام  اأن يكون  اآخر دون  اإلى  اأو من عمل  اآخر 

يختلف اختالفًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه، مع عدم الم�شا�س باأجر العمل وال�شروط التي 

يت�شمنها عقد العمل.

مادة )5(

تحدد مدة الختبار في عقد العمل ول تزيد هذه المدة على ثالثة اأ�شهر.

مادة )6(

�شن التقاعد لجميع العمال 60 �شنة، ويجوز بناًء على اإذن الإدارة وموافقتها ا�شتبقاء العامل 

في العمل بعد بلوغه �شن التقاعد ب�شفة موؤقتة.

مادة )7(

كان  اإذا  اإل  المن�شاأة  بدخول  له  ي�شمح  ول  المن�شاأة،  من  ال�شادرة  بطاقته  عامل  كل  يحمل 

حاماًل لها.

مادة )8(

ال�شاعة..... �شباحًا حتى.... م�شاًء تتخللها  الفعلية هي..... �شاعات يوميًا من  العمل  �شاعات 

�شاعة راحة من ال�شاعة..... اإلى ال�شاعة.........

مادة )9(

مواعيد العمل في حالة الورديات تكون كالآتي: 

الوردية الأولى من ال�شاعة........... اإلى ال�شاعة............ بعد الظهر. 

الوردية الثانية من ال�شاعة............ بعد الظهر اإلى ال�شاعة ............

الوردية الثالثة من ال�شاعة............ اإلى ال�شاعة .......................
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مادة )10(

اأيام العمل الفعلية .......... اأيام في الأ�شبوع ويعتبر يوم....... راحة اأ�شبوعية.

اأيام الراحات الأ�شبوعية بالتناوب بين العاملين على مدار  وعلى المن�شاأة في حالة تحديد 

الأ�شبوع اأن تو�شح ذلك في بيان يت�شمن ا�شم كل عامل ويوم الراحة المخ�ش�س له.

مادة )11(

يثبت الح�شور والغياب ومواعيده بمقت�شى نظام ال�شجالت التي تعد لهذا الغر�س اأو ال�شاعة 

الميقاتية اأو اأي نظام اآخر تحدده المن�شاأة.

مادة )12(

اأن يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد له، ولي�س له الن�شراف قبل  على كل عامل 

الموعد المحدد لنتهائه.

اأو رئي�س الق�شم اأو الرئي�س المبا�شر مغادرة المن�شاأة اإل بعد ح�شور من  ول يجوز للمراقب 

يت�شلم منه العمل في حالة الورديات، وعليه اأن يبين لزميله ما تم من الأعمال وما ا�شتجد من 

وقبل  بالق�شم،  العاملين  قبل  الن�شراف  الق�شم  لرئي�س  يجوز  ول  عمل  من  بقى  وما  تعليمات 

الطمئنان على �شالمة المن�شاأة من �شتى النواحي.

مادة )13(

على العامل األ يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأ�شباب اإل في فترة الراحة المخ�ش�شة 

له، واأل ي�شيع وقته في اأمور ل تت�شل بالعمل المكلف به.

مادة )14(

ل يجوز لأي عامل التوقف عن العمل اأو تركه اإل بت�شريح خا�س من رئي�س الق�شم التابع له، 

اإل بعد الح�شول على ت�شريح كتابي  اأوقات العمل  اأن يترك مكان عمله خالل  كما ل يجوز له 

من رئي�س الق�شم وتقديمه اإلى المنوط به مراقبة الخروج، ول يجوز لأي عامل دخول العمل في 

غير اأوقات العمل الخا�شة به اإل باإذن كتابي ي�شلم اإلى المنوط به مراقبة الدخول.

مادة )15(

يخ�شع جميع العمال عند الدخول والخروج لنظام التفتي�س، وغير م�شموح اإخراج الب�شائع 

اأو المهمات مهما كانت قيمتها اإل باإذن خروج موقع عليه من رئي�س العمال.
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مادة )16(

كل  المتقدمة  الأحكام  تنفيذ  عن  كاملة  �شخ�شية  م�شئولية  م�شئولون  والمراقبون  الحرا�س 

جهات  واإبـــالغ  مخالفة  كــل  عند  فـــورًا  المن�شاأة  اإدارة  اإبـــالغ  منهم  كــل  وعلى  يخ�شه  فيما 

الخت�شا�س عن اأي اعتداء يقع عليهم ب�شبب تاأدية عملهم.

مادة )17(

اإتباع  وعليهم  تامة،  بدقة  وتنفيذها  بالعمل  الخا�شة  الروؤ�شاء  اأوامــر  اإطاعة  العامل  على 

طيبة  تكون عالقاتهم  اأن  يجب  كما  وقت،  اأي  في  الإدارة  من  ت�شدر  التي  والأوامــر  التعليمات 

فيما بينهم وقائمة على اأ�شا�س التفاهم والمودة.

مادة )18(

يتولى الرقابة المبا�شرة في كل ق�شم من الأق�شام رئي�س، ويجب على العمال احترام توجيهاته، 

واأوامره في حدود ما يق�شي به العمل.

مادة )19(

ملحة،  �شكوى  كانت  اإذا  الق�شم  رئي�س  اإلــى  رفعها  يجب  بالعمل  خا�شة  للعامل  �شكوى  كل 

يبينها كتابة في  اأن  فاإذا لم تكن فللعامل  الإدارة فورًا  اإلى  الق�شم تقديمها  ويتعين على رئي�س 

الجزء الخا�س بذلك من تقريره ال�شهري.

مادة )20(

من  كتابي  بت�شريح  اإل  فيه  ال�شتراك  اأو  تجاري،  عمل  باأي  القيام  العمال  جميع  على  يحظر 

الإدارة ولالإدارة الحق في منح هذا الت�شريح اأو رف�شه اأو اإلغائه بدون اإبداء الأ�شباب.

مادة )21(

يحظر على جميع العمال اأن يقبلوا من الغير هدايا، اأو مكافاآت ب�شبب الأعمال التي يوؤدونها 

ل�شق  اأو  الإعانات،  جمع  اأو  الموؤ�ش�شة،  داخل  التجار  اأي�شًا  عليهم  ومحظور  وظائفهم،  بحكم 

الإعالنات اأو توزيع الأوراق لأي غر�س كان اإل بت�شريح كتابي من الإدارة.

مادة )22(

عملهم  �شاعات  غير  في  حتى  اآخر  عمل  �شاحب  لدى  ال�شتغال  العمال  جميع  على  يحظر 

بالمن�شاأة اإل بت�شريح كتابي من الإدارة.

مادة )23(

يحظر على الروؤ�شاء من جميع الدرجات ا�شتخدام مرءو�شيهم، اأو العمال الآخرين في تاأدية 

خدمات خا�شة لهم، اأو التعدي عليهم اأو اإ�شاءة معاملتهم باأي �شكل كان.
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مادة )24(

في حالة وجود خلل بالآلت ل يجوز للعامل العبث بها اأو محاولة اإ�شالحها بل عليه اإخطار 

رئي�س الق�شم اأو المهند�س المخت�س فورا لإجراء الالزم.

مادة )25(

يجب على العمال اأن يوؤدوا الأعمال المنوط بهم باأنف�شهم بدقة ون�شاط، واأن يحافظوا على 

الآلت والأدوات التي ي�شتعملونها.

مادة )26(

يتعلق  اأمــر  اأي  عامة  التجارية، وب�شفة  اأو  ال�شناعية  العمل  اأ�شرار  اإف�شاء  قطعيًا  ُيحظر 

باأعمال  �شلة  ماله  كل  في  التكتم  مراعاة  العاملين  جميع  وعلى  ون�شاطها،  المن�شاأة  باأعمال 

مناف�شة  العامل  على  يحظر  كما  بها،  العمل  ونظام  والخارجية  الداخلية  و�شئونها  المن�شاأة، 

�شاحب العمل في ذات ن�شاطه.

مادة )27(

ُيحظر التمييز في الأجور ب�شبب اختالف الجن�س اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة.

مادة )28(

في  العمل  قانون  بالمادة )38( من  عليها  المن�شو�س  الطرق  باأي من  الأجر  يحدد  لم  اإذا 

لم  واإن  المثل،  اأجر  العامل  ا�شتحق  ل�شنة 2012،  رقم )36(  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع 

يوجد يقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يوؤدى فيها العمل، وفي حالة عدم وجود 

عرف تولى الق�شاء تقدير الأجر وفقًا لمقت�شيات العدالة.

مادة )29(

واإذا  كاملة،  �شنة  الخدمة  في  اأم�شى  لمن  كامل  باأجر  يومًا   30 ال�شنوية  الإجازة  تكون مدة 

التي ق�شاها في الخدمة بمعدل  اإجازة بن�شبة المدة  العامل عن �شنة ا�شتحق  قلت مدة خدمة 

يومين ون�شف عن كل �شهر.

ل  الأهلي  القطاع  في  العمل  قانون  من   )58( المادة  من  الثالثة  الفقرة  حكم  مراعاة  ومع 

يجوز للعامل النزول عن اإجازته.
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مادة )30(

يجوز  ول  وظروفه،  العمل  مقت�شيات  ح�شب  ال�شنوية  الإجازة  مواعيد  العمل  �شاحب  يحدد 

قطعها اإل لأ�شباب قوية تقت�شيها م�شلحة العمل.

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وبالمدة التي حددها �شاحب العمل واإذا رف�س 

العامل كتابة القيام بالإجازة �شقط حقه في اقت�شاء مقابلها.

يومًا،  ع�شر  خم�شة  مدتها  �شنوية  اإجــازة  على  العامل  يح�شل  اأن  يجب  الأحــوال  جميع  وفي 

والأجر  الإجــازات  ر�شيد  بت�شوية  العمل  �شاحب  ويلتزم  الأقــل،  على  مت�شلة  اأيــام  �شتة  منها 

المقابل له كل �شنتين على الأكثر، فاإذا انتهت عالقة العمل قبل ا�شتنفاد العامل ر�شيد اإجازاته 

تاأجيلها  اأو  �شمها  اأو  الإجــازة  تجزئة  يجوز  ول  الر�شيد  لهذا  المقابل  الأجر  ا�شتحق  ال�شنوية 

بالن�شبة لالأحداث.
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وزارة ال�سناعة والتجارة

مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعان رقم )281( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل من موؤ�س�سة فردية

 اإلى �سركة ذات م�سوؤولية محدودة

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

نوح  اآل  عبدالر�شول  جعفر  محمود  ال�شيد  عن  نيابة  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  العدالة 

رقم  القيد  تحت  الم�شجلة  للمقاولت(،  نوح  اآل  )محمود  الم�شماة  الفردية  للموؤ�ش�شة  المالك 

واإدخال  م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة   اإلى  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تحويل  29855، طالبًا 

اآل نوح  بال�شركة، لي�شبح ا�شمها �شركة )محمود  ال�شيدة فاطمة ر�شي عبداهلل محمد �شريكة 

للمقاولت و�شركاه ذ.م.م( وبراأ�شمال مقداره 50.000 األف دينار بحريني.

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.

اإعان رقم )282( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد

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

جرانت ثورنتون عن الموؤ�ش�شة الفردية )م�شاريع الق�شر(، الم�شجلة تحت القيد رقم 32292، 

ال�شيد/ عثمان محمد �شريف  تنازل  الواحد، بعد  ال�شخ�س  اإلى �شركة  الموؤ�ش�شة  طالبًا تحويل 

براأ�شمال مقداره 50.000  الرِيّ�س،  �شريف  وليد محمد  ال�شيد/  ل�شالح  الموؤ�ش�شة  الرِيّ�س عن 

دينار بحريني )خم�شون األف دينار بحريني(. الفرع )1( م�شاريع الق�شر، الن�شاط: ا�شتيراد 

غاليري   )4( الفرع  للمكاتب.  الب�شيطة  الدعاية  ولوازم  اأدوات  ت�شمل  متفرقات  وبيع  وت�شدير 

الب�شيطة  الدعاية  ولــوازم  اأدوات  ت�شمل  متفرقات  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  الن�شاط:  الق�شر، 

وت�شدير  وا�شتيراد  اليدوية،  وال�شناعات  والتحف  ال�شور  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  للمكاتب، 

ذات  وغيرها  زجاجية  مــواد  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  الف�شية،  وال�شبائك  الم�شوغات  وبيع 

العالقة.
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بالم�شتندات  م�شفوعًاً  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 )283( ل�سنة 2013

ب�ساأن حل �سركة ال�سخ�ض الواحد 

وتحويلها اإلى موؤ�س�سة فردية 

�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

طالبًة   ،71667 رقم  القيد  تحت  الم�شجلة  �س.�س.  الحديدية  لل�شناعات  الخليجي  ال�شوق 

ت�شفية ال�شركة وتحويل ملكيتها اإلى موؤ�ش�شة فردية مملوكة لل�شيد اأحمد محمد �شالح ح�شين، 

تحت القيد رقم 5354. 

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

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

اإعان رقم )284( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد

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

للتدريب(  )الم�شرق  موؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  والإدارة  المحا�شبية  للخدمات  التميز  مجموعة 

)فرع موؤ�ش�شة فردية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 54867، طالبًا تحويل الفرع الثالث الذي 

يماَر�س فيه ن�شاط )مراكز ومعاهد التدريب الإداري والتجاري( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

براأ�شمال مقداره 50000 دينار بحريني.

بالم�شتندات  م�شفوعًاً  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 )285( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل فرعين من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

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

فيجن لال�شت�شارات نيابة عن المالكة لموؤ�ش�شة )دين لبيع المواد الغذائية والمنظفات -موؤ�ش�شة 

فردية( الم�شجلة بموجب القيد رقم 31129 طالبًا تحويل ال�شكل القانوني للفرع الأول والثاني 
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من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة التي تزاول ن�شاط: بيع المنظفات والمطهرات 

الكحولية  الم�شروبات  ماعدا  والم�شروبات  الغذائية  المواد  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  المنزلية 

فالييابورايل  كامارودين  ال�شيد/  من  كال  واإدخــال  بحريني،  دينار   20،000 قــدره  براأ�شمال 

)هندي الجن�شية( وال�شيد/ كارايل بو�شباراجان )هندي الجن�شية(  ك�شريكان.

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  مــدة  خــالل  لالعترا�س  والمبررة  الموؤيدة 

الإعالن.

