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 تعميم ب�ضاأن
 �ضاعات الدوام الر�ضمي

خالل �ضهر رم�ضان املبارك لعام 1438هـ

وهيئاتها  اململكة  وزارات  يف  الر�شمي  الدوام  يكون  1438هـ  لعام  املبارك  رم�شان  �شهر  خالل 
وموؤ�ش�شاتها العامة من ال�شاعة الثامنة �شباحًا اإلى ال�شاعة الثانية بعد الظهر.

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شعبـان 1438هـ
المـــــوافــــــق: 24 مــايـــــــو 2017م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )28( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن تعديل جدول دوائر هيئة فْرز الأمالك

 املرافق للقرار رقم )69( ل�ضنة 2015
ب�ضاأن اإعادة تنظيم هيئة فْرز الأمالك

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل  بعد الطالع على القرار رقم )69( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة فْرز الأمالك، املعدَّ

بالقرار رقم )99( ل�شنة 2015،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبدل بت�شكيل الدائرة الثالثة لهيئة فْرز الأمالك الوارد بجدول دوائر هيئة فْرز الأمالك املرافق 
للقرار رقم )69( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة فْرز الأمالك، الت�شكيل الآتي:

الدائرة الثالثة:
1- ِفرا�س عبا�س اأمين، رئي�شًا.

2- الدكتور/ مناف يو�شف حمزة، نائبًا للرئي�س.
3- محمد ح�شن الجار.

4- اأنوار فالح البنفالح.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

 وزير العدل 
 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة
�ضدر بتاريخ: 29 �شعبان 1438هـ
المـوافـــــــــــــــق: 25 مايــــــــو 2017م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )29( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن تخويل بع�ض موظفي اإدارة و�ضائل الإعالم

ْبط الق�ضائي بوزارة �ضئون الإعالم �ضفة ماأموري ال�ضَّ
 

 وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل�شنة 2002  باملر�شوم بقانون رقم )46(  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية  بعد الطالع على قانون 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
والن�شر، وعلى  ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة  ل�شنة 2002  وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( 

الأخ�س املادة )92( منه،
املوؤلف واحلقوق املجاورة وتعديالته،  القانون رقم )22( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية حقوق  وعلى 

وعلى الأخ�س املادة )67( منه،
وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2012 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة املطبوعات والن�شر بوزارة 

ْبط الق�شائي، الإعالم �شفة ماأموري ال�شَّ
وبناًء على التفاق مع وزير �شئون الإعالم،

 
 قرر الآتي:
املادة الأولى

ْبط  ل موظفو اإدارة و�شائل الإعالم بوزارة �شئون الإعالم التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شَّ  ُيخوَّ
الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع بدوائر اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )47( 
ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة والن�شر، والقانون رقم )22( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية 

حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة، والقرارات التي ت�شدر تنفيذًا لهما، وهم:
1- يو�شف محمد اإ�شماعيل.

2- خليل عبدالرحمن القا�شمي.
3- ريا�س اأحمد خمي�س.

4- محمد عبدال�شالم الجازي.
5- عي�سى ح�سن الخياط.

6- وليد عبداهلل اأحمد.
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7- اأحمد عبدالوهاب كيك�شو.
8- بدر محمد العمادي.

9- غادة اإرحمة الذوادي.
10- دانة علي بوجيري.

11- مريم عمران العمران.
 

املادة الثانية 
 ُيلغى القرار رقم )40( ل�شنة 2012 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة املطبوعات والن�شر بهيئة 

ْبط الق�شائي. �شئون الإعالم �شفة ماأموري ال�شَّ
                                         

          املادة الثالثة
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

 
                         

 وزير العدل 
 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة
 

�شدر بتاريخ: 21 �شـــــــعبان 1438هـ
المــــوافـــــــق: 17  مــايــــــــــو  2017م
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وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )30( ل�ضنة 2017
 ب�ضاأن تخويل بع�ض موظفي وزارة املوا�ضالت والت�ضالت

ْبط الق�ضائي �ضفة ماأموري ال�ضَّ
 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 بعد الطالع على قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002   

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وعلى قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة 18 منه،

وبعد التفاق مع وزير املوا�شالت والت�شالت،
 

 قرر الآتي:
املادة الأولى 

الق�شائي  ْبط  ال�شَّ اأ�شماوؤهم، �شفة ماأموري  التالية  املوا�شالت والت�شالت  ل موظفو وزارة  ُيَخوَّ
وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام الف�شل الثاين من  قانون 

املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وهم:
1- دعاء جا�شم مح�شن.
2- مريم اأحمد حميدان.

