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 �أمر ملكي رقم )48( ل�سنة 2019

بتعيني نائب رئي�س وع�سو باملحكمة الد�ستورية

 

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة                  ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، 

ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002 باإن�شاء املحكمة الد�شتورية، املعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2012،

وعلى الأمر امللكي رقم )38( ل�شنة 2018 بتجديد تعيني رئي�س ونائب رئي�س وع�شو باملحكمة 

الد�شتورية،

�أمرنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

خم�س  ملدة  الد�شتورية  املحكمة  لرئي�س  نائبًا  املال  را�شد  اإبراهيم  اأحمد  امل�شت�شار  ـن  ُيـعيَّ

�شنوات.

�ملادة �لثانية

ـن ال�شيد اأحمد حمد عبداهلل الدو�شري ع�شوًا باملحكمة الد�شتورية ملدة خم�س �شنوات. ُيـعيَّ

�ملادة �لثالثة

ُيـعمل بهذا الأمر اعتبارًا من تاريخ 13 �شبتمرب 2019، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين 

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريــــخ: 13 محــــرم 1441هـ

الموافق: 12 �شبتمبر 2019م



العدد: 3436 – الخميس 12 سبتمبر 2019

6

 قر�ر رقم )19( ل�سنة 2019

ـان ـكَّ باإن�ساء �للجنة �لوطنية للمعلومات و�ل�سُّ

رئي�س مجل�س الوزراء:

ـعداد، بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1977 يف �شاأن الإح�شاء والتِّ

ل  املعدَّ املركزي،  ـاين  ـكَّ ال�شُّ ال�شجل  �شاأن  يف   1984 ل�شنة   )9( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )45( ل�شنة 2006،

ـان، ـكَّ وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2006 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية لل�شُّ

ل بالقرار رقم  وعلى القرار رقم )21( ل�شنة 2015 باإن�شاء اللجنة الوطنية للمعلومات، املعدَّ

)9( ل�شنة 2017،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �الآتي:

مادة )1(

ـان(، وُيـ�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة  ـكَّ ُتـن�شاأ جلنة ُت�شمى )اللجنة الوطنية للمعلومات وال�شُّ

ـل برئا�شة وزير �شئون جمل�س الوزراء، وع�شوية ممثلني عن اجلهات الآتية: )اللجنة(، وت�شكَّ

1- ديوان �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س الوزراء.

2- مكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء.

3- الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.

4- وزارة المالية والقت�شاد الوطني.

5- وزارة الخارجية.

6- وزارة الداخلية. 

7- وزارة التربية والتعليم.

8- وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

9- وزارة ال�شحة.

10- وزارة الإ�شكان.

11- وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

12- وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

13- وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

14- وزارة الموا�شالت والت�شالت.

15- وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

ـفط والغاز. 16- الهيئة الوطنية للنِّ
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17- هيئة الكهرباء والماء.

18- مجل�س التنمية القت�شادية.

19- م�شرف البحرين المركزي.

20- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

21- المجل�س الأعلى للمراأة.

22- المجل�س الأعلى للبيئة.

23- ديوان الخدمة المدنية.

24- جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.

وي�شُدر بت�شمية اأع�شاء اللجنة قرار من وزير �شئون جمل�س الوزراء، بناًء على تر�شيح كل 

جهة، على األ يقل م�شتوى التمثيل عن درجة وكيل م�شاعد. 

ويتوىل  حما�شرها،  وحترير  لجتماعاتها،  بالتح�شري  يقوم  لأعمالها،  ر  مقرِّ للجنة  ويكون 

متابعة تنفيذ قراراتها.

مادة )2(

تكون مدة ع�شوية اللجنة �شنتني قابلة للتجديد، ويف حالة ُخـُلـو مكان اأيِّ ع�شو من اأع�شائها 

الع�شو  وُيـكمل  تر�شيحها،  على  بناًء  اجلهة  ذات  يحل حمله ممثل عن  الأ�شباب  من  �شبب  لأيِّ 

اجلديد مدة �شلفه.

مادة )3(

ورْبـِطـها بربنامج عمل   2030 امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  اللجنة مهمة متابعة تنفيذ  تتوىل 

احلكومة، ولها يف �شبيل حتقيق اأهدافها القيام باملهام الآتية:

ـان. ـكَّ اقتراح ال�شيا�شات الوطنية لل�شُّ  -1

�شمـــان تحديث و�شحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة الموؤ�شرات والمعلومات الوطنية   -2

ع  ـان، وو�شْ ـكَّ واأهداف التنميـــة الم�شتدامة وموؤ�شراتها، بما في ذلك البرامـــج المتعلقة بال�شُّ

الآليات الكفيلة بذلك.

