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 �أمر ملكي رقم )51( ل�سنة 2018

بتعيني رئي�س نيابة من الفئة )ب(

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

وكيـل بدرجة  )ب(  الفئة  من  نيابة  رئيـ�س  الليثي  اأمني  خليل  علي  ح�شـام  امل�شت�شار   ُيعنينَّ 
 حمكمة كربى.

�ملادة �لثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 21 �شفـــــر 1440هـ
الموافق: 30 اأكتوبــر 2018م
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 مر�سوم رقم )50( ل�سنة 2018

 بتعيني مدير عام ملعهد �لبحرين للتدريب 

يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم

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

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدنَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُتعنينَّ الدكتورة �شماح حممد �شليمان مديرًا عامًا ملعهد البحرين للتدريب يف وزارة الرتبية 
والتعليم بدرجة وكيل م�شاعد.

�ملادة �لثانية

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والتعليم  الرتبية  وزير  على 
اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 15 �شـفــر 1440هـ
الموافق: 24 اأكتوبر 2018م
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 مر�سوم رقم )51( ل�سنة 2018 

بتعيني وكيل م�ساعد يف وز�رة �ملو��سالت و�الت�ساالت

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

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدنَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت،

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2014 بتعيني مديرين يف وزارة املوا�شالت،
وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُتعنينَّ ال�شيدة ندى يو�شف عبداللطيف دين وكياًل م�شاعدًا للنقل الربي يف وزارة املوا�شالت 
الت�شالت.

�ملادة �لثانية

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر 
يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 15 �شـفــر 1440هـ
الموافق: 24 اأكتوبر 2018م
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 مر�سوم رقم )52( ل�سنة 2018

بتعيني وكيل م�ساعد يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم

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

بعد الطالع على الد�شتور،
ل  املعدنَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

2012 وتعديالتها،
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،

وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 2014 بتعيني مدراء يف وزارة الرتبية والتعليم،
وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�ملادة �الأوىل

ُتعنينَّ ال�شيدة اأحالم اأحمد خليفة العامر وكياًل م�شاعدًا للمناهج والإ�شراف الرتبوي بوزارة 
الرتبية والتعليم.

�ملادة �لثانية

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والتعليم  الرتبية  وزير  على 
اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 15 �شـفــر 1440هـ
الموافق: 24 اأكتوبر 2018م



العدد: 3391 – الخميس 1 نوفمبر 2018

9

 قر�ر رقم )1( ل�سنة 2018

باإعادة ت�سكيل جمل�س �خلدمة �ملدنية

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1982 باإن�شاء جمل�س اخلدمة املدنية،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )17( ل�شنة 2016 بتعديل وزاري،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )45( ل�شنة 2016 بتعديل وزاري،

وعلى الأمر امللكي رقم )50( �شنة 2018 بتكليف النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء بتطوير 
اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

اخلدمة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2011 ل�شنة   )15( رقم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  قرار  وعلى 
املدنية، 

بتعيني ع�شو يف جمل�س اخلدمة  �شنة 2012  رقم )60(  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار  وعلى 
املدنية،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اخلدمة املدنية برئا�شة النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، وع�شوية 
ُكلٍّ من :

نائبًا للرئي�س معالي ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة       - 1
ع�شوًا وزير �شئون مجل�س الوزراء        - 2
ع�شوًا وزير المالية        - 3
ع�شوًا وزير التربية والتعليم        - 4
ع�شوًا وزير �شئون الكهرباء والماء        - 5
ع�شوًا وزير العمل والتنمية الجتماعية        - 6
ع�شوًا وزير �شئون مجل�شي ال�شورى والنواب       - 7
ع�شوًا وزير ال�شحة        - 8
ع�شوًا  رئي�س ديوان الخدمة المدنية        - 9
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�ملادة �لثانية

لنائب  ويكون  لذلك،  احلاجة  دعت  كلما  اأو  �شهر  كل  مرة  املدنية  اخلدمة  جمل�س  يجتمع 
الرئي�س �شالحيات الرئي�س يف حالة غيابه.