3- اإلهام يو�شف زيد.
4- ح�شين �شعيد ال�شارقي.

5- ح�شين عبدالكريم الب�شتكي.
 

 املادة الثانية 
 ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

 وزير العدل 
 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 21 �شـــــــعبان 1438هـ
المــــوافـــــــق: 17  مــايــــــــــو  2017م



العدد: 3316 – الخميس 1 يونيو 2017

10

وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 قرار رقم )31( ل�ضنة 2017
بتعديل القرار رقم )54( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن تعديل الر�ضوم الق�ضائية

 
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،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته، واجلداول املرفقة،
وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 1988 ب�شاأن تعديل الر�شوم الق�شائية وتعديالته،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تعديل الر�شوم الق�شائية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س البند )اأ( من املادة )9( من القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تعديل الر�شوم 
الق�شائية الن�س الآتي:

"المادة )9( البند )اأ(:
 ُيفَر�س ر�ْشم ثابت قدره ع�شرون دينارًا يف حالة الرجوع اإلى الدعوى بعد القرار فيها بال�شطب، 

ب�سرط اأال يتغري مو�سوعها اأو اأطراف اخل�سومة فيها."
 

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.
                                                                        

وزير العدل 
 وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 4 رمـــ�شــــــان 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 30  مـايـــــــــو   2017م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )33( ل�ضنة 2017

 ب�ضاأن اإلغاء ترخي�ض معهد اإمبكت للتدريب
)موؤ�ض�ضة تدريبية خا�ضة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
)موؤ�ش�شة  للتدريب  اإمبكت  معهد  باإن�شاء  الرتخي�س  ب�شاأن  ل�شنة 2012  رقم )20(  القرار  وعلى 

تدريبية خا�شة(، 
م من مالك الرتخي�س لإلغاء الرتخي�س، وا�شتنادًا اإلى الطلب املقدَّ

قرر الآتي:
مادة -1-

عبدالر�شا  حممد  �شكينة  لل�شيدة/   2012 ل�شنة   )20( رقم  بالقرار  ال�شادر  الرتخي�س  يلغى 
 Impact( با�شم معهد اإمبكت للتدريب )عبدالكرمي، واملقيَّد يف ال�شجل التجاري حتت رقم )1-82657

.)Training Institute

مادة - 2 -
على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 11 �شعبان 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 7 مــايـــــــــو 2017م
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وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

 قرار رقم )97( ل�ضنة  2017 
 بتعديل املادة الرابعة من 

 القرار رقم )84( ل�ضنة 2017
عات الأعمال ب�ساأن تنظيم ن�ساَط حا�سنات وُم�َسرِّ

 
وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
عات االأعمال، وعلى القرار رقم )84( ل�شنة 2017 ب�ساأن تنظيم ن�ساط حا�سنات وُم�َسرِّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ن�ساط حا�سنات  تنظيم  ب�ساأن  ل�شنة 2017  رقم )84(  القرار  الرابعة من  املادة  بن�س  ُي�شتبدل 
عات الأعمال، الن�س الآتي: وُم�َشرِّ

"المادة الرابعة:
عات الأعمال بناًء على طلب  يكون اإدراج اأيٍّ من ال�شركات النا�شئة حتت اإحدى حا�شنات وُم�َشرِّ
م لإدارة الت�شجيل، وتكون مدة الإدراج بحد اأق�شى �شنتني، ويجوز التمديد ملدة �شنة واحدة فقط  يقدَّ

بعد موافقة الإدارة."
                                

   املادة الثانية
التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  وكيلي  على 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.                                                        
 وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة

        زايد بن را�ضد الزياين
 

�شدر بتاريخ: 4 رمـــ�شــــــان 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 30  مـايـــــــــو   2017م
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وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )57( ل�ضنة 2017
 باإ�ضدار الالئحة الداخلية لتنظيم عمل 

 اللجنة التن�ضيقية العليا بني املجال�ض البلدية
والوزارات املعنية

وزيـــر الأ�شغـــال و�شئـــون البلديات والتخطيـــط العمراني – رئي�ـــس اللجنة التن�شيقيـــة العليا بين 
المجال�س البلدية والوزارات المعنية:

البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته،  بعد الطالع على قانون 
ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2009 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا بني املجال�س البلدية 
ل بالقرار رقم )23( ل�شنة 2015، والوزارات املعنية، املعدَّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،
قرر الآتي:
املادة الأولى