اإعان رقم )286( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد

موؤ�ش�شي  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�شركة الم�شتقبل لالت�شالت )البحرين ( ذ.م.م الم�شجلة بموجب القيد رقم 51232، طالبين 

تحويل ال�شكل القانوني من �شركة ذات م�شئولية محدودة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد براأ�شمال 

ال�شيد  ال�شيد/  بملكية  بحريني،  دينار   100،000 اإلى   بحريني  دينار   200،000 من  مخف�س 

الم�شتقبل  �شركة  ،والثاني:  الأول  الفرع  التالية:  فروعها  بجميع  �شبر   محفوظ  علي  كامل 

ن�شاط:  كافيه.لمزاولة  هاو�س  تول  ن�شتلة  الثالث:  والفرع  ذ.م.م   ) )البحرين  لالت�شالت 

ال�شلكية  الت�شالت  و�شيانة  والفاك�س  وملحقاتها  الهاتف  اأجهزة  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد 

والال�شلكية وا�شتيراد وت�شدير وبيع اك�ش�شوارات وم�شتلزمات الهاتف وا�شتيراد وت�شدير وبيع 

الت�شالت  اأجهزة  واإدارة  وتزويد  غيارها  وقطع  واللكترونية  الكهربائية  والجهزة  الأدوات 

– م�شتورد ومطاعم اأخرى ومع�شرة للفواكه وعمل وبيع الآي�شكريم وا�شتيراد المواد  الطرفية 

الم�شروبات  ماعدا  والم�شروبات  الغذائية  المواد  وبيع  فقط  المن�شاأة  ل�شتعمال  الغذائية 

الكحولية.

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

الموؤيدة والمبررة لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها �شتون يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعان رقم) 287 ( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل موؤ�س�سة اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد

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

الم�شجلة تحت  الخيل  اأبا  �شليمان علي  نيابة عن موؤ�ش�شة طالل  اآل خليفة  مريم عي�شى خليفة 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد و تنازل  قيد رقم 72045 بطلب تحويل ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة 

والمنتجات  لالأغذية  فر�شان  �شركة  اإلى  موؤ�ش�شته  عن  الخيل  اأبا  علي  �شليمان  طالل  ال�شيد 

لالأغذية  النموذجية  فر�شان  )�شركة  لي�شبح  التجاري  ال�شم  وتغيير  المحدودة  ال�شتهالكية 

والمنتجات ال�شتهالكية �س.�س.و( لمالكتها �شركة )فر�شان لالأغذية والمنتجات ال�شتهالكية( 

براأ�شمال قدره 50 األف دينار بحريني.

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 الإعالن.

اعان رقم) 288( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل موؤ�س�سة بلداك�ض لاإن�ساء والتعمير

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

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

مكتب جرانت ثورنتون عبدالعال  )محا�شبون قانيون وم�شت�شارون( نيابة عن ورثة عبا�س علي 

لالن�شاء  بلداك�س  )موؤ�ش�شة  الم�شماه   الفردية  للموؤ�ش�شة  المالكين  ب�شفتهم  كريمي    غلوم 

والتعمير ( الم�شجلة بموجب القيد رقم 59270  طالبين تحويل كافة فروع الموؤ�ش�شة اإلى �شركة 

بحريني(  دينار  الف  )ثالثون  بحريني  دينار   30000 قدره  براأ�شمال  محدودة  م�شئولية  ذات 

ح�شب وثيقة الفري�شة ال�شرعية .

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.
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ملخ�ض عق��د

�سركة باوا بزن�ض �سولو�سنز  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة باوا بزن�س �شولو �شنز ذ.م.م.

رقم القي��د: 84672   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/12

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

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

وال�شتراتيجية وت�شميم  والت�شويقية  الدرا�شات القت�شادية  اإجراء  خدمات  ال�سركة:  اأغرا�ض 

وتطوير و�شيانة برامج الكمبيوتر وتنظيم الموؤتمرات والمنا�شبات.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 12 مبنى 118      طريق 707    ط�شان      مجمع 407    

هاتف: 17246121  و17246141  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

Mohammad Maysum Bawa Bawa   -1                )باك�شتاني الجن�شية(  

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

Sajjad Hussain Bawa   -2                                     )باك�شتاني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )58(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )5800(   الن�شبة )٪29(

Syed Zulfiqar Ahsan Bukhari   -2                       )باك�شتاني الجن�شية(  

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

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

Mohammad Maysum Bawa Bawa   -1  )باك�شتاني الجن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

Sajjad Hussain Bawa   -2                     )باك�شتاني الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Managing Director         )باك�شتاني الجن�شية(                          Sajjad Hussain Bawa   -1

Mohammad Maysum Bawa Bawa   -2      )باك�شتاني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة عطورات الورود الدم�سقية  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة عطورات الورود الدم�شقية ذ.م.م.

رقم القي��د: 84685   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/13

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: ا�شتيراد وت�شدير وبيع م�شتح�شرات التجميل.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر30 دينار 

عنوان ال�سرك�ة: مبنى 306            طريق 55                المحرق                   مجمع 208    

هاتف: 17252929  و33339828  فاك�س 17231312    �س.ب: 50861  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   ح�شن علي الم�شري               )�شوري الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )48(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )4800(   الن�شبة )٪16(

2-   من�شور علي الم�شري             )�شوري الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )48(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )4800(   الن�شبة )٪16(

3-   خليل علي الم�شري                 )�شوري الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )51(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )5100(   الن�شبة )٪17(

4-   رباب نكهدار غلوم ر�شا                 )بحرينية الجن�شية(

عدد الح�ش�س )153(    قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )15300(  الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   خليل علي الم�شري                         )�شوري الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   رباب نكهدار غلوم ر�شا                 )بحرينية الجن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Director                            )1-   رباب نكهدار غلوم ر�شا                       )بحرينية الجن�شية

Director                              )2-   خليل علي الم�شري                              )�شوري الجن�شية
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ملخ�ض عق��د

�سركة تذكار الدائم للدعاية والإعان   ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة تذكار الدائم للدعاية والإعالن ذ.م.م.

رقم القي��د: 84641   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/10

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: دعاية واإعالن.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة  4   مبنى 106        طريق 333      المنامة/الق�شيبية   مجمع 321    

هاتف: 39617878   

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   نا�شر محمد برهان �شعيد                )اأفريقي جنوبي(  

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

2-   يو�شف ب�شير اأحمد نور اأحمد             )بنغالي الجن�شية(  

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

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   يو�شف ب�شير اأحمد نور اأحمد           )بنغالي الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

2-   نا�شر محمد برهان �شعيد                )اأفريقي جنوبي(         م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-   نا�شر محمد برهان �شعيد                     )اأفريقي جنوبي(                            

2-   يو�شف ب�شير اأحمد نور اأحمد                 )بنغالي الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة التحكم العالي لأنظمة المعلومات والحماية   ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة التحكم العالي لأنظمة المعلومات والحماية  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84667   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/12

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: �شيانة واإ�شالح الكمبيوتر و�شيانة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية وا�شتيراد 

وت�شدير وبيع اأدوات ال�شالمة.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة  22         مبنى 2171        طريق 561          توبلي        مجمع 705    

هاتف: 33339283   و39340133   

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   فريبا دروي�س ح�شين غلوم                                )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )132(   قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )6600(     الن�شبة )٪33(

2-   هدى �شالح محمد ال�شوادفي                            )بحرينية الجن�شية( 

عدد الح�ش�س )132(   قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )6600(     الن�شبة )٪33(

3-   عبدالرزاق محمد عبدالغفار عبدالعزيز            )بحريني الجن�شية( 

عدد الح�ش�س )136(   قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )6800(      الن�شبة )٪34(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   هدى �شالح محمد ال�شوادفي           )بحرينية الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفردة(

2-   فريبا دروي�س ح�شين غلوم               )بحرينية الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-   فريبا دروي�س ح�شين غلوم               )بحرينية الجن�شية(               رئي�شة مجل�س الإدارة                           

2-   هدى �شالح محمد ال�شوادفي           )بحرينية الجن�شية(                                    مديرة
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ملخ�ض عق��د

�سركة م�سنع هارمك�ض   ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: م�شنع هارمك�س  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84656   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/11

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

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

ذات  الأولية  الخام  المواد  وا�شتيراد  التاأ�شي�س  تحت  م�شنع  لإدارة  مكتب  ال�سركة:  اأغرا�ض 

العالقة بمنتج الم�شنع.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

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

هاتف: 17200144     

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   فيداغيري فيلباري                                )اأمريكي الجن�شية(  

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

2-   فاي�شالي دهانراج                                 )هندي الجن�شية( 

عدد الح�ش�س )180( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )18000(  الن�شبة )٪90(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   فاي�شالي دهانراج                              )هندي الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   فيداغيري فيلباري                            )اأمريكي الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-   فيداغيري فيلباري                            )اأمريكي الجن�شية(                           

2-   فاي�شالي دهانراج                              )هندي الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة األوان الم�ستقبل  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة األوان الم�شتقبل  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84654   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/11

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

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

ومواد  �شحية  واأدوات  واأ�شباغ  وبــالط  الرخام  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغ��را���ض 

بال�شتيكية وزجاجية وم�شامير وذات العالقة.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة: مبنى 1512 اأ           طريق 427                   �شلماباد           مجمع 704    

هاتف: 39605664     

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

Varikkassery Devassy Jose   -1                                )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )90(   قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )9000(     الن�شبة )٪45(

2-   ال�شيد نور محمد مح�شن مرزوق                       )بحريني الجن�شية( 

عدد الح�ش�س )110( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )11000(  الن�شبة )٪55(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

Varikkassery Devassy Jose   -1               )هندي الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   ال�شيد نور محمد مح�شن مرزوق         )بحريني الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-    ال�شيد نور محمد مح�شن مرزوق         )بحريني الجن�شية(                            

Varikkassery Devassy Jose   -2                )هندي الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة ما�سا للتجارة  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ما�شا للتجارة  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84638   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/10

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

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

ومواد  �شحية  واأدوات  واأ�شباغ  وبــالط  الرخام  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغ��را���ض 

بال�شتيكية وزجاجية وم�شامير وذات العالقة.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 14   مبنى 74 ب           طريق 29       عراد          مجمع 240    

فاك�س  13672209      هاتف: 33763666  و36602092   

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   محمد �شاجيد اأحمد اأن�شاري                              )هندي الجن�شية(  

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

2-   محمد جبر را�شد الدو�شري                                 )بحريني الجن�شية( 

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

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   محمد �شاجيد اأحمد اأن�شاري            )هندي الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

2-   محمد جبر را�شد الدو�شري               )بحريني الجن�شية(    م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-   محمد جبر را�شد الدو�شري                 )بحريني الجن�شية(       رئي�س مجل�س المديرين                         

2-   محمد �شاجيد اأحمد اأن�شاري               )هندي الجن�شية(                         المدير العام
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ملخ�ض عق��د

�سركة المرايا لمواد الديكور  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة المرايا لمواد الديكور  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84635   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/10

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: ا�شتيراد وت�شدير وبيع مواد الديكور.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   مبنى 193           طريق 3305       المنامة/اأم الح�شم      مجمع 333    

هاتف: 38880088   

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

Aslam Abdulrehman Qureshi   -1                             )هندي الجن�شية(  

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

2-   نرج�س عبداهلل علي فولذ                                   )بحرينية الجن�شية( 

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

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

Aslam Abdulrehman Qureshi   -1         )هندي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   نرج�س عبداهلل علي فولذ                )بحرينية الجن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

                         Director                              )1-   نرج�س عبداهلل علي فولذ                 )بحرينية الجن�شية

Director                                  )هندي الجن�شية(          Aslam Abdulrehman Qureshi  -2
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ملخ�ض عق��د

�سركة اإند�ض تريدينغ  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اإند�س تريدينغ  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84802   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/21

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: ا�شتيراد وت�شدير وبيع مواد البناء وا�شتيراد رت�شدير وبيع الأدوات والأجهزة 

الخفيفة  المتحركة  الآليات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  غيارها  وقطع  واللكترونية  الكهربائية 

والمكائن وال�شمامات والم�شخات ولوازمها.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   مبنى 1230 ج           طريق 421             �شلماباد              مجمع 704    

هاتف: 36770236   

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

Saneesan NeelechuKunnu   -1                             )هندي الجن�شية(  

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

2-  محمد علي محمد ال�شويدي                                  )بحريني الجن�شية( 

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

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

Saneesan NeelechuKunnu   -1              )هندي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

                         Director                            )1-   محمد علي محمد ال�شويدي                  )بحريني الجن�شية

Managing Director             )هندي الجن�شية(                   Saneesan NeelechuKunnu  -2
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأوتوبارت مارت  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اأوتوبارت مارت  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84794   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/20

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: ا�شتيراد وت�شدير وبيع قطع غيار ال�شيارات ولوازمها والإطارات والبطاريات 

والزيوت وا�شتيراد وت�شدير وبيع اأدوات الزينة لل�شيارات.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   مبنى 542          طريق 608         و�شط المنامة             مجمع 306    

�س.ب: 5821    هاتف: 17252929 و39622852 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   اآدم عبداهلل اأحمد                                 )ت�شادي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )98( قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )4900(  الن�شبة )50ر٪24(

Moussa Mahamoud Issa Togo   -2             )مالي  الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )98( قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )4900(  الن�شبة )50ر٪24(

2-  ح�شن محمد موؤن�س عبداهلل                   )بحريني الجن�شية( 

عدد الح�ش�س )204( قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )10200(    الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   اآدم عبداهلل اأحمد                           )ت�شادي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

Moussa Mahamoud Issa Togo   -2        )مالي  الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

                         Director                              )مالي  الجن�شية(            Moussa Mahamoud Issa Togo   -1

Director                             )2-   اآدم عبداهلل اأحمد                                )ت�شادي الجن�شية
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأم اأو بي لتنظيم الموؤتمرات  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اأم اأو بي لتنظيم الموؤتمرات  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84793   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/20

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: تنظيم الموؤتمرات والمنا�شبات وبيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( 

لح�شاب ال�شركة فقط.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   �شقة 1702    مبنى 614          طريق 1011   �شناب�س          مجمع 410    

هاتف: 17246121 و39029055  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   بالل ح�شن                                 )باك�شتاني الجن�شية(  

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

2-   عبيد نور اأودين                          )باك�شتاني  الجن�شية(  

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

2-  مجتبى ح�شن                              )باك�شتاني الجن�شية( 

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

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-  مجتبى ح�شن                              )باك�شتاني الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

2-   عبيد نور اأودين                          )باك�شتاني  الجن�شية(       م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

3-   بالل ح�شن                                 )باك�شتاني  الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

                         Managing Director                  )1-   مجتبى ح�شن                              )باك�شتاني الجن�شية

Director                                   )2-  بالل ح�شن                                 )باك�شتاني  الجن�شية

Director                                   )عبيد نور اأودين                                 )باك�شتاني  الجن�شية
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ملخ�ض عق��د

�سركة بريبيد تكنولوجي  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة بريبيد تكنولوجي  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84780   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/19

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

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

وقطع  واللكترونية  الكهربائية  والأجهزة  الأدوات  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغرا�ض 

غيارها.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   �شقة 13    مبنى 1377  طريق 2115   المنامة/الق�شيبية    مجمع 321    

هاتف: 33154445 و33090991  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   محمد محمود مال اأحمد عبدالغني                 )بحريني الجن�شية(  

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

2-  وليد محمد محمود المرباطي                          )بحريني  الجن�شية(  

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

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-  وليد محمد محمود المرباطي            )بحريني  الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   محمد محمود مال اأحمد عبدالغني    )بحريني الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-   محمد محمود مال اأحمد عبدالغني           )بحريني الجن�شية(                       

2-  وليد محمد محمود المرباطي                   )بحريني  الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة زووم ميديل اإي�ست للمعدات  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة زووم ميدل اإي�شت للمعدات  ذ.م.م.