�ملادة �لثالثة

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

 �سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ:  22 �شفــر 1440هـ
الـمــوافــــــــق:  31 اأكتوبر 2018م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

 قر�ر رقم )89( ل�سنة 2018

ب�ساأن تنظيم �الإعالن بالو�سائل �الإلكرتونية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971 وتعديالته،
ال�شرعية  املحاكم  اأمام  الإجراءات  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )30( ل�شنة 2018 ب�شاأن حماية البيانات ال�شخ�شية،

وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2016 ب�شاأن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين،
الر�شمية  موقع اجلريدة  املحاكم على  اإعالنات  بن�شر  ل�شنة 2017  رقم )8(  القرار  وعلى 

بهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،
باإر�شال وت�َشلُّم  الفنية اخلا�شة  ل�شنة 2018 بتنظيم ال�شرتاطات  القرار رقم )36(  وعلى 

وحتديث ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 
ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

�لوز�رة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

يـــة الق�شيرة ِوْفًقا  �الإع���الن: الإعـــالن الذي يتم بوا�شطـــة البريد الإلكترونـــي اأو الر�شالة الننَّ�شِّ

لأحكام هذا القرار.
�لُمعِلن: هو الجهة الق�شائية اأو ال�شخ�س الطبيعي اأو الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري طالب 

الإعالن.
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�ل�ُمعلَن �إليه: هو ال�شخ�س الطبيعي اأو الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري المطلوب اإعالنه.

�لبيان���ات �لمعتَم���دة: بيانـــات البريد الإلكتروني واأرقـــام التوا�شل التي اأدلى اأو اأقـــرنَّ بها الـُمعَلن 

�شة في مملكة  اإليه اأو المقينَّدة عنه لدى الجهات اأو الهيئات العامة اأو �شركات الت�شالت المرخنَّ
البحرين.

�ملادة �لثانية

ية الق�شرية لإعالن الأوراق الق�شائية يف  ُتعتَمد و�شيلتا الربيد الإلكرتوين والر�شائل الننَّ�شِّ
الدعاوى املدنية والتجارية واجلنائية وال�شرعية.

�ملادة �لثالثة

ُين�َشاأ بالوزارة �شجل خا�س بالإعالنات الإلكرتونية يتم فيه ت�شجيل عناوين الربيد الإلكرتوين 
واأرقام التوا�شل املعتَمدة لالأ�شخا�س الطبيعية والعتبارية العامة واخلا�شة، اأو املتفق عليها بني 

اأطراف الدعوى اأو امل�شجلة يف العقود املربمة بينهم اأو يف مرا�شالتهم.
ويجوز تعديل البيانات املعتَمدة بناًء على طلب اأو اإقرار الـُمعَلن اإليه.

�ملادة �لر�بعة

يجوز الإعالن ِوْفًقا لقاعدة البيانات املعتَمدة واملقينَّدة يف �شجل الوزارة اأو لدى هيئة املعلومات 
واحلكومة الإلكرتونية اأو هيئة تنظيم �شوق العمل اأو وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة اأو اأية 
جهة عامة اأخرى، فاإْن مل تتوافر البيانات املطلوبة لدى اجلهات العامة جاز ال�شتعانة بقاعدة 

�شة يف اململكة. البيانات املعتَمدة لدى �شركات الت�شالت املرخنَّ

�ملادة �خلام�سة

: يجب اأن ي�شتمل الإعالن في الدعاوى المدنية والتجارية على البيانات الآتية: �أوالاً

اأ - تاريخ اليوم وال�شهر وال�شنة وال�شاعة التي ح�شل فيها الإعالن.
ب - ا�شم الـُمعِلن ولقبه وموطنه ومهنته وا�شم ممثله ولقبه وموطنه.

ج - ا�شم الـُمعَلن اإليه ولقبه وموطنه.
د - مو�شوع الإعالن. 

هـ - ا�شم و�شفة ال�شخ�س الذي با�شر الإعالن ورمزه الوظيفي.
و - بيانات البريد الإلكتروني اأو اأرقام توا�شل الـُمعَلن اإليه.
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ثانًيا: يجب اأْن ي�شتمل الإعالن بتكليف المدين بالوفاء بما هو مطلوب منه على البيانات الآتية:

اأ - تاريخ اليوم وال�شهر وال�شنة وال�شاعة التي ح�شل فيها الإعالن.
ب - ا�شم المدين كاماًل ومحل اإقامته ومحل اإقامة الدائن اأو محله المختار.

ج - المبلغ الواجب اأداوؤه من اأ�شل وفوائد اأو ما ُحِكم باأدائه والم�شروفات.
د - بيانات البريد الإلكتروني اأو اأرقام التوا�شل للدائن والمدين )ح�شب الأحوال(.