اعتمـــاد كافة المعلومات والتقارير الوطنية والبيانـــات الر�شمية، وتحديد الجهات الم�شئولة   -3

ـمات الدولية بها. عن اإنتاجها قبل تزويد المنظَّ

�شمـــان التزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والإح�شائيات الوطنية المتعلقة   -4

باأهـــداف التنميـــة الم�شتدامـــة وموؤ�شراتهـــا، واأيـــة موؤ�شرات اأخـــرى ذات عالقـــة بالقاعدة 

المعلوماتية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

ـع الجراءات المنا�شبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية. و�شْ  -5
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مراجعة وتقييم اأداء القاعدة المعلوماتية لتح�شين جودة المعلومات الواردة فيها.  -6

ـمات الإقليمية والدولية المخت�شة في اأهداف التنمية الم�شتدامة  التعاون مع الهيئات والمنظَّ  -7

انية. ـكَّ والم�شائل ال�شُّ

مادة )4(

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثالثِة اأ�شهر بدعوة من رئي�شها يف الزمان واملكان 

اللذين يحددهما، ويكون اجتماعها �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها.

َتـ�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وُتـ�شِدر 

ـح اجلانب الذي فيه رئي�س الجتماع. الأ�شوات يرجَّ

مادة )5(

ـل جلانًا فرعيًة من بني اأع�شائها اأو من غريهم وذلك ملتابعة ودرا�شة مو�شوعات  للجنة اأن ت�شكِّ

دة متعلقة بن�شاطها.  حمدَّ

ويجوز للجنة ال�شتعانة مبن ترى من اخلرباء واملخت�شني، واأْن تدعَوهم حل�شور اجتماعاتها 

اأو اجتماعات اللجان الفرعية ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، اأو لتزويد اللجنة اأو اللجان الفرعية 

اأعمال  يف  بهم  ُيـ�شتعان  ملن  يكون  ول  اخت�شا�شاتها.  ملبا�شرة  �شرورية  تراها  التي  باملعلومات 

اللجنة حق الت�شويت. 

مادة )6(

ُيـلَغـى  كما  ـان،  ـكَّ لل�شُّ الوطنية  اللجنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2006 ل�شنة   )1( رقم  القرار  ُيـلَغـى 

القرار رقم )21( ل�شنة 2015 باإن�شاء اللجنة الوطنية للمعلومات.

مادة )7(

على وزير �شئون جمل�س الوزراء والوزراء واجلهات املعنية - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام 

هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 محـــرم 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 8 �شبتمبر 2019م
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وز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

 قر�ر رقم )76( ل�سنة 2019

ب�ساأن تعيني جمل�س �إد�رة موؤقت جلمعية �خلري�ت �خلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2012 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية اخلريات اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اخلريات اخلريية،

ـمات الأهلية املوؤرخة يف 2019/8/25، والثابتة فيها  وا�شتنادًا اإىل مذكرة اإدارة دْعم املنظَّ

46( من املر�شوم بقانون رقم )21(   ،39  ،38  ،33 خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 

ل�شنة 1989، وعدم عْقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية اخلريات اخلريية،

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

قرر �الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية اخلريات اخلريية ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/ عادل  ُيـعيَّ

عبدالرحمن را�شد الرفاعي، وع�شوية ُكـلٍّ من:

1-   محمد عادل عبدالرحمن را�شد الرفاعي.

2-  ح�شن محمود عبدالرحيم محمد ال�شعيدي.

3-  عبداهلل طرار �شلطان علي.

4-  علي ح�شن عبدالملك ال�شاعي.

5-  عبداهلل ربيعة محمد جا�شم.

6-  خالد اأحمد جمعة الخياط.