البلدية  املجال�س  بني  العليا  التن�شيقية  اللجنة  عمل  لتنظيم  الداخلية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 
والوزارات املعنية، املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
 

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين
رئي�ض اللجنة التن�ضيقية العليا 

بني املجال�ض البلدية والوزارات املعنية
ع�ضام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 29 �شعبان 1438هـ
المــــــوافــــــق: 25 مـايــــــو 2017م
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الالئحة الداخلية لتنظيم عمل اللجنة التن�ضيقية العليا
بني املجال�ض البلدية والوزارات املعنية

 
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما 
مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون البلديات.
اللجنة: اللجنة التن�شيقية العليا بين المجال�س البلدية والوزارات المعنية.

الرئي�ض: رئي�س اللجنة.
نائب الرئي�س: نائب رئي�س اللجنة.

الع�ضو: ع�شو اللجنة.
اأمين ال�ضر: اأمين �شر اللجنة.

مادة )2(
تخت�س اللجنة بالعمل على حتقيق املواءمة بني خطط املجال�س البلدية وبرامج الوزارات اخلدمية، 
نة موؤ�شرات املتابعة  ق من وجود خطط وا�شحة ومعتَمدة للم�شاريع الإن�شائية، مت�شمِّ من خالل التََّحقُّ
ومواعيد التنفيذ، وكذلك التاأكد من مدى مواءمة حمتوى خطط قطاع التخطيط للم�شاريع الإن�شائية 
 2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  لأحكام  ِوْفقًا  وذلك  بالوزارات، 

ولئحته التنفيذية.

مادة )3(
اقت�شت  كلما  اأو  الأقل،  على  يومًا  ثالثني  كل  مرة  رئي�شها  من  بدعوة  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد 
ال�شرورة ذلك، يف املكان والزمان الذي يحدده الرئي�س. ول يكون اجتماع اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور 

اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.

مادة )4(
هه اأمني ال�شر قبل موعد اجلل�شة  تعقد اللجنة اجتماعًا عاديًا بدعوة من رئي�شها مبوجب كتاب يوجِّ
باأ�شبوع على الأقل، وُيخطر اأع�شاء اللجنة بجدول اأعمال الجتماع قبل انعقاد الجتماع بوقت كاٍف، 

ومبا ل يقل عن ثالثة اأيام عمل من تاريخ عقد الجتماع.
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مادة )5(
يجوز للرئي�س الدعوة لجتماع غري عادي يف اأيِّ وقت كلما اقت�شت احلاجة ذلك، اأو عند ت�َشلُِّمه 
بًا من خم�شة اأع�شاء، وتكون الدعوة لالجتماع يف هذه احلالة خالل ع�شرة اأيام عمل  طلبًا كتابيًا م�شبَّ
عقد  تاريخ  قبل  عمل  اأيام  ب�شبعة  الجتماع  بجدول  اللجنة  اأع�شاء  وُيخَطر  الطلب.  ت�َشلُّم  تاريخ  من 

الجتماع.

مادة )6(
الوقت  اللجنة قبل  اإلى  املكتوبة  والدرا�شات  ي�شاء من القرتاحات  لكل ع�شو احلق يف تقدمي ما 
ر لنعقاد الجتماع العادي بخم�شة اأيام على الأقل، وعلى اأمني ال�شر توزيعها على الأع�شاء. وللجنة  املقرَّ

حق اإقرار مناق�شتها يف الجتماع ذاته اأو اإدراجها يف جدول اأعمال الجتماعات التالية.

مادة )7(
املعتذرين  الأع�شاء  اأ�شماء  ُتتلى  ثم  الجتماع،  اجلل�شة  رئي�س  يفتتح  الن�شاب،  اكتمال  حال  يف 
عن احل�شور وحم�شر الجتماع ال�شابق، وُيعطى الكالم ملن يريد ت�شحيح املح�شر، فاإذا وقع خالف 

ع من باقي الأع�شاء. يح�شمه الرئي�س، ثم يوقَّ
وت�شرع اللجنة يف بحث املو�شوعات وفق ترتيبها يف جدول الأعمال ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك، 
ولها اأْن تقرر اإرجاء بحث اأيٍّ من املو�شوعات املدرجة يف جدول الأعمال جلل�شة لحقة. وتبداأ املناق�شة 
بقراءة املو�شوع املعرو�س، ثم يعطي رئي�س اللجنة الكالم للع�شو طالب الكلمة ح�شب الرتتيب. وبعد 

انتهاء اللجنة من املناق�شة ت�شدر قراراتها وتو�شياتها بتوافق الأع�شاء.
ويف حال ما اأبدت اإحدى الوزارات املعنية حتفُّظاتها ب�شاأن تنفيذ تو�شيات اللجنة فينبغي على تلك 

اجلهة عْر�س الأمر على جمل�س الوزراء لتخاذ ما يراه منا�شبًا يف هذا ال�شاأن.