�ملادة �ل�ساد�سة

يجوز للدائن اأْن يعِلن املدين اإلكرتونيًا عن طريق الوزارة اأو اأية جهة تعتمدها لهذا الغر�س، 
ل بعلم الو�شول،  رة، ويقوم ذلك مقام الإعالن عن طريق الربيد امل�شجنَّ بعد �شداد امل�شاريف املقرنَّ

ويجب اأْن ي�شتمل الإعالن على البيانات التالية:
اأ - تاريخ اليوم وال�شهر وال�شنة وال�شاعة التي ح�شل فيها الإعالن.

ب - ا�شم المدين كاماًل ومحل اإقامته ومحل اإقامة الدائن اأو محله المختار.
ج - المبلغ الواجب اأداوؤه من اأ�شٍل وفوائَد اأو ما اأُِمر باأدائه من منقول ح�شب الأحوال والم�شروفات.

ين. د - �شند المطالبة بالدنَّ
هـ - بيانات البريد الإلكتروني اأو اأرقام التوا�شل للدائن والمدين )ح�شب الأحوال(.

�ملادة �ل�سابعة

يجب اأن ي�شتمل الإعالن يف الدعاوى اجلنائية على ما يتوافر من البيانات الآتية:
: بالن�شبة للتكليف بالح�شور اأمام النيابة العامة: �أوالاً

1 - اإذا كان الـُمعَلن اإليه هو المتهم:
اأ - تاريخ اليوم وال�شهر وال�شنة وال�شاعة التي ح�شل فيها الإعالن.

ب - ا�شم الـُمعَلن اإليه ولقبه و�شنُّه ومهنته وجن�شيته وموطنه والرقم ال�شخ�شي اأو رقم جواز 
ال�شفر.

ج - رقم الق�شية وو�شف التهمة.
د - تاريخ �شدور اأمر التكليف بالح�شور وا�شم و�شفة ُم�شِدره ورمزه الوظيفي.

دان للح�شور. هـ - الموعد والمكان المحدنَّ
ل المتهم. و - بيانات البريد الإلكتروني اأو اأرقام َتوا�شُ

ز - ا�شم و�شفة ُم�شِدر الإعالن ورمزه الوظيفي.
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ح - الأثر المترتب على عدم الح�شور.
2 - اإذا كان الـُمعَلن اإليه غير المتهم:

ُتعتَمد ذات البيانات الواردة يف البنود )اأ، ب، د، هـ، و، ز، ح( من الفقرة )اأوًل/1(، بالإ�شافة 
اإىل البيانات املتعلقة برقم ومو�شوع الدعوى و�شفة الـُمعَلن اإليه فيها و�شبب اإعالنه.

ثانًيا: بالن�شبة للتكليف بالح�شور اأمام المحكمة: 

1 - اإذا كان الـُمعَلن اإليه هو المتهم:
اأ - تاريخ اليوم وال�شهر وال�شنة وال�شاعة التي ح�شل فيها الإعالن.

ب -  ا�شم الـُمعَلن اإليه ولقبه و�ِشنُّه ومهنته وجن�شيته وموطنه والرقم ال�شخ�شي اأو رقم جواز 
ال�شفر.

ج - رقم الق�شية وو�شف التهمة ومواد التهام في الُجَنح.
د - رقم الق�شية ون�شخة من اأمر الإحالة وقائمة اأدلة الثبوت في الجنايات.

هـ - المحكمة المخت�شة وتاريخ الجل�شة ومكان انعقادهما.
ل المتهم. و - بيانات البريد الإلكتروني اأو اأرقام َتوا�شُ

ز - ا�شم و�شفة ُم�شِدر الإعالن ورمزه الوظيفي.
ح - الأثر المترتب على عدم الح�شور.

2- اإذا كان الُمعَلن اإليه غير المتهم:
ُتعتَمد ذات البيانات الواردة يف البنود )اأ،  ب،  هـ،  و، ز، ح( من الفقرة )ثانيًا/1(، بالإ�شافة 

اإىل البيانات املتعلقة برقم ومو�شوع الدعوى و�شفة الـُمعَلن اإليه فيها و�شبب اإعالنه.
3- بالن�شبة لإعالن الحكم الغيابي:

اأ- تاريخ اليوم وال�شهر وال�شنة وال�شاعة التي ح�شل فيها الإعالن.
اأو رقم  ال�شخ�شي  والرقم  و�ِشنُّه ومهنته وجن�شيته وموطنه  المحكوم عليه ولقبه  ا�شم  ب- 

جواز ال�شفر.
ج- رقم الق�شية والتهمة ومواد التهام.