رقم القي��د: 83142   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/11/8

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

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

غيارها  وقطع  واللوريات  والبا�شات  ال�شيارات  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغ��را���ض 

وقطع  الثقيلة  الآليات  وت�شدير  وا�شتيراد  الثقيلة  الآليات  غيار  قطع  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد 

غيارها )لغر�س التاأجير فقط(.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   �شقة 609    مبنى 247  طريق 1704   المنامة/المنطقة الدبلوما�شية    

مجمع 317     هاتف: 17295455  و36548048  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   عبداهلل يو�شف �شعد الجميري                          )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )990(   قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )49500(  الن�شبة )٪99(

2-  اآلين�س )اإيه اي جي( �س.�س.و                          )بحرينية  الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )10(      قيمة الح�شة )50(       اإجمالي الح�ش�س )500(     الن�شبة )٪1(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-  فريد فايز اأ�شعد محمد                     )اأردني  الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   عبداهلل يو�شف �شعد الجميري          )بحريني الجن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

                   Managing Director              )1-  عبداهلل يو�شف �شعد الجميري             )بحريني الجن�شية

General Managing                )2-  فريد فايز اأ�شعد محمد                       )اأردني  الجن�شية
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ملخ�ض عق��د

�سركة ذا بيبر تراك  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ذا بيبر تراك  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84775   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/19

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

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

والتغليف  الفارغة  والزجاجات  والعلب  الأكيا�س  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغ��را���ض 

وا�شتيراد وت�شدير وبيع ال�شور والتحف وال�شناعات اليدوية وا�شتيراد وت�شدير وبيع متفرقات 

ت�شمل اأدوات ولوازم الدعاية الب�شيطة للمكاتب.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

     428 مجمع  ال�شيف  �شاحية     2849 طريق    3550 مبنى    231 �شقة  ال�سرك�ة:    عنوان 

هاتف: 77227720    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   ال�شيخة نور بنت را�شد بن خليفة اآل خليفة                          )بحرينية الجن�شية(  

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

2- نور اإنتربراي�شيز القاب�شة �س.�س.و 

لمالكتها ال�شيخة نور بنت را�شد اآل خليفة                          )بحرينية  الجن�شية(  

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

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

 ال�شيخة نور بنت را�شد بن خليفة اآل خليفة  )بحرينية الجن�شية(    م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

  ال�شيخة نور بنت را�شد بن خليفة اآل خليفة           )بحرينية الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة دبي غولد اأند دايموند  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة دبي غولد اأند دايموند  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84774   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/19

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: ا�شتيراد وت�شدير وبيع المجوهرات واللوؤلوؤ.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   �شقة 70       مبنى 203       طريق 383       و�شط المنامة   مجمع 304     

هاتف: 66666234    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

Asharaf Kannipoyil Meethal   -1         )هندي الجن�شية(  

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

Padathodi Ussan   -2                          )هندي الجن�شية(  

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

2- ال�شيخة اآمنة عبداهلل محمد اآل خليفة                  )بحرينية  الجن�شية(  

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

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

Padathodi Ussan   -1                          )هندي الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

Asharaf Kannipoyil Meethal   -2         )هندي الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Chairman                               )هندي الجن�شية(           Asharaf Kannipoyil Meethal   -1

Managing Director                 )هندي الجن�شية(                             Padathodi Ussan   -2
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ملخ�ض عق��د

�سركة مفتاح الخليج للمفاتيح والأقفال  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة مفتاح الخليج للمفاتيح والأقفال  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84769   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/19

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: ا�شتيراد وت�شدير وبيع اأدوات النجارة الخفيفة والزخرفة واأدوات البناء.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   مبنى 305 اأ           طريق 507               المحرق              مجمع 203     

هاتف: 33451060   و34341495    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   محمد ح�شن اأحمد العمودي                    )يمني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )196(    قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )9800(    الن�شبة )٪49(

2-   عنتر قايد �شلطان �شالم                          )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )204(  قيمة الح�شة )50(  اإجمالي الح�ش�س )10200(     الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

    عنتر قايد �شلطان �شالم                  )بحريني الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

    عنتر قايد �شلطان �شالم                  )بحريني الجن�شية(                  رئي�س مجل�س الإدارة
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ملخ�ض عق��د

�سركة البركة لاإ�ست�سارات  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة البركة لالإ�شت�شارات  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84768   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/19

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

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

وا�شت�شارات  الت�شويقية  ال�شت�شارات  وتقديم  اأعمال  واإدارة   اإدارة  م�شت�شارو  ال�سركة:  اأغرا�ض 

تنمية النظم الإدارية وتقديم الم�شورة الفنية والتقنية واإجراء الدرا�شات وا�شت�شارات في مجال 

اأجهزة وبرامج الكمبيوتر.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   �شقة 22            مبنى 976          طريق 3017                مجمع 330     

�س.ب: 21276     فاك�س: 17231312  هاتف: 17252929   و39175017 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   اإقبال جاويد                                                   )ا�شترالي الجن�شية(  

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

Farahimkhan Ibrahim Khan Pathan   -2               )هندي الجن�شية(  

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

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   اإقبال جاويد                               )ا�شترالي الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

Farahimkhan Ibrahim Khan Pathan   -2    )هندي الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Director                        )هندي الجن�شية(         Farahimkhan Ibrahim Khan Pathan   -1

        Director                    )2-   اإقبال جاويد                                               )ا�شترالي الجن�شية
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ملخ�ض عق��د

�سركة جلوبال هاو�ض للتطوير العقاري والمقاولت  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة جلوبال هاو�س للتطوير العقاري والمقاولت  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84767   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/19

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

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

وال�شناعية  التجارية  المجمعات  واإدارة  الخا�شة  الممتلكات  وتطوير  اإدارة  ال�سركة:  اأغرا�ض 

والعمارات والمباني ال�شكنية وتنظيم المعار�س التجارية والفنية.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   مبنى 204          طريق 73              ال�شاخورة                مجمع 477     

هاتف: 39679040    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   علي لطيف دحام جابر                                       )اإمارتي الجن�شية(  

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

2-   عبدالرحمن لطيف جابر                                     )اأمريكي الجن�شية(  

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

3-   اأحمد ح�شين علي الدو�شري                               )بحريني الجن�شية(  

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

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   اأحمد ح�شين علي الدو�شري          )بحريني الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  عبدالرحمن لطيف جابر               )اأمريكي الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

3-   علي لطيف دحام جابر                 )اإمارتي الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-   اأحمد ح�شين علي الدو�شري          )بحريني الجن�شية(                  رئي�س مجل�س الإدارة                       

2-   علي لطيف دحام جابر                 )اإمارتي الجن�شية(                    ع�شو مجل�س الإدارة

3-  عبدالرحمن لطيف جابر               )اأمريكي الجن�شية(          نائب رئي�س مجل�س الإدارة                            
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ملخ�ض عق��د

�سركة ال�سفقة المربحة العالمية للتجارة  ذ.م.م      

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ال�شفقة المربحة العالمية للتجارة  ذ.م.م.

رقم القي��د: 84766   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/19

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

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

وقطع  والإلكترونية  الكهربائية  والأجهزة  الأدوات  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغرا�ض 

غيارها وا�شتيراد وت�شدير وبيع الأثاث وال�شجاد وال�شتائر والم�شابيح وا�شتيراد وت�شدير وبيع 

األعاب الأطفال واأدوات الزخرفة والزينة للمنا�شبات ومكتب تن�شيق متطلبات الأفراح وحفالت 

الزواج واأعياد الميالد.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر21 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   �شقة 1    مبنى 981          طريق 80          جدحف�س         مجمع 425     

هاتف: 39460686    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   عبدالح�شين اأحمد يو�شف الجردابي                    )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )40(قيمة الح�شة )100(اإجمالي الح�ش�س )4000( الن�شبة )047619ر٪19(

2-   اإبراهيم غريب عبدال�شهيد �شيف                       )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )170(قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )17000( الن�شبة )952381ر٪80(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

1-   عبدالح�شين اأحمد يو�شف الجردابي  )بحريني الجن�شية(    م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

2-   اإبراهيم غريب عبدال�شهيد �شيف      )بحريني الجن�شية(    م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-  اإبراهيم غريب عبدال�شهيد �شيف          )بحريني الجن�شية(           رئي�س مجل�س الإدارة                       

2-   عبدالح�شين اأحمد يو�شف الجردابي      )بحريني الجن�شية(                         مدير عام
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ملخ�ض عق��د

�سركة دا�سكو لأجهزة الأمن وال�سامة      

�سركة ت�سامن لمالكها ال�سيد محمود عبدالجليل و�سركاه

ت�سامن

ال�شيد  لمالكها  ت�شامن  �شركة   - وال�شالمة  الأمــن  لأجهزة  دا�شكو  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 

محمود عبدالجليل و�شركاه.

رقم القي��د: 84797   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/20

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: مقاولت �شيانة وتركيب اأجهزة الأمن وال�شالمة )درجة ثالثة(.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   مبنى 35          طريق 361            مجمع 301     

هاتف: 36253339  و33904523    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   هيثم عي�شى عبداهلل يو�شف                     )بحريني الجن�شية(  

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

2-   محمود عبدالجليل جعفر ح�شين               )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )198( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )19800(  الن�شبة )٪99(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

    محمود عبدالجليل جعفر ح�شين             )بحريني الجن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

   محمود عبدالجليل جعفر ح�شين             )بحريني الجن�شية( 
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ملخ�ض عق��د

�سركة حي ال�سوق للمقاولت �ض.�ض.و      

لمالكها نزار عي�سى مح�سن اأبوروي�ض

�سركة ال�سخ�ض الواحد

مح�شن  عي�شى  ــزار  ن لمالكها  �ــس.�ــس.و  للمقاولت  ال�شوق  حــي  �شركة  ال�����س��رك��ة:  ا���س��م 

اأبوروي�س.

رقم القي��د: 84659   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/11

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: مقاولت بناء درجة ثالثة.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   مبنى 913 اأ               طريق 6015              بوري            مجمع 760     

هاتف: 33244004  و39836086    

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

     نزار عي�شى مح�شن اأبوروي�س                     )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500(   قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

   نزار عي�شى مح�شن اأبوروي�س                )بحريني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Director                                 )نزار عي�شى مح�شن اأبوروي�س                )بحريني الجن�شية   
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ملخ�ض عق��د

�سركة ج�سور الخليج  �ض.�ض.و      

لمالكها نبيل اأحمد �سيبان

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة ج�شور الخليج �س.�س.و لمالكها نبيل اأحمد �شيبان.

رقم القي��د: 84612   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/7

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: دار للترجمة وت�شميم �شفحات العر�س على �شبكة الإنترنت.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   �شقة 127   مبنى 322     طريق 1910   المنامة/الحورة     مجمع 319     

هاتف: 39781222     

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

     نبيل اأحمد �شيبان                     )لبناني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500(   قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

   نبيل اأحمد �شيبان                             )لبناني الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

  نبيل اأحمد �شيبان                             )لبناني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة جد الحاج للدعاية والإعان  �ض.�ض.و      

لمالكتها زهراء اأحمد خمي�ض

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة جد الحاج للدعاية والإعالن �س.�س.و لمالكتها زهراء اأحمد خمي�س.

رقم القي��د: 84798   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/21

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: دعاية واإعالن وتركيب واإزالة لوحات الإعالنات.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   مبنى 22 اأ                  طريق 32                        مجمع 1034     

هاتف: 36374100  و34390669  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

     زهراء اأحمد خمي�س علي                     )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500(   قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

  زهراء اأحمد خمي�س علي               )بحرينية الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

  زهراء اأحمد خمي�س علي               )بحرينية الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة مجدي �سالح محمد كراجة  �ض.�ض.و      

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة مجدي �شالح محمد كراجة  �س.�س.و.

رقم القي��د: 84795   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/20

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   مبنى 591                 طريق 519  الرفاع ال�شرقي            مجمع 905     

هاتف: 39909939     

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

     مجدي �شالح محمد كراجة                     )اأردني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500(   قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

  مجدي �شالح محمد كراجة                )اأردني الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

  مجدي �شالح محمد كراجة                  )اأردني الجن�شية(                   رئي�س مجل�س الإدارة
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ملخ�ض عق��د

�سركة األفا لا�ست�سارات  �ض.�ض.و   

لمالكها فيمبرل �سيرينفا�ض   

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة األفا لال�شت�شارات �س.�س.و لمالكها فيمبرل �شيرينفا�س.

رقم القي��د: 84781   

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/3/19

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

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

اأغرا�ض ال�سركة: تقديم ال�شت�شارات الت�شويقية وم�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 دينار 

عنوان ال�سرك�ة:   �شقة 614   مبنى 247 طريق 1704  المنطقة الدبلوما�شية  مجمع 317     

هاتف: 36084600  و33073309     

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

     Vemparala Srinivas                    )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500(   قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

  Vemparala Srinivas                         )هندي الجن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

  Vemparala Srinivas                      )هندي الجن�شية(                   
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سامية والأوقاف

اإعانات المحاكم

رقم الدعوى 4/12712/2012/02

تبليغ بالح�سور

اإدارة المحاكم، مكتب  المدعيـة: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري. 