ـام يو�شف علي الح�شن. 7-  ب�شَّ

ـا�س نا�شر محمد العبيدلي. 8-   فيَّ

9-   را�شد عبداللطيف را�شد ال�شندي.
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مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

اأو�شاع  ب�شاأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  م  يقدَّ تقريرًا  املوؤقت  الإدارة  ُيـِعـدُّ جمل�س 

نًا اأمورها املالية خالل الأعوام الأربعة املا�شية، ومقرتحاته لإ�شالحها، وتطوير  اجلمعية، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقد قبل انتهاء املدة املحدَّ

اًل  باملادة )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعِر�س عليها تقريرًا مف�شَّ

بعد  ذاتها  اجلل�شة  يف  اجلديد  الإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب  اجلمعية.  حالة  عن 

والنظام  القانون  لأحكام  ِوْفقًا  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  برت�شيح  اخلا�شة  الإجراءات  اتخاذ 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية

جميل بن حممد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 27 اأغ�شطـــــ�س 2019م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )52( ل�سنة 2019

 ب�ساأن �إلغاء ترخي�س بنك جملة تقليدي

لـ)بنك �إنف�ستكورب �س.م.ب(

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته،

2007 ب�شاأن اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي، وتعديالتها،

وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر �الآتي:

مادة )1(

20 يونيو  اإنف�شتكورب �س.م.ب( املمنوح بتاريخ  لـ)بنك  ُيلـَغـى ترخي�س بنك جملة تقليدي 

1982، وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 12411-1.

مادة )2(

ُيـعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي

ر�سيد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 9 محــــرم 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 8 �شبتمبر 2019م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )775( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

ال�شركة  اإليه �شاحبا  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ماركتنج لينك ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33373، طالَبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وذلك بناًء على تنازل ال�شريكة مي�شال 

زينى عن كامل ح�ش�شها في ال�شركة اإلى ال�شريك جان زينى. 

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )776( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

اأمل  ال�شيدة/  اإليه  باأنه قد تقدمت  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  البحرين  يعلن مركز 

عبدالح�شن ربيع اإبراهيم علي الحلواكي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الموج الأزرق للمقاولت(، 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  ال�شاد�س  الفرع  تحويل  طالبة   ،6-53103 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اأمل عبدالح�شن 

.SHIBU DANIEL و  BINU SAMUEL KAVUMKAL ربيع اإبراهيم علي الحلواكي، و

�إعالن رقم )777( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

فادي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�س.�س.و(،  والإعــالن  للدعاية  ميديا  )ميجا  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  بورجيلي،  جوزاف 
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اإلى �شركة ذات  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  114069-1، طالبُا تغيير  القيد رقم  الم�شجلة بموجب 

جوزاف  فادي  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

بورجيلي، وح�شن زكريا علي الورداني، وحنان في�شل اأحمد �شاهين جناحي.

    

�إعالن رقم )778( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

دروي�س اأحمد �شهدا، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بدى للمعار�س والموؤتمرات(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 101841، طالبُا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، ا�شمها 

التجاري )�شركة بي دي اي للموؤتمرات والمعار�س(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، ( وت�شجل 

با�شم المالك نف�شه.

�إعالن رقم )779( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

�إىل �سركة ذ�ت م�سئوليه حمدودة

 

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �ــس.م.ب  اأ�ش�شت  )جلف  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 

32067-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

البحرينية  ال�شركة  لكل من:  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  و�شتمائة(  األف  وواحد  مقداره 301،600 )ثالثمائة 

الكويتية للتاأمين �س.م.ب، و�شركة الخليج للتاأمين، ومفري اأ�شي�شتن�شيا كومبانيا اإنترنا�شونال، وال�شركة القطرية 

التاأمين  و�شركة  �ــس.م.ع.ع،  وال�شت�شارات  للتنمية  العالمية  العمانية  وال�شركة  التاأمين،  واإعــادة  للتاأمين  العامة 

العربية ال�شعودية �س.م.ب مقفلة.  

    

�إعالن رقم )780( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل موؤ�س�سة فردية

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )المجموعة الدولية اأيكن لالإدارة والتطوير وال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 72688، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية ا�شمها التجاري 

اأحمد  عبدالرحمن  را�شد  لل�شيد/  مملوكة  وت�شبح  وال�شت�شارات(،  والتطوير  لالإدارة  اأيكن  الدولية  )المجموعة 

�شاهين، ومبا�شرته متابعة القيام باإجراءات التحويل.
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�إعالن رقم )781( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 

ال�شركة  اإليه �شاحبا  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )زترا ال�شرق الأو�شط ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 35219،  

طالَبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وذلك بناًء على تنازل ال�شريكة 

مي�شال زينى عن كامل ح�ش�شها في ال�شركة اإلى ال�شريك جان زينى.