د- المحكمة المخت�شة التي اأ�شدرت الحكم.
هـ تاريخ الجل�شة التي �شدر فيها الحكم.

ل المتهم. و- بيانات البريد الإلكتروني اأو اأرقام َتوا�شُ
ز- ملخ�س الحكم والمنطوق.

ح- ا�شم و�شفة ُم�شِدر الإعالن ورمزه الوظيفي.
ط- الأثر المترتب على الإعالن.



العدد: 3391 – الخميس 1 نوفمبر 2018

15

وترَفق بالإعالن �شورة من احلكم الغيابي.

�ملادة �لثامنة

ُيعترَب الإعالن طبًقا لأحكام هذا القرار ُمنِتًجا لكافة اآثاره القانونّية من تاريخ اإر�شاله اإىل 
الـُمعَلن اإليه.

�ملادة �لتا�سعة

عليها  ي�شتمل  اأن  يجب  التي  البيانات  تت�شمن  الإلكرتونية  لالإعالنات  مناذج  الوزارة  ُتِعد 
الإعالن طبًقا لأحكام هذا القرار، ويلتزم املوظف املعِني باإيداع ن�شخة منها مبلف الدعوى املتعلق 

بها موؤ�شرًا عليها مبا يفيد متام الإعالن الإلكرتوين.

�ملادة �لعا�سرة

ُين�شاأ �شجل اإلكرتوين حِلْفظ الإعالنات الإلكرتونية.

�ملادة �حلادية ع�سرة

ي �شهر من تاريخ َن�ْشِره  على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به بعد ُم�شِ
يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �لعدل 

 و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

 خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 �شـفـــــر 1440هـ
الـمــوافــــــــق: 16 اأكتوبر 2018م
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قائمة مملكة �لبحرين لالإرهاب

املنعقدة   )2478( رقم  بجل�شته  ال�شادر   )2478  -10( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  ُين�َشر 
اإرهابية اإىل  فة كجهات  اأكتوبر 2018 باإ�شافة التنظيمات والكيانات والأفراد امل�شننَّ بتاريخ 22 
القائمة املن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد )3257( املوؤرخة يف 14 اأبريل 2016 وتعديالتها، 

لت�شم ما يلي:
�أوالاً: الأفراد:

1 - محمد اإبراهيم اأوحدي )معروف با�شم: جالل اأوحدي، جالل طاهري، جالل وحيدي(.
2 - اإ�شماعيل ر�شوي )معروف با�شم :م�شطفي مهاجري(.

3 - عبداهلل �شمد فاروقي )معروف با�شم: عبدال�شمد(.
4 - محمد داود مزامل.

ان، عبدالرحيم(. ان )معروف با�شم: حاجي مننَّ 5 - عبدالرحيم مننَّ
6 - محمـــد نعيم باري�س )معـــروف با�شم: مال نعيم باراي�س، مال نعيـــم باري�شا خوند، مال نعيم 
باري�س، مال نعيم باريه، مال نعيم باريك،حجي ُغـل محمد نعيم باري�س، نعيم بري�س، حاجي 

ُغـل محمد، مال نعيم اهلل( .
7 - عبدالعزيز )معروف با�شم: عبدالعزيز �شاه زماني،عبدالعزيز بلو�س(.

8 - �شدر اإبراهيم.
9 - عبدالمجيد )معروف با�شم: حافظ مجيد(.

10 - قا�شم �شليماني.
11 - حامد عبدالالهي.

12 - عبدالر�شا �شهالي.
ثانياً: الكيانات:

1 - الحر�س الثوري الإيراني.
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وز�رة �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قر�ر رقم )149( ل�سنة 2018

ب�ساأن الئحة �لَعْزل �حلر�ري يف �ملباين و�ملن�ساآت

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

ولئحته التنفيذية وتعديالتهما،
ل بالقانون رقم )22(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدنَّ

ل�شنة 2014،
وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، 
وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2002 ب�شاأن الالئحة الـتنفيذية لقانون البلديات رقم )35( 

ل�شنة 2001  وتعديالتها، 
وعلى القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،
وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 1999 ب�شاأن لئحة الَعْزل احلراري للمباين وتعديالته، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر �الآتي:

مادة )1(

عازلة  لها خوا�س  مواد  ا�شتخدام  بالَعْزل احلراري،  د  ُيق�شَ القرار  اأحكام هذا  تطبيق  يف 
بها وانتقالها من خارج املبنى اإىل داخله �شيفًا، ومن داخله  للحرارة ت�شاعد على احَلدِّ من ت�َشرُّ

اإىل خارجه �شتاًء. 