المحامين. المدعى عليه: جالل اإ�شماعيل عثمان، رقمه ال�شخ�شي 640303420. مبنى 1006 

الر�شوم  مع  ديــنــارًا   125/413 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .312 مجمع   1225 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأحد2013/6/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 7/12716/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

المحامين. المدعى عليه: محمود ناجي في�شل عبدعلى في�شل، رقمه ال�شخ�شي 850905228. 

مع  دينارًا   111/147 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .969 مجمع   1209 طريق   914 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأحد 2013/06/02 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 3/12718/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

ال�شخ�شي 890608032.  رقمه  اأحمد علي،  اإبراهيم عبداهلل  المدعى عليه: خليل  المحامين. 

مع  ديــنــارًا   114/908 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .408 مجمع   404 طريق   265 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأحد 2013/6/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 3/12721/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

اإ�شماعيل �شالح اأحمد موازن، رقمه ال�شخ�شي 660717239. �شقة  المحامين. المدعى عليه: 

 113/449 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .917 مجمع  الرفاع   1716 طريق   963 مبنى   14

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 

الثنين2013/6/3 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 3/14775/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي كميل العلوي. اإدارة المحاكم، مكتب المحامين. 

طريق   182 مبنى   74 �شقة  ذ.م.م .  البحرين  للت�شويق  جي  بي  اإي  �شركة  عليها:  المدعى 

الر�شوم  مع  دينارًا   1629/216 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .314 مجمع  1405 المنامة 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثنين 2013/6/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/13743/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  مكي.  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

رقمه   ،SWAMINATHAN SATHIAMOORTHY ــه:  ــي عــل الــمــدعــى  ــن.  ــمــحــامــي ال

طلب  الدعوى:  �شفة   .318 مجمع  1813 المنامة  طريق   1017 مبنى  ال�شخ�شي 780591640. 

مبلغ قدره 78/743 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 

الأحد2013/6/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/13765/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  مكي.  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 
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المحامين. المدعى عليه: LIBIJA MUYHUKATTIL PHILIP ، رقمه ال�شخ�شي 790441810. 

مبنى 1806 طريق 2122 المنامة مجمع 321. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 143/947 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 

الثنين 2013/6/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 7/212/2012/02

تبليغ بالح�سور

واأحمد  للتاأمين الجتماعي ويمثلها المحاميان �شو�شن جعفر المدفعي  العامة  الهيئة  المدعية: 

المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة    317 مجمع  المنامة   1705 طريق   257 بناية  اأحمد.  محمد 

اإبراهيم  نعيم  ومحمد  العقارية،  العمرة  وكالة  �شاحب  الرفاعي  اإبراهيم  نعيم  نايف  عليهما: 

مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .320 مجمع  المنامة   2018 طريق   718 مبنى   21 مكتب  الرفاعي. 

قدره -/582 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليهما المذكورين بالح�شور بنف�شيهما 

اأو بوكيل عنهما  لجل�شة يوم الإثنين 2013/5/27 المحددة موعدًا لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى 4/13326/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

ال�شخ�شي   رقــمــه  بهمن،  عبدالرحمن  حــاجــي  فــريــد  محمد  عليه:  الــمــدعــى  المحامين. 

850304920. �شقة 44 مبنى 830 طر يق3316 المنامة مجمع 333. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 68/933 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 

الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 9/13323/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

المحامين. المدعى عليه: �شامي عبدالرحيم عبداهلل الخاجه، رقمه ال�شخ�شي  660303060. 

مبنى 790 طريق 1511 الرفاع مجمع 915. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 61/963 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأحد2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة 

رقم الدعوى 7/3692/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 

 .871209977 ال�شخ�شي   رقـمه  �شكران،  محمد  عبداهلل  محمد  عليه:  المدعـى  المحامين. 

مع  دينارًا   120/233 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .1216 مجمع   1615 طريق   910 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/6/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة 

رقم الدعوى 8/11752/2012/02

تبليغ بالح�سور

ونوال  المدفعي  �شو�شن جعفر  المحاميتان  وتمثلها  للتاأمين الجتماعي  العامة  الهيئة  المدعية: 

عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة    317 مجمع  المنامة   1705 طريق   257 بناية  اأحمد. 

المركز الوطني ال�شت�شاري لخدمات ال�شحة وال�شالمة. مكتب 22 مبنى 111 طريق 13 مجمع 

والفوائد  والم�شروفات  الر�شوم  مع  دينارًا   4497/637 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .711

واأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور بنف�شه باأن عليه الح�شور 

الدعوى،  لنظر  موعدًا  المحددة   2013/5/27 الإثنين  لجل�شة  عنه   بوكيل  اأو  بنف�شه  للمحكمة 

ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة 

رقم الدعوى 9/1446/2012/02

تبليغ بالح�سور

واأحمد  جعفر  �شو�شن  المحاميان  ويمثلها  الجتماعي  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 

عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة    317 مجمع  المنامة   1705 طريق   257 محمد. بناية 
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مح�شن ميرزا من�شور اإبراهيم كاظم، �شاحب مركز ال�شجاد لالأدوات ال�شحية، مبنى 1785 

الر�شوم  مع  دينارًا   1184/- قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .738 مجمع   3865 طريق  ب 

والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه  لجل�شة الإثنين 2013/5/27 المحددة موعدًا لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة 

رقم الدعوى 7/1442/2012/02

تبليغ بالح�سور 

واأحمد  جعفر  �شو�شن  المحاميان  ويمثلها  الجتماعي  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 

عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة    317 مجمع  المنامة   1705 طريق   257 محمد. بناية 

 5 مبنى   2 مكتب  للتجميل.  قمرين  �شالون  �شاحبة  طاهر،  محمد  عبدعلي  اإ�شماعيل  فاطمة 

طريق 2901 مجمع 929 الحجيات. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/952 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

الح�شور  عليها  باأن  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الدعوى،  لنظر  موعدًا  المحددة   2013/5/27 الإثنين  يوم  لجل�شة  عنها   بوكيل  اأو  بنف�شها 

ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى 1/7648/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 

اأحمد قربان علي. �شقة 21 مبنى 1495 طريق 1127  اأحمد عبا�س  المحامين. المدعى عليه: 

مجمع 711. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 100/800  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب 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�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 3/8491/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: عمار عبدالجليل اأحمد عبداللطيف، رقمه ال�شخ�شي  810308746. 

 107/263 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .704 مجمع   437 طريق   2197  A مبنى   22 �شقة 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 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�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 5/10759/2011/02

تبليغ بالح�سور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

رقمها  الــجــنــ�ــشــيــة(  اأوري�شو، )فلبينية  مــدنــيــ�ــس  مـــاريـــا  عــلــيــهــا:  الــمــدعــى  الــمــحــامــيــن. 

ال�شخ�شي 701007508. �شقة 305 مبنى 1823 طريق 435 مجمع 304. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 108/666 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/6/25 لنظر الدعوى، لتعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/10652/2011/02

تبليغ بالح�سور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليهما: �شياء ح�شن طاهر )�شعودي الجن�شية(، ويو�شف من�شور عبداهلل 

 2509 طريق   129 منزل   1 �شقة   .690109148 ال�شخ�شي   رقمه  الجن�شية(  علي، )بحريني 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   55/428 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .225 الب�شيتين 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليهما المذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

الثالثاء 2013/06/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 6/5614/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب  المحاكم،  اإدارة  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: ح�شين علي ح�شن علي مبارك الحايكي. �شقة 12 مبنى 2717 طريق 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   132/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .721 مجمع   2169

ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة 

رقم الدعوى 9/4161/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

رقمها  الجن�شية(  )�شعودية  ال�شلطان  ح�شين  �شامى  ت�شنيم  عليها:  المدعى  المحامين. 

ال�شخ�شي 851030165. مبنى 898 طريق 5119 مجمع 351. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

143/363 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 

الأحد 2013/6/23م لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/4211/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري. اإدارة المحاكم، مكتب 

ال�شخ�شي  رقمها  جري�س،  عــبــداهلل  �شلمان  عــبــداهلل  مــاجــدة  عليها:  المدعى  المحامين. 

730604292، مبنى 1132 طريق 415  مجمع 1204. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 140/021 

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 

الإثنين 2013/06/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة
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رقم ال�ستئناف: 7/1527/2010/03

رقم الدعوى: 5/4371/2006/02

تبليغ بطريق الن�سر

و�شعيد  اأبنائه )محمد  وليًا طبيعيًا على  اإبراهيم ب�شفته  اإبراهيم علي  اأحمد   )1 الم�شتاأنفون: 

وزهرة(. 2( عديلة اأحمد اإبراهيم. 3( ملكة اإبراهيم علي. 4( عادل اأحمد اإبراهيم، وكيلهـــم 

�شدها:  الم�شتاأنف  المحامين.  مكتب   – المحاكم  الجمري/  الوهاب  عبد  �شالح  المحامي 

�شارع  العنوان:  للتاأمين،  الالين�س  اند�شن  رويــال  بوا�شطة  المحدده  ان�شورن�س  نورثن  �شركة 

طلبات   .428 مجمع   – ال�شيف  �شاحية   –  662 بناية   – الأول  الطابق   11 �شقة   2811

ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكاًل، وقبل الف�شل في الدعوى �شم الدعوى المدنية 4974 ل�شنة 

عن  تعوي�شه  بطلب  �شدها  الم�شتاأنف  ال�شركة  �شد  الأول  الم�شتاأنف  من  اقيمت  والتي   2004

التلفيات التي لحقت ب�شيارته ب�شبب الحادث مو�شوع الدعوى واعتبار كل ما جاء بها بينه لهم، 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  بالر�شوم  �شدها  الم�شتاأنف  واإلــزام   ، الم�شتاأنف  الحكم  واإلغاء 

المحاماة 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�شـــة الأحد 2013/5/5، ليعلم.

رئي�ض محكمة ال�ستئناف الكبرى المدنية الثانية

رقم ال�ستئناف: 1/454/2012/03

رقم الدعوى: 9/10135/2011/02

تبليغ بطريق الن�سر

ونجاح  العماري  م�شفر  منيرة  المحاميتان  وكيلتاها  دمــوادران  �شاندورتا  فديارا  الم�شتاأنف: 

الدبلوما�شية.  ال�شاد�س  الطابق   602 مكتب  )ب(  حوار  بناية  العنــوان:  خمدن،  عبدالح�شين 

اأحمد محمد يحيى، العنوان: مبنى 490 طريق 824 مجمع 308  الم�شتاأنف �شده الأول:  فوؤاد 

مدينة المنامة. الم�شتاأنف �شده الثاني: نجيب اأحمد محمد يحيى، العنوان: مبنى 490 طريق 

824 مجمع 308 مدينة المنامة. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكاًل لرفعه في الميعاد 

المعد  التقرير  و�شم  للتقرير  المعد  الخبير  ا�شتدعاء  المو�شوع،  في  الف�شل  وقبل  القانوني، 

بم�شتحقات الم�شتاأنف، واإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الم�شتاأنف بكافه طرق الثبات القانونية 

على  والم�شتحقات  الجور  ب�شداد  �شدهما  الم�شتاأنفة  الورثة  اإلزام  المو�شوع:  وفي  فيها،  بما 

�شوء ك�شف الطلبات وقدرها 6855-959 دينارًا 

المذكورين  �شدهما  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بالح�شور بنف�شهما اأو بمن ينوب عنهما بالح�شور لجل�شة الإثنين 2013/5/6، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�ستئنافية الثانية
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رقم ال�ستئناف: 9/447/2012/03

رقم الدعوى: 7/1431/2011/02

تبليغ بطريق الن�سر

 367 بناية   44 مكتب   : العنــوان  حمد،  وجيهة  المحامية  وكيلته  للكمبيوتر  ال�شفير  الم�شتاأنف: 

طريق 1805 مجمع 318 المنامة. الم�شتاأنف �شده: مهيب يحيى �شالح حيدرة، العنوان: منزل 

�شكاًل  ال�شتئناف  قبول  ال�شكل:  حيث  من  ال�شتئناف:  طلبات  المحرق.   531 طريق   1127

باإلغاء  القانوني. وفي المو�شوع: الحكم  الميعاد  القانون وفي  ال�شكل الذي تطلبه  لتقديمة وفق 

الطلبات  بكل  مجددًا  والحكم  اأعاله  الواردة  لالأ�شباب  درجة  اأول  محكمة  من  ال�شادر  الحكم 

بالر�شوم  �شدها  الم�شتاأنف  واإلزام  درجة  اأول  محكمه  اأمام  المقدمة  الدعوى  بالئحة  الواردة 

والم�شروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

ينوب عنها  اأو من  للم�شتاأنف عليها  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بالح�شور لجل�شة الإثنين 2013/5/6، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف: 8/523/2012/03

رقم الدعوى: 3/7949/2010/02

تبليغ بطريق الن�سر

الم�شتاأنفة: قمر الدين ابوالكا�شم وكيله المحامي عي�شى فرج ارحمه بور�شيد، العنــوان: مكتب 

9 -10 بناية 453 طريق 1518 المنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ. الم�شتاأنف �شده: تيربو جيت كراج، 

ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  طلبات  الهملة.   1014 1448 مجمع  2740 طريق  مبنى  العنوان: 

واإلزام  الواردة،  الطلبات  بكافة  مجددًا  والق�شاء  الم�شتاأنف  حكم  اإلغاء  المو�شوع  وفي  �شكاًل، 

الم�شتاأنف �شده بالم�شروفات  على درجتي التقا�شي.  

بالح�شور  المذكور  للم�شتاأنف �شده  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بمن ينوب عنها بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/5/7، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف: 8/2633/2011/03

رقم الدعوى: 5/2908/2010/02

تبليغ بطريق الن�سر

مكتب  العنــوان:  بور�شيد،  عي�شى  المحامي  وكيله  مياه  مظهر  لتي  كرتي  محمد  الم�شتاأنفة: 

للحديد  دورين  �شده:  الم�شتاأنف  اللوؤلوؤ.  �شارع   315 المنامة   1518 طريق   453 بناية   /10-9

قبول  ال�شتئناف:   المنامة 315. طلبات  العنوان: مبنى 3015 طريق 1518  مدينة  المطاوع، 
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ال�شتئناف �شكاًل، واإلغاء الحكم الم�شتاأنف في مواجهة الم�شتاأنف، وت�شمين الم�شتاأنف �شدها 

الم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.