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )782( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ جا�شم  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

يحيى ماجد ح�شن، مالك  الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شواق دم�شتان الحديثة(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 98664-9، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، واإدخال 

ال�شيد/ MOHAMMAD ANISUR RAHMAN ASLAM GAZI �شريكًا في ال�شركة.

ــمــذكــور مــ�ــشــفــوعــًا بالم�شتندات  ال الــمــركــز  اإلــــى  بــاعــتــرا�ــشــه  الــتــقــدم  ــرا�ــس  لــديــه اعــت فــعــلــى كــل مــن 

الإعــالن. هــذا  ن�شر  تاريخ   من  عمل  يــوم  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مــدة  خــالل  لالعترا�س  رة  والــمــبــرِّ ــدة    الــمــوؤيِّ
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�عالن بقر�ر ت�سكيل هيئة ت�سوية �لنز�ع

وموعد ح�سور �جلل�سة �أمام �لهيئة

رقم الدعوى: 2/ 2019

المدعية: �شركة موزارت هولدنج اأي اإن �شي، وكيلها: المحامي حامد المحمود.

عنـــو�ن �لوكيـــل: المنامة، مرفاأ البحرين المالي، الطابق 16، مبنـــى جي.بي كورب رقم 1411، 

�شارع 4626، مجمع 346.

 �لمدعى عليه �الأول: فران�شي�شكو �شانجيز.

عنو�نه: المنامة، برج الزياني، بناية رقم 13، �شقة 11،  �شارع رقم 2001، مجمع 320.

�لمدعى عليها �لثانية: �شركة اإف اإ�س اإنف�شتمنت ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لثالثة: �شركة اأي جي بي هولدنج ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لر�بعة: �شركة اأي جي بي مانجمنت ليمتد )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لخام�سة: اأو�شترال تر�شت )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �ل�ساد�سة: اأو�شترال هولدنج )�شركة بريطانية مجهولة العنوان(.

�لمدعـــى عليهـــا �ل�سابعـــة: �شركة اأباليـــد �شتراتيجيك اإن�شتوتيوت ليمتـــد ل�شاحبها فران�شي�شكو 

�شانجيز )مجهولة العنوان(.

�لمدعى عليها �لثامنة: بياتري�س جور�شيا )مجهولة العنوان(.

هيئة ت�شوية النزاع رقم )15/ل40( ل�شنة 2019

1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعال )رئي�ًشا(.

2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذ ح�شين مهدي القيدوم )ع�شًوا(.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم جميًعا املذكورين اأعاله بقرار ت�شكيل 

12 �شبتمرب  2019 ومبوعد ح�شور جل�شة اخلمي�س  ل�شنة  النزاع رقم )15/ ل40(  ت�شوية  هيئة 

ال�شاعة 11:30 �شباًحا وذلك مبقر الغرفة وعنوانها: مملكة البحرين، املنامة، املنطقة   2019

الدبلوما�شية، بناية البارك بالزا مبنى 247، الطابق الثالث، �شارع 1704، وذلك عماًل بالقرار 

رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين 

لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 

2009، ليعلم.

مدير �لدعوى

غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات

�إعالن من غرفة ت�سوية �ملنازعات
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�إعالن �سطب وكاالت جتارية

باأنه قد مت �شطب قيد  وال�شياحة  التجارية بوزارة ال�شناعة والتجارة  الوكالت  يفيد ق�شم 

الوكالت التجارية املذكورة تفا�شيلها:

10899رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

BT PRODUCTS AB

SWEDISH

Mjolby, Sweden 81 595
�شركه الوكالت العاملية املحدودةا�شم الوكيل 

غري حمددة املدةمدة الوكالة

بناًء على طلب الوكيل �شبب ال�شطب

2019/80/18تاريخ ال�شطب

11518رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
وعنوانه

ALSTOM INTERNATIONAL

FRENCH

AVENUE KLEBER, 75116 PARIS, FRANCE 25
 شركه يتيم التجاريةاسم الوكيل 
محددة المدةمدة الوكالة

بناًء على طلب الوكيلسبب الشطب
2019/08/14تاريخ الشطب

6854رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
وعنوانه

NALCO SAUDI CO LTD

SAUDI

PO BOX 7372, DAMMAM 31462, SAUDI ARABIA
شركة علي ومحمد يتيماسم الوكيل 
محددة المدةمدة الوكالة

بناًء على طلب الوكيلسبب الشطب
2019/08/14تاريخ الشطب