مادة )2(

ُيعمل يف �شاأن الَعْزل احلراري بال�شرتاطات واملوا�شفات املبينة يف )الالئحة الفنية للَعْزل 
احلراري يف املباين واملن�شاآت( املرافقة لهذا القرار، وتت�شمن امل�شطلحات الفنية والهند�شية 
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بكلمة  بعد  فيما  اإليها  وي�شار  احلراري،  الَعْزل  تنفيذ  يَتَطلنَّبها  التي  واملوا�شفات  وال�شرتاطات 
)الالئحة(.

مادة )3(

مع مراعاة اأحكام قانون تنظيم املباين، يجب اللتزام بال�شرتاطات واملوا�شفات املبينة يف 
الالئحة يف جميع املباين واملن�شاآت التي تتَطلنَّب التكييف اأو التربيد، �شواًء بالن�شبة ملا ُين�شاأ منها 

حديثًا اأو ما يعاد بناوؤه اأو ما ُت�شاف من مباٍن للقائم منها حاليًا.
اأو املن�شاآت اخلا�شعة لأحكام هذا القرار اإل بعد  ول يتم تو�شيل اخِلْدمات العامة للمباين 

ا�شتيفائها كافة ال�شرتاطات واملوا�شفات املبينة يف الالئحة.

مادة )4(

ق من تنفيذ  الَعْزل احلراري يف املباين واملن�شاآت، ويكون  تخت�س هيئة الكهرباء واملاء بالتنََّحقُّ
ق من تنفيذ اأعمال الَعْزل احلراري مبا  ملفت�شي الهيئة دخولها اأثناء مراحل الإن�شاء بغر�س التنََّحقُّ

يتفق واأحكام الالئحة.

  مادة )5(

مطابقة  البناء  تراخي�س  طلبات  مع  مة  املقدنَّ واملن�شاآت  املباين  طات  خمطنَّ تكون  اأْن  يجب 
ل�شرتاطات وموا�شفات الَعْزل احلراري املبينة يف الالئحة، وتتحمل املكاتب الهند�شية م�شئولية 

الت�شاميم الهند�شية التي تعدها، والتي ت�شرف على تنفيذها. 
 كما يجب على املكاتب الهند�شية اإخطار هيئة الكهرباء واملاء مبراحل الإن�شاء ِوْفق الآلية 

التي ي�شدر بها قرار من الهيئة. 

مادة )6(

على جميع اجلهات احلكومية مبا فيها اجلهات املعنية بالإ�شكان، والأ�شغال و�شئون البلديات 
اإعداد مناذج الَعْزل احلراري مل�شاريعها من املباين واملن�شاآت مبا يتفق وال�شرتاطات واملوا�شفات 
املبينة يف الالئحة، واعتماد هذه النماذج من وحدة الَعزل احلراري بهيئة الكهرباء واملاء، وذلك 

كله قبل اإجراء اأية تعاقدات اأو ترتيبات ب�شاأن تلك امل�شاريع.   
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 مادة )7(

يلغى القرار  رقم )8( ل�شنة 1999 ب�شاأن لئحة الَعْزل احلراري للمباين.

مادة )8(

ني بالبلديات تنفيذ هذا القرار، وُين�َشر  على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملديرين العامِّ
يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به ابتداًء من الأول من مار�س 2019.