بالح�شور  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بمن ينوب عنه بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/5/7، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف: 1/1687/2011/03

رقم الدعوى: 1/5309/2010/02

تبليغ بطريق الن�سر

الم�شتاأنف: فايز اأحمد اأوان غالم قادر اأوان، رقمه ال�شخ�شي 760155755،  وكياله المحاميان 

عي�شى بور�شيد و�شالحة بور�شيد، العنوان: مكتب 9 – 10 بناية 453 طريق 1518 المنامة 318 

)�س.ت:  وال�شيانة  للعقارات  محمد  رانا  موؤ�ش�شة  عليها:  الم�شتاأنف  – البحرين.  اللوؤلوؤ  �شارع 

قبول  ال�شتئناف:  طلبات   .318 المنامة   1865 �شارع   3140 مبنى  العنوان:    ،)064249-02

والم�شاريف  الر�شوم  �شده  الم�شتاأنف  وت�شمين  الم�شتاأنف،  الحكم  وتعديل  �شكاًل،  ال�شتئناف 

واأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التمام.

ينوب عنها  اأو من  للم�شتاأنف عليها  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بالح�شور لجل�شـــة الثالثاء 2013/5/7، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف: 1/2074/20/03 

رقم الدعوى: 9/169/2011/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   – المحاكم  �شيادي/  عي�شى  �شامي  المحامي  وكيله  الغرير  عبداهلل  خالد  الم�شتاأنف: 

المحامين. الم�شتاأنف �شدها: موؤ�ش�شة فني ديكور، مجهولة العنوان. الطلبات: قبول ال�شتئناف 

الم�شتاأنف  واإلزام  به  المحكوم  المبلغ  بزيادة  الم�شتاأنف  الحكم  بتعديل  المو�شوع  وفي  �شكاًل، 

�شدها بالم�شاريف الر�شوم واأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها  المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الثالثاء 2013/4/2، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم الدعوى: 9/00799/2012/15

تبليغ بالح�سور

)بحريني   660105772 ال�شخ�شي  رقمه  محمد،  �شير  ح�شين  غالم  اإ�شماعيل  الم�شتاأنف: 
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الجن�شية(، عنوانه: بوا�شطة وكيله المحامي نايف حمد اأحمد الجنيد، مكتب 92 مبنى 8 طريق 

1901المنامة 319. الم�شتاأنف �شدها: مريم �شفاية، رقمها ال�شخ�شي 850929369 )مغربية 

الجن�شية(، مجهولة العنوان. مو�شوع ال�شتئناف: اإلغاء الحكم الم�شتاأنف.

    تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للم�شتاأنف �شدها 

الثالثاء  يـوم  لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اإذا  باأنها  المذكورة 

2013/4/23، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�ستئنافية ال�سرعية الجعفرية الأولى

رقم ال�ستئناف: 5/2055/2012/03

رقم الدعوى: 1/6391/2011/02

تبليغ بطريق الن�سر

العنــوان:  بور�شيد،  ارحمه  فرج  عي�شى  المحامي  وكيله  بيرميجو  بي�شانا  جينامي  الم�شتاأنفة: 

مكتب 9 10 بناية 453 طريق 1518 المنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ . الم�شتاأنف �شده:  عبدالحميد 

ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  طلبات   .1209 مجمع   927 طريق   108 منزل  ا�شماعيل  محمد 

واإلزام  الواردة،  الطلبات  بكافة  مجددًا  والق�شاء  الم�شتاأنف  حكم  الغاء  المو�شوع  وفي  �شكاًل، 

الم�شتاأنف �شدها بالم�شروفات  على درجتي التقا�شي.  

ينوب عنها  اأو من  للم�شتاأنف عليها  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/5/7، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف: 8/2292/2011/03 

رقم الدعوى: 1/8467/2010/02

تبليغ بطريق الن�سر

الم�شتاأنـــــفة: هيئة تنظيم �شوق العمل وتمثلها هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني، العنوان:  بناية 

247 كار بارك بالزا طريق 1704 مجمع 317  المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف عليه: مركز 

اأ14281  رقم  مبنى  العنـــــوان:  �شولة،  جا�شم  عبا�س  ل�شاحبها  ال�شيارات  لتلميع  بالتينيوم 

اإلغاء   : 941. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكاًل، و  في المو�شوع  4131 مجمع  طريق 

باإلزام الم�شتاأنف �شده بدفع مبلغ قدره -/1256 دينارًا مع  حكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا 

اإلزام الم�شتاأنف �شده بالم�شروفات على درجتي التقا�شي. 

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه اأو من ينوب عنه 

بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/5/7، ليعلم.

رئي�ض محكمة ال�ستئناف الكبرى المدنية الدائرة الثانية
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رقم ال�ستئناف: 8/963/2011/03

رقم الدعوى: 2/7097/2010/02

تبليغ بطريق الن�سر

و�شالحة  بور�شيد  عي�شى  المحاميان  وكيــاله   ،800330676 الدين  �شهاب  اإ�شحاق  الم�شتاأنف: 

9-10 بنايه 453 طريق 1518 المنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ . الم�شتاأنف  بور�شيد، العنوان: مكتب 

عليها: �شندوي�شات الم�شكل ال�شريع ) �س.ت : 02-015281 (، العنوان: مبنى 109 طريق 503 

وت�شمين  الم�شتاأنف،  الحكم  اإلغاء  و  �شكاًل،  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  طلبات   .205 مجمع 

الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة.

     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 2013/5/7، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى الأ�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف: 9/2494/2/2009/03

رقم الدعوى: 4/4984/2008/02

تبليغ بالح�سور

الم�شتاأنف : GAMAGE   GAMAGE، وكيله عي�شى فرج بور�شيد/ المحاكم - مكتب المحامين، 

ال�شتئناف  قبول  الطلبات:  العنوان.  مجهول  واأولده،  ابوالح�شن  كهزاد  �شدها:  الم�شتاأنف 

�شكاًل، وفي توجيه اليمين الحا�شمة للم�شتاأنف �شده ب�شانةالطلبات الواردة، واإلزام الم�شتاأنف 

�شدها بالم�شاريف الر�شوم واأتعاب المحاماة مع الفائدة.

بالح�شـور  المذكور  عليه   للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه اأو بوكيل عنه  لجل�شة الخمي�س 2012/5/2، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 1/2838/2011/03

رقم الدعوى: 4/3706/2008/02

تبليغ بطريق الن�سر

فرج  عي�شى  و�شالحة  بور�شيد  ارحمه  فرج  عي�شى  المحاميان  وكياله  اني�س  الم�شتاأنف:علم 

الم�شتاأنف  الوؤلوؤ.  �شارع  المنامة 315  بناية 453 طريق 1518   10-9 العنــوان: مكتب  بور�شيد، 

�شدها:موؤ�ش�شة ال�شمائر للنق�س والحجارة، العنوان: مبنى 360 / ب طريق 6818 مجمع 366. 

طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكاًل، وتعديل الحكم الم�شتانف فيما ق�شى به، و ت�شمين 

الم�شتانف �شدها الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي والفائدة 

القانونية بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق حتى تمام ال�شداد.
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ينوب عنها  اأو من  للم�شتاأنف عليها  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/5/7.

رئي�ض المحكمة الكبرى الأ�ستئنافية األغرفه الثانية

رقم ال�ستئناف: 2/3068/2012/03

رقم ال�دعوى: 8/7859/2009/02 

تبليغ بالح�سور

الم�شتاأنف الأول: عبدالعزيز علي عبداهلل عبدالمام عن نف�شه وبح�شب وليته عن اأحمد واأبنته 

وكيالهما  ا�شربوه،  ح�شين  اإبراهيم  عبداللطيف  �شفية  الثانية:  الم�شتاأنفة  زينب.  القا�شرة 

البحرينية  ال�شركة  الأولــى:  عليها  الم�شتاأنف  �شرحان.  ح�شن  علي  محمد  جا�شم  المحامي 

الثاني:  عليه  الم�شتاأنف  الها�شمي.  يو�شف  المحامي  وكيلها  بوا�شطة  عنوانه:  للتاأمين،  الوطنية 

خان بهاندور، عنوانه: منزل 463 طريق 2119 مجمع 421 الم�شلى. الطلبات: قبول ال�شتئناف 

الأول  الم�شتاأنف  ابن  باحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  القانوني،  ميعاده  في  لتقديمه  �شكاًل 

الم�شاب » اأحمد » الى طبيب �شرعي للك�شف عليه والطالع على جميع الأوراق الطبيه وبيان 

عن  المتخلف  الم�شتديم  العجز  ن�شبة  وتحديد  م�شتقرة  غير  اأو  م�شتقرة  حالته  كانت  اذا  ما 

الحادث المروري مع ا�شتعداد الم�شاأنفان دفع امانة الطبيب ال�شرعي، وتعديل الحكم الم�شتاأنف 

واإلزام الم�شتاأنف �شدهما بالت�شامم والت�شامن باأن يوؤديا للم�شتاأنف الأول ب�شفته وليًا طبيعيًا 

على ابنه القا�شر الم�شاب اأحمد، مبلغًاَ قدره -/5000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني تعوي�شًا 

معنويًا بدًل من -/ 1500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني ، وللم�شتاأنف الأول عن نف�شه مبلغًا 

وليًا  ب�شفته  الأول  وللم�شتاأنف  ًا،  دينار  بدًل من -/ 225  تعوي�شًا معنويًا  دينار  قدره -/ 400 

 ، ديــنــارًا   50  /- مــن  ــدًل  ب ديــنــار   200  /- قــدره  مبلغًا  زيــنــب،  القا�شرة  ابنته  عــن  طبيعيًا 

الم�شتاأنف  واإلــزام  دينارًا،   225  /- من  بدًل  دينار   400  /- قدره  مبلغًا  الثانية  وللم�شتاأنفه 

�شدهما بالت�شامم والت�شامن بالفائدة القانونيه بواقع 7٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد 

التام ، وبكافة الم�شروفات واأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي مع اعفاء الم�شتانفين من 

فرق الر�شم عن الدرجتين.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده الثاني المذكور باأنه 

�شوف  المحكمة  فاإن   2013/6/3 الإثنين  لجل�شة  بالح�شور  عنه  وكياًل  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا 

ت�شير بحقه ح�شوريًا، ليعلم.

رئي�ض محكمة ال�ستئاف العليا المدنيه الغرفه الثانيه
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رقم ال�ستئناف: 9/2430/2011/03

رقم الدعوى: 1/12177/2010/02

تبليغ بطريق الن�سر

خلف.  ح�شن  فاطمة  المحامية  وكيلته    ،570503523 لل�شيراميك  الحكم  بوابة  الم�شتاأنفة: 

الم�شتاأنف �شده: راجان �شهير علي، رقمه ال�شخ�شي 830179941 ، العنوان: مبنى 431 طريق 

119 مجمع 901 الرفاع. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكاًل، واإلغاء الحكم الم�شتاأنف، 

وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي �شفة، ورف�س الدعوى لفتقار وانعدام الدعوى لل�شند 

درجتي  عن  والأتــعــاب  والر�شوم  بالم�شاريف  �شده  الم�شتاأنف  واإلـــزام  والقانوني،  الواقعي 

التقا�شي.

لذا تعلن المحكم الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه  اأو من ينوب عنه 

بالح�شور لجل�شة الخمي�س 2013/5/2، ليعلم.

رئي�ض محكمة ال�ستئناف الكبرى المدنية الثانيه

رقم الدعوى: 7/18788/2012/02

تبليغ بالح�سور

 - المحاكم  النم�شان/  اأحمد  المحامي  بوا�شطة  ال�شيارات  لتاجير  ريفيرا  �شركة  المــدعية:  

مكتب المحامين. المدعى عليه: عروة فوؤاد محمد، العنــوان: منزل 1430 طريق 5526 مجمع 

225 قاللي. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 3215/700 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

الأربعاء 2013/7/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/3426/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

 710305540 ال�شخ�شي  رقمها  محمد،  على  عبدالعزيز  زينب  عليها:  المدعى  المحامين. 

طلب  الدعوى:  �شفة   .526 مجمع   2659 طريق   2367 مبنى  العنــوان:  الجن�شية(،  )بحرينية 

مبلغ قدره 201/809 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 الإثنين 2013/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 2/06673/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين،   زيــن  �شركة  المــدعية: 

الفنادق  لإدارة  مك�شيم  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /2010008162

العنــوان:   ،44134   MAXXIM HOTEL MANAGMENT ل�شاحبها/ علي عبدالرزاق علي،  

�شقه 1 – مبنى 16 طريق 4101 مجمع 341. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 102/914 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 الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/6699/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين،  ــن  زي �شركة  المــدعية: 

 ،KARTICK KUMAR MIRSAA :2010008162/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه

مجمع   145 طريق   1415 مبنى  العنــوان:  الجن�شية(،  )هندي   550817441 ال�شخ�شي  رقمه 

901. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 103/710 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�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/7565/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعيــة: 

المحامين. المدعى عليه: اإبراهيم �شيف ناجي �شيف، العنــوان: مبنى 4630 طريق 1225مجمع  

812 مدينة عي�شى. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 176/541 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�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  
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رقم الدعوى: 9/11331/2012/02

تبليغ بالح�سور

�شلمان  فريد  :�شلمان  عليه  المدعى  العو�شي.  لولوة  المحامية  وكيلته  المــدعي:كادوث ح�شرة، 

محمود، العنــوان بيت 7 مدخل 85 �شارع ال�شويفية المنامة 314. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى 

عليه ب�شداد مبلغ 24000.000 دينار م�شافًا اإليه الر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنيه الثانيه للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2013/4/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنيه الثانيه

رقم الدع�وى: 1/13188/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعـــي: وزير ال�شحة ب�شفته،  وكيله جهاز ق�شايا الدولة. المدعى عليها: اجيليتي البحرين 

طلب  الدعــوى:  �شفـة   . المعامير  -مجمع634   63  -3401 مبنى  العنوان:  مقفلة،  �ــس.م.ب 

ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها لجل�شة الأربعاء 2013/4/24، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/8858/2012/02

تبليغ بالح�سور

عليها  المدعى  الدولة.  ق�شايا  جهاز  ويمثله  العقاري،  والت�شجيل  الم�شاحة  :جهاز  المــدعي 

:�شركة جريت هاربر )ذ.م.م(، عنوانها : �شقة 141 مبنى 20 طريق 1250 المنامة 305. �شفة 

الدعوى: اإلزام المدعى عليها ب�شداد مبلغ 9074.500 دينارًا. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية لممثل المدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها وقد حددت جل�شة يوم الأربعاء 2013/4/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنيه الثانيه