مادة )8(
يجب على كل ع�شو عند نظره لأي مو�شوع تكون له فيه م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة 
اأو اأية م�شالح اأخرى تتعار�س مع مقت�شيات عمله اأْن يف�شح عن ذلك كتابة مبجرد ِعْلمه بنظر اللجنة 

لهذا املو�شوع، ول يجوز له ال�شرتاك يف املداولت حول هذا املو�شوع. 

مادة )9( 
يكون للجنة اأمني �شر من بني موظفي الوزارة بدرجة ل تقل عن م�شتوى رئي�س ق�شم، يتولى املهام 

الآتية:
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1- اإعداد جداول اأعمال الجتماعات.
ن فيه  ر لـــكل اجتماع من اجتماعات اللجنة مح�شرًا يدوِّ 2- تدويـــن محا�شر الجتماعات، على اأْن يحرِّ
اأ�شمـــاء الأع�شـــاء الحا�شرين والغائبيـــن، وموجزًا ِلـمـــا دار من مناق�شات، ون�شو�ـــس التو�شيات 

ع الرئي�س ونائب الرئي�س واأع�شاء اللجنة على المح�شر. والقرارات. ويوقِّ
3- ِحْفظ الملفات والم�شتندات والوثائق الخا�شة باأعمال اللجنة.

4- متابعة تنفيذ قرارات وتو�شيات اللجنة مع الجهات المعنية.
5- تقديم تقارير للجنة ب�شفة دورية ب�شاأن ما تم اإنجازه وتنفيذه من قرارات وتو�شيات.

مادة )10(
للجنة اأن ت�شكل من بني اأع�شائها اأو من ذوي الخت�شا�س جلانًا فرعية لدرا�شة مو�شوع ما، كما 
يجوز لها اأْن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بهم من اخلرباء واملخت�شني، واأْن تدعَوهم حل�شور اجتماعاتها 
اأو اجتماعات اللجان الفرعية ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، اأو لتزويد اللجنة باملعلومات التي تراها 

�شرورية لإجناز اأعمالها. ويثبت ذلك كله يف حم�شر الجتماع. 

مادة )11(
يرفع رئي�س اللجنة تقريرًا بنتائج اأعمال اللجنة اإلى جمل�س الوزراء ب�شفة دورية كل دور انعقاد 
للمجال�س البلدية، مت�شمنًا اأهم ما متت مناق�شته من مو�شوعات وملخ�س القرارات والتو�شيات التي 

اتخذتها اللجنة.

مادة )12(
لرئي�س اللجنة اأو نائبه اأو من يفو�شه الرئي�س لذلك الت�شريح يف و�شائل الإعالم عن اأعمال اللجنة 

اأو اجتماعاتها، وذلك مع مراعاة �شرية املعلومات والبيانات وامل�شتندات املتعلقة بعمل اللجنة.
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هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية

 قرار رقم )12( ل�ضنة 2017
دات دُّ َ ب�ساأن اعتماد اخلطة الوطنية للرترَّ

الرئي�س التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
وعلى   ،2002 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادة الأولى من الباب الأول،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،

ِدي، دُّ َ يف الرتَّ وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 2015 باإن�شاء وت�شكيل جلنة ا�شرتاتيجية وتن�شيق الطَّ
ِدي، وموافقتها على اعتماد م�شودة اخلطة  دُّ َ يف الرتَّ وبعد اأْخذ راأي جلنة ا�شرتاتيجية وتن�شيق الطَّ

دات يف اجتماعها اخلام�س بتاريخ 12 دي�شمرب 2016، دُّ َ الوطنية للرتَّ
دات والرقابة، دُّ َ وبناًء على عْر�س مدير اإدارة الرتخي�س الال�شلكية والرتَّ

قرر الآتي:
املادة الأولى

دات املرافقة لهذا القرار. دُّ َ ُتعتَمد اخلطة الوطنية للرتَّ

املادة الثانية
ُين�شر هذا القرار واخلطة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وعلى مدير اإدارة الرتخي�س الال�شلكية 

دات والرقابة مراقبة تنفيذها، وُيعمل بها من اليوم التايل لتاريخ الن�شر.   دُّ َ والرتَّ
 

الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
دي دُّ َ ْيف الرترَّ رئي�س جلنة ا�سرتاتيجية وتن�سيق الطرَّ

حممد علي القائد

�شدر بتاريخ: 20 �شعبان 1438هـ
المـــوافــــــــق: 16 مــايـــــو 2017م
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قرار ا�ضتغناء

قرار رقم )113- غ( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن قرار ا�ضتمالك رقم )82( ل�ضنة 2011

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت اإلغاء قرار 
ال�شتمالك رقم )82( ل�شنة 2011 ال�شادر على ملك ال�شادة/ حممد جعفر ح�شن و�شركاه، الكائن يف 
توبلي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1976/6244، وذلك من اأجل م�شروع توبلي الإ�شكاين، وذلك 

كون العقار موقوف لالإمام احل�شني، ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير الأ�ضغال و�ضئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�ضام بن عبداهلل خلف
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اإعالنات مركز  امل�ستثمرين

اإعالن رقم ) 596( ل�ضنة  2017 
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
في�شل ح�شن العلوي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المختبر الحيوي(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
  91154-2 ، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح ال�شركة مملوكة لكل من �شركة )اأومك�س القاب�شه ذ.م.م(، 

وال�شيد/ اأحمد في�شل ح�شن العلوي.
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.

اإعالن رقم ) 597( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإلى �ضركة ت�ضامن

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي عادل 
القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  للمقاولت  )لو�شاكا  ا�شم  تحمل  الواحدالتي  ال�شخ�س  �شركة  مالك  عي�شى، 
رقم 96165، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 50،000 
)خم�شون األف( دينار بحريني وذلك بعد تنازله عن ملكية ال�شركة لكل من : ال�شيد/ مختار عبا�س عبداهلل العلي، 

وال�شيد/ عبداهلل بن �شعد بن خليل العيد.
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.

اإعالن رقم ) 598( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ رامز محمد 
بن عجمان العوا�شي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )جناتك للتمور �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 102118-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
رامز  محمد  ال�شيد/  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )اأربعون   40،000.000 مقداره  وبراأ�شمال 

محمد العوا�شي، البحريني الجن�شية، وال�شيد/ ح�شين اأحمد قائد العوا�شي، البحريني الجن�شية.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
اإعالن رقم ) 599( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

مازن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالحميد عبدالرزاق عبدالقادر �شريف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأنتاير للمقاولت(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،70930 رقم  القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحرينى، وي�شبح ا�شمها التجاري )اأنتاير للمقاولت  
ذ.م.م(، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيد/ مازن عبدالحميد عبدالرزاق عبدالقادر �شريف، وال�شيد/ �شيبو فيليب.  
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.

اإعالن رقم )600( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه  ال�شيخ محمد بن 
عبدالعزيز بن محمد اآل خليفة مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )البوم للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 94388، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 20،000  )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ال�شيخ محمد بن عبدالعزيز بن محمد 

اآل خليفة، البحريني الجن�شية، وال�شيد/ Madathi Parambil Kochakkan Thilakkan، الهندي الجن�شية.
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.

اإعالن رقم )601( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  لــالإدارة  )لإلكو  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  عــارف،  �شفيان 
القيد رقم 109476-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
ال�شادة: محمد �شفيان عارف عبد  وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من 
ربه، الأردني الجن�شية، وحنين با�شم اأحمد رحمه الأردنية الجن�شية، وعماد الدين محمد ح�شن الخطيب، الأردني 

الجن�شية، ومحمد مو�شى عبداهلل محمود، الم�شري الجن�شية، واأ�شرف �شكري اأمين �شالح، الأردني الجن�شية.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
اإعالن رقم )602( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي محمد 
القيد  بموجب  الم�شجلة  الكهربائية(،  الليالي  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  �شكراهلل  ح�شن 
رقم 15893، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
�شكراهلل،  ح�شن  محمد  علي  ال�شيد/  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره 

.BALJIT SINGH /وال�شيد
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.

اإعالن رقم )603( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

اإليه فاطمة �شقير  باأنه قد تقدمت  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
�شيد اأنور ح�شين �شاه جراج، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نقطة تاج للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،99175 رقم  القيد 
MOHMMED ASHRAF �شريكًا  وبراأ�شمال مقداره 1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ 

في ال�شركة.
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.

اإعالن رقم )604( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

خليل  فاطمة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  للم�شاريع  )اأعماق  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  اإبراهيم 
رقم 76065، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وذلك بعد تنازلها عن ال�شركة ل�شالح كل من ال�شادة: اإبراهيم 

خليل اإبراهيم علي، وماري جين األبور، وح�شن خليل اإبراهيم علي.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )605( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

اإليه ال�شيد/  ح�شين  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
علي جا�شم محمد الح�شابي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ح�شين الح�شابي للمقاولت(، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،98272 رقم   القيد  بموجب 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،500 )األفين وخم�شمائة( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيد/ ح�شين 

علي جا�شم محمد الح�شابي، وال�شيد/ جميل خليل اإبراهيم علي ثامر.
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.

اإعالن رقم )606( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ فاروق فتح 
اهلل محمد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شيراميك الخليج �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 66891-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 50،000 دينار )خم�شون األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيد/ فاروق فتح اهلل محمد فتح 

اهلل، البحريني الجن�شية، وال�شيد/ MOHAMMAD MUSTAFA CHALIL ، الهندي الجن�شية.
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.

اإعالن رقم )607( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإلى �ضركة ال�ضخ�ض الواحد
 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  جروب  جورميه  جلف  )ذي  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
67776، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 940،000 )ت�شعمائة واأربعين األف( دينار بحريني اإلى  100،000 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وي�شبح ا�شمها التجاري )ذي جلف  األف( دينار بحريني، ومن ثم تحويلها  )مائة 

جورميه جروب �س.�س.و(، وت�شبح مملوكه ل�شركة )بان اأربين جورميت ذ.م.م(.       
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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.

اإعالن رقم )608( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

اإلى �ضركة ال�ضخ�ض الواحد
 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ذي جلف جورميه جروب ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،67776 رقم 
التجاري )ذي جلف جورميه جروب �س.�س.و(  ا�شمها  وي�شبح  دينار بحريني،  األف(  مقداره  100،000 )مائة 

لمالكتها �شركة )بان اأربين جورميت ذ.م.م(.    
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.

اإعالن رقم )609( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
 

وائل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
عبده ح�شبو محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأفق الذهبية الطبية(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 94644، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
ال�شادة/ وائل عبده ح�شبو محمد، وعادل  اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من  مقداره 5000 )خم�شة 

محمد عبداهلل زقزوق، و�شماح محمد عبدالمنعم خليفة.
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.

اإعالن رقم )610( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن حتويل فرع من موؤ�ض�ضة فردية

اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة
فهد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
الم�شجلة بموجب  التوقيع(،  ا�شم )الأثاث  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الدين، مالك  ح�شين خادم غوري ركن 
بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  �شركة ذات  اإلى  الموؤ�ش�شة   الرابع من  الفرع  تحويل  رقم 93636، طالبًا  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ال�شيد/ فهد ح�شين خادم غوري 

ركن الدين، وال�شيد/ را�شد ح�شين خادم غوري ركن الدين.
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.
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ا�ضتدراك

ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )264( ل�شنة 2006 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س 
با�شتمالك جزء من العقار امل�شجل با�شم ال�شيد/ عبداهلل علي را�شد فخرو، الكائن يف جدحف�س 
من املنامة ح�شب املقدمة رقم 2233/ 1964، وامل�شتملك من اأجل م�شروع ال�شهلة الإ�شكاين، 
بحيث يكون القرار ا�شتمالك كليًا على العقار املذكور بدل ال�شتمالك اجلزئي، وذلك ح�شب 

طلب وزارة الإ�شكان وفقًا لتو�شية هيئة التثمني.

ا�ضتدراك

ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )110( ل�شنة 2006 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س 
الرفاعي،  يو�شف  ال�شيد  عبدالرحمن  ال�شيد  ورثة  ال�شادة/  با�شم  امل�شجل  العقار  با�شتمالك 
م�شروع  اأجل  من  وامل�شتملك   ،1995  /4164 رقم  املقدمة  ح�شب  املنامة  من  عايل  يف  الكائن 
ال�شنان  �شنان  حممد  فاطمة  ال�شادة/  با�شم  القرار  يكون  بحيث  الإ�شكاين،  �شلماباد  جنوبي 

و�شركائها على نف�س العقار امل�شجل باملقدمة رقم 4164/ 1995.