وزير �الأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 ع�سام بن عبد�هلل خلف          

�شدر بتاريخ: 22 �شـفـــــر 1440هـ
الـمــوافــــــــق: 31 اأكتوبـــــر 2018م
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ة �إعالن جلنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير �لعقارية �ملتعثِّ

�عالن باملز�د �لعلني

اأمواج بوابة  عقار  و�شع  اإعادة  عن  ة  املتعثِّ العقارية  التطوير  م�شاريع  ت�شوية  جلنة   تعلن 
)Amwaj Gateway( للبيع باملزاد العلني، واملقام على قطع الأرا�شي اأرقام 127681 املقدمة رقم 
 2006/14863 رقم  املقدمة   127683  ،2006/14864 رقم  املقدمة   127682  ،2006/14865

الكائنة بُجزر اأمواج، باملزاد العلني.
العائدة ملكيتها لـ)�شركة بوابة اأمواج �س.م.ب مقفلة(. على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي 
مقداره -/17.500.000 دينار بحريني )�شبعة ع�شر  مليونًا وخم�شمائة األف دينار بحريني(. 

وحددت يوم اخلمي�س املوافق 22 نوفمرب 2018م للمزايدة.
املكان: ديوان وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، الدور الثالث.

الوقت: ال�شاعة 11.00 �شباحًا.
فعلى كل من لديه رغبة يف املزايدة الت�شال ب�شركة )كالتونز( على هاتف رقم: 17562860، 
ة يف اأوقات الدوام الر�شمي، من ال�شاعة 7:00  اأو جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعثِّ
�شباحًا حتى 2:15 م�شاًء على هاتف رقم  17513286اأو رقم 17513278، اأو باحل�شور يف التاريخ 

دين اأعاله، وذلك مبوجب امل�شروع رقم )1( ل�شنة 2015 )بوابة اأمواج(. واملكان والوقت املحدنَّ

ة جلنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير �لعقارية �ملتعثِّ
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

 

�إعالن رقم )749( ل�سنة 2018

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

�ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )دفيدند جيت كابيتال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110954، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 608،000 
)�شتمائة وثمانية اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )دي جي �شي �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 119450.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

�إعالن رقم )750( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فروع موؤ�س�سة فردية 

�إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  

�شلمان  ال�شيد/  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
محمد عبدالمجيد تركي، مالك �شركة )مر�شى الخليح لال�شت�شارات(، نيابة عن الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 
من  والخام�س  الثاني  الفرعين  تحويل  طالبًا   ،69741 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للكنافة(،  )كنفاوي  ا�شم 
الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 خم�شة اآلف دينار بحريني، 

واإدخال ال�شيد/ ح�شين علي ال�شيد اأحمد ح�شن �شريكًا في ال�شركة.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات المويِّ

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

�إعالن رقم )751( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة  

�شعد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
راحيل روف، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )روف اأدفايزرز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 117942، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار يحريني، وتكون مملوكة لكل من: �شعد راحيل روف، و�شيدرة نديم.
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�إعالن رقم )752( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويب فرع من �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 �إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

ال�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  التجارية  المتفوق  )المحيط  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
99327، طالبين تحويل الفرع الثاني من ال�شركة الم�شمى )كيه اأوف�شور ذ.م.م(  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: حوراء اإبراهيم 

.Manoj Kumar Ashok Singhعبدالعزيز محمد اإبراهيم، و

�إعالن رقم )753( ل�سنة 2018

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

�إىل فرع من �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة �أخرى 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
القيد رقم 65662،  بموجب  الم�شجلة  �شولو�شنز ذ.م.م(،  ا�شم )كو�شترا  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
والإعالن  للدعاية  )كو�شترا  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  من  فرع  اإلى  ال�شركة  تحويل  طالبين 
ومها  العوامي،  عبداهلل  عبدالر�شول  من: عبداهلل  لكل  المملوكة  رقم 67997،  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م،  

عثمان محمد علي.               

�إعالن رقم )754( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة  

ال�شيد/ عدنان  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ال�شت�شارية  للخدمات  )دوامــة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الحميدي،  عبدالمح�شن  �شالح 
اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،3-47368 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(، 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: 

عدنان �شالح عبدالمح�شن الحميدي، وHaseebulhaq Qazi، وعادل بن نا�شر بن عبداهلل العقيل.

�إعالن رقم )755( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ مهدي علي 
اإك�شبر�س للتخلي�س الجمركي(، الم�شجلة بموجب  اأحمد عيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية  التي تحمل ا�شم )عيد 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،76051 رقم  القيد 

وتكون مملوكة لكل من: مهدي علي اأحمد عيد، واأحمد علي اأحمد عيد.          
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�إعالن رقم )756( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

)كي  اإليه �شركة  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  تقي،  عبداهلل  يو�شف  ال�شيد/  عن  نيابة  ذ.م.م(،  الأعمال  لخدمات  بوينت 
تحمل ا�شم )�شاري للتطوير �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94826، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 
األف( دينار  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون  وذلك بتحويلها 
تقي،  محمد  عبداهلل  يو�شف  وولء  خلفان،  عي�شى  خلفان  عي�شى  من: ا�شمهان  لكل  مملوكة  وت�شبح   بحريني، 

وروان يو�شف عبداهلل محمد تقي.