رقم الدعوى: 8/10816/2011/02

تبليغ بالح�سور

�شفوت حنفي/  المحامية  وكيلتهما  و�شكي  ميرو  اليزابيث  وكيم  براون  ان  فاليري  المــدعيان: 

العقاري،  لتطوير  ال�شكانية  الم�شاحات  عليها:�شركة  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم 

العنــوان:  �شقة 1602 طريق 4626 مبنى 1411 مجمع 346 المنامة، �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره -/4268 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2013/4/28 لنظر الدعوى، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدع�وى: 9/3037/2013/02

تبليغ بالح�س�ور

ال�شماهيجي،  علي  محمد  علي  المدعي  وكيله  البالط،  لإنتاج  عبا�س  اآل  م�شنع  المدعــي: 

عليه:    المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  ال�شابع  الطابق   -322 عالية  بناية   74 مكتب  العنوان: 

SANKAR، رقمه ال�شخ�شي 781360005، العنوان: بوا�شطة ال�شفارة الهندية مبنى 128 طريق 

الدعوى  اإدارة  قا�شي  قــرار  على  بناًء  عماليــــة،  مطالب  الدعوى:  �شفة   .326 مجمع   2608

العمالية ال�شادر بتاريخ 2013/3/19 والمت�شمن اإعالن المدعى عليه المذكور.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه باأنها قد حددت اجتماع في الثالثاء  2013/4/2 

لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 7/10755/2012/02

تبليغ بالح�سور

العنوان:  عبداللطيف،  نوال  ويمثلها  الإ�شكانية  الخدمات  اإدارة   – الإ�شكان  وزارة  المدعية: 

مجهول  اإ�شماعيل،  ح�شين  محمد  جعفر  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   – المنامة 

العنوان. المو�شوع: الغاء النتفاع.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكو بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الخمي�س 2013/5/16، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/4382/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية وكيلتها المحامية اإلهام علي ح�شن/ المحاكم - 

  830246045 ال�شخ�شي  رقمها  هــودريــا،  األينا  كاتالينا  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب 

)رومانية  الجن�شية(، مجهول العنوان. المو�شوع: طلب ديـن.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الخمي�س 2013/5/16، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
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رقم الدع�وى: 9/3024/2013/02

تبليغ بالح�س��ور

ال�شماهيجي،  علي  محمد  علي  المحامي  وكيله  البالط،  لإنتاج  عبا�س  اآل  م�شنع  المدعــي: 

عليه:    المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  ال�شابع  الطابق   -322 عالية  بناية   74 مكتب  العنوان: 

PEDDI RAJU DEVA، رقمه �شخ�شي 700654534، العنوان: بوا�شطة ال�شفارة الهندية مبنى 

اإدارة  128 طريق 2608 مجمع 326. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة، وبناًء على قرار قا�شي 

الدعوى العمالية ال�شادر بتاريخ 2013/3/19 والمت�شمن اإعالن المدعى عليه المذكور.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه باأنها قد حددت اجتماع في الثالثاء  2013/4/2 

لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 2012/14/ 9/4127

تبليغ بطريق الن�سر

المدعية:  لطيفة عي�شى علي  �شالح )بحرينية الجن�شية(، المدعى عليه: �شليمان عبد العزيز 

عبداهلل الجربوع )بحريني الجن�شية(، مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: الح�شانة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 

ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو   2013/4/23 الثالثاء  جل�شة  في 

بحقه ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثالثة 

رقم الدعوى: 9/16738/2012/02

تبليغ بالح�سور

المــدعية: موؤ�ش�شة اآ�شيا لتاأجير ال�شيارات، وكيلها المحامي  ح�شن علي اإ�شماعيل/ المحاكم - 

مكتب المحامين. المدعى عليه: عبود فا�شل خلف النجر�س ، رقمه ال�شخ�شي 870606131، 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   300/– مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول 

اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/5/12 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/1882/2013/02

تبليغ بالح�سور

بناية   407 مكتب  العنوان:  مها جابر،  المحامية  وكيلتها  ميراكل جرافيك�س،  �شركة  المــدعية: 
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برج ال�شقر المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليها: �شركة ماي�س مانجمنت ذ.م.م ل�شاحبها / 

فوؤاد مبارك عبداهلل، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 

مبلغًا قدره -/317 دينارًا بالإ�شافة للر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2013/4/21 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدع�وى:  9/7848/2011/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعى  ها�شم.  عبداهلل  المحامي  وكيلها  مراغي  عبدالرحيم  �شريف  محمد  وفاء  المدعـــية: 

عليها: �شركة كو�شمو�س ال�شناعية ال�شتثمارية. �شفـة الدعــوى:مطالب عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الإثنين 2013/4/22، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى العمالية الأولى

رقم الدع�وى: 7/6297/2009/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعـــي: كافيندارا راتناويرا وغيره، وكيلها علي محمد ال�شماهيجي. المدعى عليه: نارنيان 

قدره  مبلغًا  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  الدعــوى: طلب  وغيرها. �شفـة  اأن  اأيه  اأمي 

15500/000 دينار والفوائد والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.

اأو  بنف�شه  بالح�شور  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بوكيل عنه لجل�شة الإثنين 2013/4/15، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/201203362/14

ال�شخ�شي: 751205982، )بحرينية جن�شيتها(،  اأحمد، رقمها  المدعية: خديجة حبيب خلف 

عبداهلل  اإ�شماعيل  عارف  الأول:  عليه  المدعى   .524 باربار   2420 طريق   638 مبنى  عنوانها: 

عليه  المدعى  العنوان.  مجهول  الجن�شية(،  )عماني   740104861 ال�شخ�شي:  رقمه  البلو�شي، 

المارات  دولة  عنوانه:   ،P00649615 جوازه:  رقم  البلو�شي،  عبداهلل  اإ�شماعيل  فالح  الثاني: 

الدعوى:  مو�شوع  والمعلمين.  الباء  مجل�س  – قرب  – الجرف  – عجمان  المتحدة  العربية 

الح�شانة.

تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الأولى ) الدائرة الجعفرية ( للمدعى عليهما الأول والثاني 

الثالثاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنهما  وكيال  له  يعينا  اأو  يح�شرا  لم  اإذا  باأنه  المذكورين 
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الحنيف،  ال�شرع  به  يق�شي  بما  غيابيا  بحقهما  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  2013/04/23م، 

ليعلم.

قا�سي المحكمة الكبرى ال�سرعية الجعفرية المنتدب  

رقم الدعوى: 2/1114/2012/02

تبليغ بالح�سور

المــدعية:�شركة البحرين للت�شهيالت التجارية وكيلها المحامي/ها�شم الوداعي، العنوان مبنى 

رقم 1398- برج المرفاأ المالي ال�شرقي- الطابق 35 طريق 4626 مجمع 346 المرفاأ المالي- 

مجهول  كونترولز،  بوك�شي�س  و�شركة  خرياطي  يو�شف  جاد  عليهما:  المدعى  البحرية.  الواجة 

العنوان. المو�شوع: طلب ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنيه الأولى للمدعي عليه المذكور بالح�شوربنف�شه اأو بوكيل عنه 

وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2013/5/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى 

رقم الدعوى: 2012/02/ 9/11594

تبليغ بالح�سور

ــوداعــي،  ال هــا�ــشــم  الــمــحــامــي  وكيلها  الــتــجــاريــة  للت�شهيالت  الــبــحــريــن  �ــشــركــة  المــدعية: 

منطقة   428 مجمع    2803 طريق   13 الطابق  بالتينيوم  برج  العنوان:مكتب181-مبنى190 

�شارع   85 مدخل   5 بيت  العنوان:  محمود،  يو�شف  �شلمان  خالد  وليد  عليه:  المدعى  ال�شيف. 

ال�شويفية النعيم/المنامة 314. �شفة الدعوى: تجارية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2013/5/14 لنظر الدعوى، ليعلم 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 2012/02/ 5/8862

تبليغ بالح�سور

الكار  العنوان:بناية  الدولة،  تمثلها جهاز ق�شايا  العقاري  والت�شجيل  الم�شاحة  المــدعي: جهاز 

بارك بالزا الدور الرابع المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليها: �شركة جريت هاربر )ذ  .م.م(، 

العنوان: �شقة 141 مبنى20 طريق1250 المنامة 305. �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 الإثنين 2013/5/13 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى 
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رقم الدعوى: 2012/02/ 5/11048

تبليغ بالح�سور

العنوان:برج  �شويطر،  خليفة  مي  المحامي  وكيلها  الوروبــيــة  ال�شيارات  �شركة  المــدعي: 

المدعى  الدبلوما�شية.  1704-مجمع317-المنطقة  طريق  ع�شر  ال�شاد�س  الطابق  الر�شي�س 

 354 مجمع   1947 مبنى   5447 �شارع   12 �شقة   : العنوان  �شهاب،  من�شور  ح�شن  علي  عليه: 

البرهامة. �شفة الدعوى: طلب ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2013/5/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى 

رقم الدعوى: 2012/02/ 2/12551

تبليغ بالح�سور

المدفعي  جعفر  �شو�شن  المحاميتان  وتمثالها  الجتماعي  للتاأمين  العامة  الهيئة  المــدعية: 

الدبلوما�شية.  المنطقة  مجمع317   1704 طريق   257 العنوان:بناية  الأمير،  جا�شم  وعبير 

المدعى عليها: �شركة برامكو المحدوده �شجل تجاري 7820، العنوان: �شقة 2 مبنى 137 طريق 

1507 مجمع 315. �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 الثالثاء 2013/5/14 لنظر الدعوى، ليعلم 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 2012/02/ 5/9445

تبليغ بالح�سور

بناية   51 العنوان:مكتب  اأنور،  اأ�شامة  المحامي  وكيلها  الغ�شان  ال�شالح  عبد  �شمية  المــدعية: 

254 طريق 2007 مجمع 320 الحورة. المدعى عليها: جمعية التوفير والت�شليف التعاوني وكيلها 

�شارع  يتيم  مجمع   71 مبنى  ال�شاد�س  الطابق   602 مكتب  العنوان:  �شيادي،  �شامي  المحامي 

المتنبي مجمع 304. �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 الثالثاء 2013/5/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى 

رقم الدعوى: 5/9078/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نبيلة الماجد/  المحاكم - مكتب المحامين. 
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�شقة  العنــوان:   ،861100808 ال�شخ�شي  رقمه  ال�شعيدي،  مبارك  محمد  اأحمد  عليه:  المدعى 

مع  دينارًا   941/722 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .909 مجمع   941 طريق   857 مبنى   12

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 2013/7/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى: 9/2011/14158/02

تبليغ بالح�سور

المنطقة  العنوان:  الح�شن،  عقيل  ح�شين  المحامي  وكيله  ال�شيخ  محمد  علي  عادل  المــدعي: 

ا�شت  الثالث:كريغ  عليه  المدعى   .202 مكتب  الثاني-  الدور  –حوار)اأ(  بناية  الدبلوما�شية- 

وود. المدعى عليه الخام�س: ن�شيب مايكل النجار ، العنوان: برج الموؤيد- الطابق 25- مكتب 

رقم 2504 �شاحية ال�شيف. المو�شوع: تجارية.

المحكمة  حكمت  باأنها  المذكورين  عليهم  للمدعى  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية 

بما فيها القرائن و�شهادة ال�شهود اأن المدعى عليها الأولى قد اأخلت باأحد اإلتزاماتها النا�شئة 

عليهم  للمدعى  تقدم  وباأنه  و�شورته  الإخــالل  ذلك  هية  وما   2004/2/22 الموؤرخ  العقد  عن 

التي  المبالغ  وجملة  اإلتزاماتهما  تنفيذ  عن  وتهربا  امتنعا  اأنهم  اإل  الإ�شتراك  بمزايا  لالإنتفاع 

قام ب�شدادها للمدعى عليها الأولى، وللمدعى عليهم نفي ذلك بذات الطرق و�شرحت للطرفين 

باإعالن اأو اإح�شار �شهودهما لتلك الجل�شة واأبقت الف�شل في الم�شاريف وبالح�شور باأنف�شهم 

اأو بوكيل عنهم وقد حددت جل�شة يوم الأربعاء 2013/4/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى  

رقم الدعوى: 8/13064/2012/02

تبليغ بالح�سور

مجمع713  طــريــق4071  بــالزا  كاربارك   743 رقم  :بناية  العنوان  ال�شحة،  وزيــر  المــدعي: 

-338 ال�شارع/المبنى  العنوان:  للتنظيفات،  �شنغافورة  عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة 

225 المجمع 335 المدينة المنامة/اأم الح�شم. المو�شوع: طلب ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنيه الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2013/5/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى 
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رقم الدعوى: 5/13446/2012/02

تبليغ بالح�سور

المــدعي : بنك البحرينالوطني  وكيله المحامي عبدالغني قاروني. المدعى عليه: عدنان اأيوب 

محمد اأيوب دين، مجهول العنوان. المو�شوع: طلب مبلغ.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�شوربنف�شه اأو بوكيل عنه 

وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2013/5/14 لنظر الدعوى، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 7/13275/2010/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   – المحاكم  حيدر/  ح�شن  المحامي  وكيله  الجنوبي  عبداهلل  طاهر  علي  المدعـي: 

طريق   1451 فيال  العنـوان:  ح�شن،  اهلل  اأمر  علي  محمد  اإليا�س  عليــه:  المدعى  المحامين. 

4521 مجمع 1204 مدينة حمد. �شفة الدعوى: طلب تعيين م�شفي.

بوكيل  اأو  بنف�شه  بالح�شور  المذكور   عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

عنه ونفيدكم علمًا بورود التقريرلجل�شة الثالثاء 2013/5/14، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 2012/14/ 4/4012

تبليغ بطريق الن�سر

بوا�شطة  العنوان:  الجن�شية(،  )بحرينية  ح�شن  اإ�شماعيل   عبداللطيف  الهدى  نور  المدعية:  

وكيلها. المدعى عليه: �شوقي را�شد علي البوعينين )بحريني الجن�شية(، مجهول العنوان

مو�شوع الدعوى: الزيارة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 

ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  ينوب عنه  يوكل من  اأو  الخمي�س 2013/4/25  في جل�شة 

بحقه ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثالثة 

رقم الدعوى: 1/2011/8691/02

تبليغ بالح�سو

اأمل  ال�شيخة  عليها:  المدعى  الدولة.  ق�شايا  العنوان:بوا�شطة جهاز  ال�شحة،  وزارة  المــدعية: 

المو�شوع:   .135 �شار   336 طريق   27 مبنى   31 رقم  �شقة  العنوان:  الخليفة،  محمد  اإبراهيم 

تجارية.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها وقد حددت جل�شة يوم الإثنين 2013/5/13 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 2012/14/ 9/4127

تبليغ بطريق الن�سر

المدعى  وكيلها.  بوا�شطة  العنوان:  الجن�شية(،  )بحرينية  �شالح  علي   عي�شى  لطيفة  المدعية: 

مو�شوع  العنوان.  الجن�شية(، مجهول  )�شعودية  الجربوع   اهلل  العزيز عبد  �شليمان عبد  عليه: 

الدعوى: الح�شانة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 

ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو   2013/4/23 الثالثاء  جل�شة  في 

بحقه ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثالثة 

رقم الدعوى: 2/15238/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  عبدالعزيز/  جميله  المحامية  وكيلته  العالمية  للتجارة  الو�شوح  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: محمد اإقبال، العنوان: �شقة 31 مبنى 27 طابق ميزانين �شارع 336 

دينارًا   555/950 قدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  المدعى  باإلزام  الحكم  الدعوى:  �شفة   .315 مجمع 

بحريني مع اإلزامه بالم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدينة ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/15038/2012/02

تبليغ بالح�سور

ال�شيارات وكيلته المحامية �شناء بوحمود/ المحاكم - مكتب  لتاأجير  المدعية: �شركة او�شكار 

الحكم  الدعوى:  �شفة  القامة.  العمري، مجهول  علي  عليه: محمد ظافر  المدعى  المحامين. 

باإلزام المدعى عليه ب�شداد مبلغ قدره -/353 دينارًا بحريني مع اإلزامه بالم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة المدنية ال�سغرى ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 8/17339/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: هوم الكترونك�س، العنوان: وكيلتها المحامية را�شد عبدالرحمن/ المحاكم - مكتب 

جا�شم  ح�شين  الثاني:  عليه  المدعى  ان.  اآدز  نا�س  �شركة  الأولــى:  عليها  المدعى  المحامين. 

الدعوى:  �شفة  الق�شيبية.   321 مجمع   5024 طريق   30 مبنى   22 �شقة  عنوانهما:  اإ�شماعيل، 

طلب مبلغ قدره 701/300 دينار والم�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة. 

حددت  قد  باأنها  المذكوران  عليهما  للمدعى  ال�شاد�شة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى ليعلم.     

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�ساد�س�����ة

رقم الدعوى: 1/1669/2012/02

تبليغ بالح�سور

 - المحاكم  خليفة/  اآل  �شلوى  المحامية  وكيلتها  البناء  لمواد  المنامة  موؤ�ش�شة  المدعـــــــــــــية: 

�شارع 336 مبنى   31 �شقة  العنوان:  �شنيور،  �شركة  المدعى عليها: مجموعة  المحامين.  مكتب 

27 مجمع 315 المنامة. �شفة الدعـوى: مطالبة مالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة  بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الأحد 2013/5/12، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/4550/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  الب�شري/  ليلى  المحامية  وكيلتها  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعـية: 

المحامين. المدعى عليه: جوزيف بول ميلر، العنان: �شقة 302 مبنى 466 طريق 2013 المنامة 

320. �شفة الدعـوى: مطالبة مالية.

اأو  بنف�شه  بالح�شور  اأعاله  المذكور   عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بوكيل عنه لجل�شة الأحد 2013/5/12، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/4835/2011/02

تبليغ بالح�سور

ر�شاد  المحاميان  وكيالهما  النعيمي  خليفة  اأحمد  وطارق  البوعينين  خالد  جا�شم  المــدعيان: 

 -1 عليهم:  المدعى   .318 1 طريق 1804 مجمع  مكتب  العنوان:  ال�شيخ،   وماجدة  ال�شوربجي 

اأحمد  محمد   -2  .320 الحورة   2002 طريق   42 مبنى   32 �شقة  العنوان:  ح�شن،  كمال  اأ�شامة 
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مجهول  خ�شير،  خلف  را�شد   -3  .318 الحورة   1845 طريق   2305 منزل  العنوان:  القادري، 

العنوان. المو�شوع: طلب ديون.

اأو  باأنف�شهم  بالح�شور  المذكورين  عليهم  للمدعى  الأولى  المدنيه  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بوكيل عنهم وقد حددت جل�شة يوم الإثنين 2013/5/13 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنيةالأولى

رقم الدعوى: 1/18410/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شويطر/  خليفة  مي  المحامية  وكيلتها  الزياني  عقارات  �شركة  المدعية: 

ح�شين،  ح�شن  اأحمد  وفخريد  ودنــج  انــد  ايفين�س  جلورئي�شيا  عليهما:  المدعى  المحامين. 

الحكم  الدعوى:  �شفة  الح�شم.  اأم   337 مجمع   3738 طريق   1677 مبنى   11 �شقة  العنوان: 

بالم�شاريف  الزامة  مع  بحريني  دينارًا   750/- قــدره  مبلغ  ب�شداد  عليهما  المدعى  باإلزام 

اأتعاب المحاماة، واإلزام المدعى عليهما باإخالء العين الم�شتاأجرة وت�شليمها للمدعية  ومقابل 

خالية من ال�شواغل.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى الدنية ال�شاد�شة للمدعى عليهما المذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الخمي�س 2013/4/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�ساد�سه

رقم الدعوى: 7/1789/2013/02

تبليغ بالح�سور

المحامين.  مكتب   - المحاكم  ح�شاني/  فريد  المحامي  وكيله  الكويتي  التمويل  بيت  المدعي: 

المنامة 307.  العنوان:�شقة 21 مبنى 815 طريق 723  باي �شمويل،  ريثا  المدعى عليه: بريما 

�شفة الدعوى: مطالبة مالية

بوكيل  اأو  بنف�شه  بالح�شور  المذكور   عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

عنه لجل�شة الإثنين 2013/5/13، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 8/1380/2013/02

تبليغ بالح�سور

المدعـــــــــــــي: بيتفهد �شالم عبداهلل المناعي وغيره وكيلهم المحامي علي العريبي/ المحاكم 

�شفة  العنوان.  مجهولة  للعقارات،  بل�س  كابيتال  �شركة  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   -

الدعــــــــوى:مطالبة مالية.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة  بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الثالثاء 2013/5/14، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 2/1397/2013/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  عبدالرحمن/  را�شد  المحامي  وكيله  والكويت  البحرين  بنك  المدعـــــــــــــي: 

المحامين. المدعى عليها: موؤ�ش�شة دورين للحديد المطاوع ل�شاحبتها ن�شيمة ح�شن ال�شائغ، 

مجهولة العنوان. �شفة الدعــــــــوى:مطالبة مالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة  بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الثالثاء 2013/5/14، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 6/18637/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  ال�شمالن/  اأحمد  المحامي  وكيله  �شباح  عبداهلل  علي  جمال  المدعي: 

اأنـــيـــل كـــومـــار كــونــامــال مـــائـــل، مــجــهــول الـــعـــنـــوان. �شفة  ــمــدعــى عــلــيــهــا:  الــمــحــامــيــن. ال

الدعــــــــوى:مطالبة مالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة  بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الثالثاء 2013/5/14، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدع�وى:  6/13320/2010/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعى  العماري.  خليفة  ح�شن  اأحمد  المحامي  وكيله  الموؤيد،  خليل  يو�شف  �شركة  المدعـــية: 

نيل جيثا نجادي  الثاني:  المدعى عليه  انترنا�شيونال لال�شت�شارات.  نرويج  �شركة  الأول:  عليها 

اإلزام  الدعــوى:  �شفـة   .428 مجمع   2832 طريق   2504 مبنى   1904 :�شقة  العنوان  �شيلفا، 

المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 46348.000 دينارًا.

بالح�شور  المذكورين  عليهما  للمدعى  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة الأربعاء 2013/5/15، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدع�وى: 9/7506/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

قاروني. عبدالقاهر  ال�شيدعبدالغني حمزه  المحامي  وكيله  الوطني  البحرين  بنك   : المدعـــي 

3118 مجمع  922 طريق  :مبنى  العنوان  عبدالرحيم،  ب�شير  عبدالرحيم  بكري  عليه:  المدعى 

331. �شفـة الدعــوى: اإلزام المدعى عليه  بدفع مبلغ قدره 9732.943.دينارًا.

اأو  بنف�شه  بالح�شور  المذكور  للمدعى عليه  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بوكيل عنه لجل�شة الأربعاء 2013/5/15، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى: 6/18573/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

ها�شم  علوي  ال�شيدها�شم  المحامي  وكيله  التجارية،  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعـــية: 

الوداعي. المدعى عليها الثانية: ال�شيخة اأمل اإبراهيم محمد اآل خليفة، مجهول العنوان. �شفـة 

الدعــوى: اإلزام المدعى عليها الثانية  بدفع مبلغ قدره 7227.613.دينارًا.

بالح�شور  المذكورة  الثانية  عليها  للمدعى  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الأربعاء 2013/5/15، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى: 8/584/2013/02

تبلي�غ بالح�س�ور

عليها:  المدعى  الح�شيني.  عيد  محمد  المحامي  وكيله  عي�شى،  علي   عي�شى  اأحمد  المدعـــي: 

عليه  المدعى  اإلزام  الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  مجهول  انف�شتمنت�س،  انترنا�شونال  جلف  �شركة 

بدفع مبلغ وقدرة 8256.500.دينارًا.

بنف�شها  بالح�شور  المذكورة  للمدعى عليها  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

اأو بوكيل عنها لجل�شة الأربعاء 2013/5/15، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى: 5/16007/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

ح�شن  علي  عي�شى  ليلى  المحامية  وكيلتها  التجارية،  للت�شهيالت  البحرين  �شركة   : المدعـــي 

1488 �شارع زيد بن  الب�شري. المدعى عليه الأول: عبا�س يحيى ماجد  ح�شن، العنوان :فيال 

وقدرة  مبلغ  بدفع  الأول  عليه  المدعى  اإلـــزام  الدعــوى:  �شفـة   .1019 دم�شتان   – عميرة 

69883.914.دينارًا.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه الأول المذكور بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة الأربعاء 2013/5/15، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/13463/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: الموؤ�ش�شة العربية للطباعة والن�شر وكليها المحامي عبداللطيف عبداهلل علي العلي. 

41 طريق 3201  بناية  �شقة 22  العنوان:   ،Castaway �شركة )كا�شيتوي(  المدعى عليها: 

مجمع 332 البديع. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 6465.000 دينارًا.

اأو  بنف�شة  بالح�شور  المذكور  للمدعى عليه  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بوكيل عنه لجل�شة الأربعاء 2013/5/15، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة 

رقم الدعوى: 9/2391/2013/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة برايميديا انترنا�شيونال، العنوان: بوا�شطة المحامية �شناء بامحرز . المدعى 

عليها: �شركة مجموعة نور البحرين للتجارة الدولية، العنوان / مبنى 127 طريق 5602 مجمع 

مبلغ169/500  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  المدعى  باإلزام  الحكم  الدعوى:  �شفة  بوري.   756

دينارًا واإلزامه بالر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنين 

2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�ساد�سة

رقم الدع�وى: 1/5916/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعـــية: زهراء عبدالجليل عي�شى من�شور الخور ، وكيلها المحامي علي اأحمد عياد. المدعى 

عليها: موؤ�ش�شة ابراج البحرين العقارية ل�شاحبها �شامي عبداهلل محمود اأحمد �س.ت:2-39409، 

العنوان: �شقة 41 مبنى 624 طريق 2808 مجمع 428 ال�شيف. �شفـة الدعــوى: طلب ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها لجل�شة الإثنين 2013/4/29، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدع�وى: 2/11979/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

مقبول  يو�شف  محمد  خواجة  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتامين  العامة  الهيئة  المدعـــية: 
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الدعــوى:  �شفـة   .304 مجمع   381 طريق   51 مبنى  العنوان:  ايمبوريم،  ارث  ك�شمير  �شاحب 

طلب ديون.

اأو  بنف�شه  بالح�شور  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بوكيل عنه لجل�شة الإثنين 2013/4/29، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدع�وى: 1/15684/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعـــي: يا�شين اإبراهيم جعفر اأحمد، وكياله المحاميان علي العريبي وحميد المال. المدعى 

طريق   401 �شقة  العنوان   53136 ذ.م.م.�ــس.ت  التطوير  و  لالن�شاء  الحمد  �شركة   -1 عليهم: 

الجواز  رقم   510516106 الفاخوري  ذياب  �شليمان  ثمين   -2 المنامة.  و�شط  مجمع304   383

1954661 العنوان �شقة 401 طريق 383 مجمع 304 و�شط المنامة. 3- ن�شاءت فرحان عو�س 

و�شط   304 مجمع   383 طريق  �شقة401  العنوان  الجواز1684423  رقم   490512828 �شهاونة 

المنامة. �شفـة الدعــوى: طلب ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليهم المذكورين بالح�شور باأنف�شهم 

اأو بوكيل عنهم لجل�شة الأحد 2013/4/28، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/13508/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

 ،760405921 ال�شخ�شي  رقمه  جــواد،  بن  عبداهلل  ح�شن  على  عليه:  المدعى  المحامين. 

 74/559 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .506 مجمع  جنو�شان  �شارع    213 مبنى  العنــوان: 

دينارًامع 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 2013/7/2  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى: 7/13476/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

 ،690602960 ال�شخ�شي  رقمه  ها�شم،  عــدنــان  باقر  ال�شيد  عليه:  المدعى  المحامين. 

العنــوان:�شقه 11 مبنى 651  طريق310 مجمع 306. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 63/197 

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 

الثالثاء 2013/7/2  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى: 5/1776/2013/02

تبليغ بالح�سور

المــدعية: �شركة ريديك�س لل�شناعات ذ.م.م، وكيلتها المحامية �شهناز علي عبداهلل، العنوان: 

مكتب 73 بناية عالية الدور ال�شابع المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليها: ال�شركة البحرينية 

توؤدي  بــاأن  عليها  المدعى  اإلــزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهولة  الأثــاث،  ل�شناعة  التركية 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  للر�شوم  بالإ�شافة  دينار   1127/080 وقــدره  مبلغًا  للمدعية 

المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأثنين 2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/13523/2012/02

                                          تبليغ بالح�شور

مكتب   - المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المحامين. المدعى عليها: �شديقة عبا�س ال�شيد اأحمد ماجد، رقمها ال�شخ�شي 831204320، 

 87/173 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .1654 مجمع  طريق2644   1654 مبنى  العنــوان: 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة يوم  ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

الثالثاء 2013/7/2   لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى: 3/13934/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  مكي/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المحامين.  المدعى عليه: SIVAN BHASKARAN، رقمه ال�شخ�شي 770147968، العنــوان: 

11 مبنى 420  طريق 507 مجمع 306. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 71/708 دينارًا  �شقة 

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�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  



137
العدد: 3106 - الخميس 30 مايو 2013

رقم الدعوى: 9/13930/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  مكي/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

ال�شخ�شي 840632576،  رقمه  الحافظ،  رامي عبدالمعين  عليه: محمد  المدعى  المحامين.  