�إعالن رقم )757(ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ت�سامن

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
اإبراهيم جميل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية  التي تحمل ا�شم )مركز الجميل لتن�شيق وتجميل الحدائق(،  عبداهلل 
الم�شمى )مكتب حوار  الفردية،  الموؤ�ش�شة  الثالث من  الفرع  القيد رقم 43056، طالبًا تحويل  الم�شجلة بموجب 
بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  ت�شامن  �شركة  اإلى  العاملة(  لالأيدي 
عبداهلل  ومحمد  �شليمان،  اإبراهيم  الدين  محي  وحميد  جميل،  عبداهلل  محمد  ح�شن  من:  لكل  مملوكة  وتكون 

اإبراهيم جميل.

�إعالن رقم )758( ل�سنة 2018

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

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ويبرو البحرين ليمتد ذ.م،م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 73168، 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50،000 

)خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )ويبرو �شايبر�س برايفيت ليمتد(.

�إعالن رقم )759( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اإيمان عبداهلل 
حجي اإبراهيم عبداهلل مالكة الموؤ�ش�شة الفردية  التي تحمل ا�شم  )قطرات للماء الحلو (، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
42151، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 
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 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: خالد محمد اأحمد عبداهلل الهزاع  )بحريني الجن�شية(،
 وChellappan Pillai Krishna Kumar  )هندي الجن�شية(.

�إعالن رقم )760( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ بدر عبداهلل 
علي الف�شالة، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )درة الجزيرة لالأنفاق �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  المذكورة وذلك بتحويلها  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 89042-1، طالبًا 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 300،000 )ثالثمائة األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من:  بدر عبداهلل علي 

.Edward Stanley Whiteو ،Melanie Whittakerالف�شالة، و

�إعالن رقم )761( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ قمرالدين 
كالو فيتو كوزيل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون �شاطىء ع�شكر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
93738، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وتكون مملوكة 

للمالك نف�شه.

�إعالن رقم )762( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اد، مالك  ال�شيد/ عادل علي علي عرنَّ نيابًة عن  خمي�س مال اهلل خمي�س ال�شالح، 
ا�شم )فيو�شر فنت�س �شنتر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81486-6، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون 
اد، وخليل اإبراهيم محمد اإبراهيم  مملوكة لكل من: اأحمد خمي�س مال اهلل خمي�س ال�شالح، وعادل علي علي عرنَّ

قبيل.

�إعالن رقم )763( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه نجم الن�شاء بخاري، 
مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نجم الن�شاء بخاري لت�شميم الأزياء �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
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محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،114051 رقم  القيد 
 Syed Shahzadوبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: نجم الن�شاء بخاري، و

.Abbas

�إعالن رقم )764( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ت�سامن 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه فران�شي�س ثوتاكاث، 
القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ا�شم )�شيمفونية لالإعالنات �س.�س.و(،  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  مالك �شركة 
 2،000 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،102554

.Mary Francisو ،Francis Thottakath  :األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من(

�إعالن رقم )765( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 
الفردية التي تحمل ا�شم )اأحمد علي التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 33993، طالبًا تحويل فرع من 
الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار 

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

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

�إعالن رقم )766( ل�سنة 2018

ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إىل �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
ال�شخ�س  �شــركة  مالك  جبرة،  عايد  را�شد  ال�شيد/  عــن  نيابة  الدولية(،  و�شركاه  غزاله  اأبو  )طالل  الت�شامن 
تغيير  طالبة   ،50340 رقــم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �ــس.�ــس.و(،  الدولية  )بلوبيرد  ا�شم  تحمل  التي  الــواحــد 
 100،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  لل�شركة  القانوني  ال�شــكل 
الجن�شية(، )اأمريكي   Abdel Aziz Rashed Jabrah من:  لكل  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األــف(   )مائة 

و Rajai Rashed Jabrah )اأمريكي الجن�شية(.