 159/729 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .430 مجمع   3028 طريق    1448 مبنى  العنــوان: 

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�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى: 9/00221/2013/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

 ،880202068 ال�شخ�شي   رقمه  ح�شن،  اكبر  علي  نــادر  طــارق  عليه:  المدعى  المحامين. 

 239/348 قدره   مبلغ  الدعوى: طلب  �شفة   .736 مبنى 1009  طريق 3638 مجمع  العنــوان: 

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 2013/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى: 9/13748/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  مكي/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المحامين. المدعى عليه: ح�شن ح�شين علي الحمر، رقمه ال�شخ�شي 880502169، العنــوان: 

مبنى 53  طريق62 مجمع 2032. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 754/519 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 2013/6/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى: 6/13745/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  مكي/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 
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العنــوان:   ،900912715 ال�شخ�شي  رقمه  فردو�س،  عمران  محمد  عليه:  المدعى  المحامين. 

مع  دينارًا   316/522 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .203 مجمع  طريق350    1969 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 

الإثنين 2013/06/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى: 5/13740/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  مكي/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

مبنى  العنــوان:   ،751207608 ال�شخ�شي  رقمها  �شالح،  علي  منى  عليها:  المحامين.المدعى 

الر�شوم  مع  دينارًا   56/985 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .202 مجمع  طريق221    581

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

يوم الإثنين 2013/06/25 لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى: 9/3388/2012/02

تبليغ بالح�سور

المــدعية: بر�شتيج لتاأجير ال�شيارات، بوا�شطة وكيلها المحامي عبداهلل ال�شكران/ المحاكم - 

ال�شخ�شي  رقمه  �شويخان،  جا�شم  بن  اأحمد  بن  جا�شم   : عليه  المدعى  المحامين.  مكتب 

الر�شوم  مع  دينارًا   214/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول   ،1018557908

والم�شاريف واأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنين 2013/5/13 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/9773/2012/02

تبليغ بالح�سور

�شالح/  عبدالح�شين  علي  المحامي   وكيله  الحما�شي،  بو�شعيب  عالل  م�شطفى  المــدعي: 

المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليها: الجوهرة لل�شفر وال�شياحة - ل�شاحبتها افتخار 

�شفة  العنوان.  مجهولة   ،550106154 ال�شخ�شي  رقمها  يــار،  محمد  اإ�شماعيل  عبدالعزيز 

 GAFOOR  PATHARAI VALAPPIL الدعوى:الحكم بتعديل الطلب ليكون اإخراج المدعى عليه
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يار   اإ�شماعيل محمد  لل�شفر وال�شياحة ل�شاحبتها افتخار افتخار عبدالعزيز  واإدخال الجوهرة 

كمدعى عليها مع الر�شوم والم�شاريف.

يوم  جل�شة  حددت  باأنه  المذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/13 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/12685/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحامية  وكيلتها  بوا�شطة  �شمارة،  وليد ح�شين  اإعالنات كالرين ل�شاحبتها غادة   : المــدعية 

الحايكي،  مبارك  علي  ح�شين  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم  الخزرجي/  �شهى 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   2500/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  العنــوان.  مجهول 

واأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنين 2013/5/13 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى:8/956/2013/02

تبليغ بالح�سور

ال�شيارات وكيلته المحامية �شناء بوحمود/ المحاكم - مكتب  لتاأجير  اأو�شكار  المدعية: �شركة 

المحامين. المدعى عليه: محمد ف�شل علي �شالم المزروعي، العنوان: غرفة 312 مبنى 387 

طريق 1912 مجمع 319. �شفة الدعوى: الحكم باإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا 

قدره -/333 دينارًا مع الفائدة بواقع 10٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام والزامة 

بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

يوم الإثنين 2013/4/22 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 5/11163/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  الحربي/  حمد  المحامي  وكيله  عبدالعال  علي  عبدالر�شول  المدعي: 

المحامين. المدعى عليها: مدر�شة ال�شنابل الخا�شة وكيلتها المحامية ردينة العلوي، العنوان: 

مجهول العنوان. المو�شوع :طلب ديـــن.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الثالثاء 2013/5/21، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/14216/2012/02

تبليغ بطريق الن�سر

المدعي: قادر رحمان، وكيلته المحامية هدى �شعد اأحمد يو�شف، العنوان: برج ال�شقر  الدور 

الرابع   مكتب 402  المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليها: موؤ�ش�شة علي مهدي عبد النبي خلف                

1 مبنى  النبي خلف ) �شجل تجاري 53258-1 (، عنوانه: �شقة  ل�شاحبها / علي مهدي عبد 

589  �شارع 219  مجمع 502 جنو�شان. الطلبات: 1- فرق الراتب -/50 دينارًا �شهريًا للفترة 

من �شهر مار�س 2011 حتى اأبريل 2012 بواقع -/650 دينارًا. 2- الأجور المتاأخرة اإعتبارًا من 

2012/5/1 حتى 2012/8/29 بواقع -/595 دينارًا. 3- ال�شاعات الإ�شافية 6 �شاعات يوميًا 

ال�شنوية  الإجــازة  بدل  عن الفترة المطالب بها اأيام الجمعة بواقع 557/500 دينارًا. 4- 

بواقع  عمله  فترة  عن  الخدمة  نهاية  مكافاأة  عن فترة عمله بواقع 227/50 دينارًا. 5- 

162/50 دينارًا. 6- ا�شترداد مبلغ الفيزا بواقع -/500 دينار. 7- جواز �شفر �شالح لل�شفر + 

تذكرة العودة. 8- التعوي�س عن التاأخير في �شداد الرواتب بواقع -/200 دينار.

اأو  بنف�شه  بالح�شور  الذكور  عليه  للمدعى  الثانية  العمالية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بمن ينوب عنه بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2013/4/16، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى العمالية الثانية  

رقم الدعوى: 5/17772/2012/02

تبليغ بالح�سور

اأديب/ المحاكم -  اإبراهيم  اإبراهيم خليل كانو و غيره وكيله المحامي خليل  المدعي: محمد 

المو�شوع :طلب  العنوان.  اأحمد، مجهول  المدعى عليه: محمد مح�شن علي  المحامين.  مكتب 

ديـــن.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الثالثاء 2013/5/21، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/18793/2012/02

تبليغ بطريق الن�سر

1-57851(، وكيلها المحامي حافظ  المدعية: �شركة ريف لإدارة الخدمات ذ.م.م   ) �س.ت 

علي محمد، العنوان:  مكتب 32  بناية 188  طريق 1703  المنامة 317. المدعى عليه: مح�شن 
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 321 مجمع    212 طريق    293 فيال  عنوانه:   ،871206161 ال�شخ�شي  رقمه  الق�شير،  يو�شف 

واحد  �شهر  راتب  اإخطار  بدل  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليها  المدعى  اإلــزام  الطلبات:  الق�شيبية. 

ال�شرار  عن  تعوي�شًا  للمدعية  يــوؤدي  بان  عليه  المدعى  ــزام  واإل دينار،   300/- قــدره  مبلغًا 

والم�شاريف  بالر�شوم  المدعى عليها  واإلزام  التي لحقتها مبلغ قدره -/300 دينار،  الج�شيمة 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية للمدعى عليه اأو من ينوب عنه بالح�شور 

لجل�شة الأحد 2013/5/12، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى العمالية الثانية

رقم الدعوى: 9/2231/2013/02

تبليغ بالح�سور

العنوان.  مجهول  اإبراهيم،  خليل  مح�شن  عليه:  المدعى  البحرين.  كيو  واي  �شركة  المــدعية: 

المو�شوع: منازعات مدنية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2013/5/19 لنظر الدعوى، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدع�وى: 2/1386/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

اإبراهيم  اإبراهيم  نادية  المحامية  وكيلته  التوبالني،  من�شور  عبدالنبي  �شمير  المدعـــي: 

الح�شم  ام  العنوان: مبنى 195 طريق 3505  نيك محمد،  اآ�شم خان  المدعى عليه:  الجندي. 

335. �شفـة الدعــوى: اإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 7266.500 دينارًا.

بالح�شور  اأعــاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة الإثنين 2013/5/20، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/12400/2010/02

تبليغ بالح�سور

المدعـي: عبدالفتاح كمال محمد داود علي، رقمه ال�شخ�شي 561116253، العنـوان: مبنى 91 

والن�شر، مجهول  لل�شحافة  الميثاق  دار  عليها:  المدعى  الفا�شل.  عبدالرحمن  �شارع   21 �شقة 

العنوان. �شفة الدعـــــوى: مطالب عمالية.

الأحد  جل�شة  حــددت  قد  باأنها  المذكور  عليها  للمدعى  الثانية  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا 

2013/5/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية
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رقم الدعوى: 4/5139/2013/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 عبدالأمير علي ح�سن عبداهلل ك�سكول

علي ح�شن  عبدالأمير  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  الخام�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

عبداهلل ك�شكول، رقمه ال�شخ�شي 620028289. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي 

يومًا  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  بتقديم دعوى لدى هذه  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه، عليه 

المحكمة في  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  اأنه على كل من في ذمته دين  تاريخه، كما  من 

اأقرب فر�شة. وقد حددت المحكمة جل�شة الأحد 2013/5/26 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 4/13715/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 كاظم ح�سن الن�سر 

رقمه  الن�شر،  ح�شن  كاظم  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

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 2013/04/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

رقم الدعوى: 9/1345/2013/02

المو�سوع: فتح دعوىتركة المتوفى

 �سديق يحيى ح�سين ال زمان

ال  ح�شين  يحيى  �شديق  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

زمان، رقمه ال�شخ�شي  320101070. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 

اأنه  كما  تاريخه،  يومًا  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  دعوى  بتقديم  يبادر  اأن  عليه 

المحكمة  حددت  وقد  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على 

جل�شة الأحد 2013/4/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى 02/2012/16387/2

المو�سوع: فتح دعوىتركة المتوفاة

 فاطمة اإبراهيم بهزاد

اإبراهيم  فاطمة  المتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
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باأية  يدعي  اأو من  المذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي  250019558.  رقمها  بهزاد، 

حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، 

كما اأن على كل من في ذمته دين للمتوفاة المذكورة اأن ي�شعر هذه المحكمة بذلك. وقد حددت 

المحكمة جل�شة الأحد 2013/4/28لنظر الدعوى، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/15954/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 �ساح عبا�ض حبيب اأحمد مو�سى

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى �شالح عبا�س حبيب اأحمد 

باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .760205973 ال�شخ�شي  رقمه  مو�شى، 

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 الأحد 2013/4/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/2313/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفاة 

لطيفة جا�سم علي عبدالرحمن ال�سيار

علي  جا�شم  لطيفة  المتوفاة  تركة  دعــوى  فتح  عن  الأولـــى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

عبدالرحمن ال�شيار، رقمها ال�شخ�شي 480105510. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من 

واأربعين يومًا  اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة  باأية حقوق عليه  يدعي 

من  تاريخه، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفاة المذكورة اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة الأربعاء 2013/4/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى  

رقم الدعوى: 9/17484/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى 

عبداهلل ادهام ح�سن ادهام وغيره

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى عبداهلل ادهام ح�شن ادهام 

وغيره رقمه ال�شخ�شي 720803799. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
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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 2013/5/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 6/1686/2013/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 جمعة اأحمد اإبراهيم �سالح ال فرحان

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى جمعة اأحمد اإبراهيم �شالح 

ال فرحان، رقمه ال�شخ�شي 650104870. فعلى كل وارث للمتوفى المذكورة اأو من يدعي باأية 

حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، 

حددت  وقــد  المحكمة.  هــذه  ي�شعر  اأن  الذكور  للمتوفى  ديــن  ذمته  في  من  كل  على  اأنــه  كما 

المحكمة جل�شة الأحد 2013/4/14 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى  

رقم الدعوى: 9/3287/2013/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفاة

 ليلى عبدالجليل م�سطفى

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفاة ليلى عبدالجليل م�شطفى، 

حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى   .680300570 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 المذكورة اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد حددت المحكمة 

جل�شة الأحد 2013/5/5 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/17756/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفاة

 مارغريت د�سوزا

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح  دعوى تركة المتوفاة مارغريت د�شوزا. فعلى 

هذه  لدى  دعوى  بتقديم  يبادر  اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل 

للمتوفى  اأنه على كل من في ذمته دين  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة 

لنظر   2013/5/15 الأربعاء  جل�شة  المحكمة  حددت  وقد  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  المذكور 

الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 3/886/2013/02

المو�سوع: فتح  دعوى تركة المتوفى

 غازي �سعيد عبدالنبي الزيرة

عبدالنبي  �شعيد  المتوفىغازي  تركة  دعوى  فتح   عن  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .530202417 ال�شخ�شي   رقمه  الزيرة، 

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 الأربعاء 2013/5/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/18024/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 �سويد �سعد العميري 

العميري،  �شعد  �شويد  المترفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

اأو من يدعي باأية حقوق عليه  رقمه ال�شخ�شي 470004681. 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 2013/5/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/03052/2013/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 خالد بدر را�سد محمد عتيق

را�شد محمد  بدر  المتوفى خالد  تركة  فتح  دعوى  الرابعة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

عتيق، رقمه ال�شخ�شي 630069891. 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 2013/5/8 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة



146
العدد: 3106 - الخميس 30 مايو 2013

رقم الدعوى: 6/13101/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 �سالح عبدالوهاب الجمري

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى �شالح عبدالوهاب الجمري، رقمه 

اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .510049230 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 

الإثنين 2013/4/29 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/18640/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى 

عبدال�سهيد علي العلي

العلي،  علي  عبدال�شهيد  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

رقمه ال�شخ�شي  610119508. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 

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 

الإثنين 2013/4/29 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/14214/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

ح�سن علي اأحمد الخاجة

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى ح�شن علي اأحمد الخاجة، رقمه 

اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .290101794 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 

الأحد 2013/6/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

 رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية


