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 اأمر ملكي رقم )5( ل�سنة 2017
 بتعديل المادة الأولى من الأمر الملكي رقم )52( ل�سنة 2009

باإن�ساء مركز البحرين للدرا�سات ال�ستراتيجية والدولية والطاقة

ملك مملكة البحرين� نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة  
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )52( ل�شنة 2009 باإن�شاء مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية 
والدولية والطاقة،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُي�شتبَدل بن�س املادة الأولى من الأمر امللكي رقم )52( ل�شنة 2009 باإن�شاء مركز البحرين 
للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة، الن�س الآتي:

"ُين�شاأ مركز متخ�ش�س م�شتقل ي�شمى )مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية 
والطاقة(، ويرفع تقاريره الدورية اإلى وزارة اخلارجية".

املادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

  ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتـاريــــــــخ: 2 جمادى الأولى 1438هـ
الـمــوافــق: 30 يـــنـايــــــــــــــــر 2017م
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 اأمر ملكي رقم )6( ل�سنة 2017
 باإعادة ت�سكيل مجل�س اأمناء مركز البحرين
للدرا�سات ال�ستراتيجية والدولية والطاقة

ملك مملكة البحرين� نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة  
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )52( ل�شنة 2009 باإن�شاء مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية 
ل بالأمر امللكي رقم )5( ل�شنة 2017، والدولية والطاقة، املعدَّ

البحرين  مركز  اأمناء  جمل�س  اأع�شاء  بتعيني   2011 ل�شنة   )30( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 
للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة،

البحرين  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  بتعيني   2015 ل�شنة   )12( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 
للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اأمناء مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة برئا�شة 
الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل اآل خليفة، وع�شوية كل من:

1. الدكتور اأحمد ها�شم اليو�شع.
2. الدكتور وهيب عي�شى النا�شر.
3. ال�شفري توفيق اأحمد املن�شور.

4. الدكتور عبدالرحمن عبداحل�شني جواهري.
5. الدكتور خليفة علي الفا�شل.

وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات.

املادة الثانية
ُيلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا الأمر.

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

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتـاريــــــــخ: 2 جمادى الأولى 1438هـ
الـمــوافــق: 30 يـــنـايــــــــــــــــر 2017م
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 اأمر ملكي رقم )7( ل�سنة 2017
 ب�ساأن تعيين ممثلي البحرين في الهيئة ال�ست�سارية

للمجل�س الأعلى لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية

ملك مملكة البحرين� نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة  
بعد الطالع على الد�شتور،

ع�شرة  الثامنة  دورته  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الأعلى  املجل�س  قرار  وعلى 
– 22 دي�شمرب 1997 ب�شاأن املوافقة على نظام  املنعقدة يف دولة الكويت خالل الفرتة من 20 

الهيئة ال�شت�شارية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
الهيئة  البحرين يف  ب�شاأن تعيني ممثلي مملكة  ل�شنة 2013  امللكي رقم )26(  الأمر  وعلى 

ال�شت�شارية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعنيَّ اأع�شاء يف الهيئة ال�شت�شارية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية كل 
من:

1. الدكتورة ال�شيخة مرمي بنت ح�شن اآل خليفة.
2. الدكتور في�شل يعقوب احلمر.
3. الدكتور عبداهلل يو�شف طالب.

4. الدكتورة جميلة من�شور ال�شماك.
5. ال�شيد على اأحمد الدرازي.

وتكون مدة ع�شويتهم يف الهيئة ثالث �شنوات.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ اأمرنا هذا، وُيعمل به اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.
                                                                                      ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتـاريــــــــخ: 2 جمادى الأولى 1438هـ
الـمــوافــق: 30 يـــنـايــــــــــــــــر 2017م
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 قانون رقم )4( ل�سنة 2017
 بالت�سديق على التفاقية العربية لمكافحة الجريمة 

مة عبر الحدود الوطنية المنظَّ

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                  ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

مبدينة  عة  املوقَّ الوطنية،  احلدود  عرب  مة  املنظَّ اجلرمية  ملكافحة  العربية  التفاقية  وعلى 
القاهرة يف جمهورية م�شر العربية بتاريخ 1432/1/15هـ املوافق 2010/12/21م،

ْقنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ

املادة الأولى
عة مبدينة  مة عرب احلدود الوطنية املوقَّ �شودق على التفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظَّ
املرافقة  املوافق 2010/12/21م،  بتاريخ 1432/1/15هـ  العربية  القاهرة يف جمهورية م�شر 

لهذا القانون.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين 
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بـتـاريــــــخ: 2 جمادى الأولى 1438هــ
الـمــوافــق: 30 يـنـايــــــــــــــــــر 2017م
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 قانون رقم )5( ل�سنة  2017
بالت�سديق على التفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية 

مة   الهند ب�ساأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظَّ
 عبر الوطنية والإتجار غير الم�سروع بالعقاقير والمخدرات 

والموؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                      ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى التفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ب�شاأن التعاون ملكافحة 
واملخدرات  بالعقاقري  امل�شروع  والإجتار غري  الوطنية،  املنظمة عرب  الدويل واجلرمية  الإرهاب 

عة يف مدينة نيوديلهي بتاريخ 2 دي�شمرب 2015م، واملوؤثرات العقلية وال�شالئف الكيميائية، املوقَّ
ْقنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ

املادة الأولى
ودق على التفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند ب�شاأن التعاون  �شُ
بالعقاقري  امل�شروع  غري  والإجتار  الوطنية،  عرب  مة  املنظَّ واجلرمية  الدويل  الإرهاب  ملكافحة 
عة يف مدينة نيودلهي بتاريخ 2 دي�شمرب  واملخدرات واملوؤثرات العقلية وال�شالئف الكيميائية، املوقَّ

2015م، واملرافقة لهذا القانون. 

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
                                                                                                                                                      
          ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بـتـاريــــــخ: 2 جمادى الأولى 1438هــ
الـمــوافــق: 30 يـنـايــــــــــــــــــر 2017م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
 قرار رقم )5( ل�سنة 2017

 ب�ساأن �سوابط اإجراء الإعالنات الق�سائية
بوا�سطة البريد الإلكتروني للمحامين

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 قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته،

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

  وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته،
 2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى    

وتعديالته،
  وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2016 ب�شاأن قبول التعامل الإلكرتوين،

  وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء، 
  وبناء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
املادة الأولى 

وذلك  الق�شائي،  لالإعالن  كو�شيلتني  يَّة  النَّ�شِّ والر�شائل  الإلكرتوين  الربيد  من  كل  ُيعتَمد 
نة باأحكام هذا القرار.   �شمن النطاق َوِوْفق ال�شوابط املبيَّ

 املادة الثانية
مع مراعاة البيانات املن�شو�س عليها باملادة )32( من قانون املرافعات املدنية والتجارية، 
ة للمحامني ِوْفقًا لبياناتهم  يَّ يجري الإعالن الق�شائي بوا�شطة الربيد الإلكرتوين والر�شائل النَّ�شِّ

املقيَّدة لدى امل�شجل العام والـُمَقر من ِقَبلهم ب�شحتها.
يَّة، وُيعترَب مبثابة  يتم الإعالن الق�شائي مبجرد اإر�شال الربيد الإلكرتوين اأو الر�شالة النَّ�شِّ
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اإعالن ل�شخ�س املحامي املعَلن اإليه. 

املادة الثالثة
يلتزم املوظف املخت�س  بطباعة ن�شخة من الإعالن الإلكرتوين، وتوَدع مبلف الدعوى املتعلق 

بها الإعالن.
املادة الرابعة
ُين�شاأ �شجل اإلكرتوين حِلْفظ الإعالنات الإلكرتونية.

املادة اخلام�سة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره    

يف اجلريدة الر�شمية.
     

                                                           
 وزير العدل 

 وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 20 ربـيع الآخر 1438هـ
الـمــوافــــــــق: 18 يـــنــايــــــــــــر 2017م
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وزارة �سئون الكهرباء واملاء
 قرار رقم )1( ل�سنة 2017 

 بت�سكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية
لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما

وزير �شئون الكهرباء واملاء:
الطبيعية  للرثوات  العليا  اللجنة  باإن�شاء  ل�شنة 2011  رقم )1(  املر�شوم  الطالع على  بعد 

والأمن القت�شادي وتعديالته،
املنعقدة   )2384( رقم  بجل�شته  ال�شادر   )2384-08( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  وعلى 
بتاريخ 31 اأكتوبر 2016 ب�شاأن اعتماد اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة واخلطة الوطنية للطاقة 

املتجددة ومبادراتهما،
املنعقدة   )2392( رقم  بجل�شته  ال�شادر   )2392-02( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  وعلى 

�شب والأهداف الوطنية للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، بتاريخ 2 يناير 2017 ب�شاأن اعتماد النِّ
املنعقدة   )2392( رقم  بجل�شته  ال�شادر   )2392-03( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  وعلى 
لكفاءة  الوطنية  ومتابعة اخلطة  تنفيذ  ت�شكيل جلنة  على  املوافقة  ب�شاأن   2017 يناير   2 بتاريخ 

الطاقة واخلطة الوطنية للطاقة املتجددة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ل جلنة ملتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة، واخلطة الوطنية للطاقة املتجددة  ُت�شكَّ
ومبادراتهما على النحو التايل:

رئي�شًا 1- وزير �شئون الكهرباء واملاء  
ممثاًل عن وحدة الطاقة امل�شتدامة  2-  املدير التنفيذي لوحدة الطاقة امل�شتدامة 

ممثاًل عن املجل�س الأعلى للبيئة 3- الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة 
ممثاًل عن هيئة الكهرباء واملاء 4- نائب الرئي�س التنفيذي للتخطيط وامل�شاريع 

ممثاًل عن وزارة التجارة وال�شناعة وال�شياحة 5- الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية 
ممثاًل عن وزارة التجارة وال�شناعة وال�شياحة 6- الوكيل امل�شاعد لتنمية ال�شناعة 

ممثاًل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز 7- مدير عام �شئون النفط والغاز 
ممثاًل عن وزارة املوا�شالت والت�شالت 8- الوكيل امل�شاعد ل�شالمة واأمن الطريان 

ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 9- الوكيل امل�شاعد للخدمات الفنية 
والتخطيط العمراين  

ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 10- الوكيل امل�شاعد للخدمات البلدية امل�شرتكة 
والتخطيط العمراين  
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ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 11- املن�شق التنفيذي للتخطيط ال�شرتاتيجي 
والتخطيط العمراين   

ممثاًل عن وزارة الإ�شكان 12- الوكيل امل�شاعد مل�شاريع الإ�شكان 
ممثاًل عن وزارة املالية 13- مدير اإدارة التخ�شي�س والتعاقدات 

14- ممثل عن مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وتكون مدة ع�شويتهم يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

املادة الثانية
تكون  ول  رئي�شها،  من  بدعوة  اأ�شهر  ثالثة  كل  واحدة  مرة  دورية  ب�شفة  اللجنة  جتتمع 
وت�شدر  الرئي�س.  بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�شائها  اأغلبية  بح�شور  اإل  �شحيحة  اجتماعاتها 
ح اجلانب  قراراتها وتو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند َت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ

الذي منه رئي�س الجتماع.

املادة الثالثة
تعر�س اللجنة تو�شياتها على اللجنة العليا للرثوات الوطنية والأمن القت�شادي لعتمادها 

اأو البت فيها.

املادة الرابعة
يتم دعوة ممثل عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي حل�شور الجتماع.

املادة اخلام�سة
على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �سئون الكهرباء واملاء
د� عبداحل�سني بن علي مريزا

�شدر بتاريخ: 27 ربيع الثاين 1438هــ
الــمــوافــــــــق: 25 يـنـايـــــــــــــــر 2017م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 قرار رقم )21( ل�سنة 2017

 ب�ساأن نْدب بع�س موظفي المناطق ال�سناعية للقيام باأعمال التفتي�س
طبقاً لأحكام قانون اإن�ساء وتنظيم المناطق ال�سناعية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املناطق  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   1999 ل�شنة   )28( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
ل باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2015، وعلى الأخ�س املادة )34( منه،  ال�شناعية، املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2000 وتعديالتها ،
      وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون ال�شناعة، 

قرر الآتي:
املادة الأولى

 ُينَدب للقيام باأعمال التفتي�س طبقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 1999 ب�شاأن 
اإن�شاء وتنظيم املناطق ال�شناعية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، التالية اأ�شماوؤهم:

1. ال�شيد خالد �شلمان القا�شمي.
2. املهند�س عبداهلل جمال العبا�شي.

3. ال�شيد جميل عبا�س الغريفي.
4. ال�شيد حممد يو�شف ال�شوملي.
5. املهند�س حممد علي ال�شندي.
6. املهند�س حميد عدنان ها�شم.

7. املهند�شة منرية عبدالعزيز املناعي.
8. ال�شيد بدر فريد ال�شعد.

9. املهند�س اأحمد يو�شف تقي.
ال�شيد في�شل عبداهلل بو�شقر.     .10

ال�شيد فهد حممد جا�شم.    .11
ال�شيد علي عبداهلل الكزاز.    .12
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املهند�شة خولة حممد جا�شم.  .13
املهند�س يو�شف ه�شام الأن�شاري.  .14

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

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
             زايد بن را�سد الزياين

�شــدر يف : 2 جمادي الأولى 1438هـ
الـمـوافــق: 30 يــنـايـــــــــــــــــر 2017 م
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )1( ل�سنة 2017

 بتحديد الر�سم الم�ستَحق عن طلب اإن�ساء �سركة خاليا 
ل �سركة قائمة اإلى �سركة خاليا محميَّة محميَّة اأو تَحوُّ

رئي�س جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة   2016 ب�شاأن �شركات اخلاليا املحميَّة وعلى الأخ�س 

املادة )30( منه،
وبناًء على عْر�س حمافظ م�شرف البحرين املركزي،
وبعد موافقة جمل�س اإدارة م�شرف البحرين املركزي،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ة، اأو حَتوُّل �شركة  ُيفَر�س ر�شم ثابت قدرة مائة دينار على طلب اإن�شاء �شركة خاليا حمميَّ
قائمة اإلى �شركة خاليا حمميَّة. 

املادة الثانية
على حمافظ م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س اإدارة
م�سرف البحرين املركزي

حممد ح�سني يتيم

�شدر بتاريخ: 3 جمادي الأول 1438هـ
الـمـوافـــــــــق: 31 يــنـايـــــــــــــــر 2017م
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )3( ل�سنة 2017

 ب�ساأن مْنح ترخي�س
ل�سركة اأو اإل تي اإنف�سمنت اإنترنا�سونال �س�م�ب� )مقفلة(

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
مادة )1(

)�شـركـة  تـرخـيـ�س  )مقفلـة(  �س.م.ب.  اإنرتنا�شونال  اإنف�شمنت  تي  اإل  اأو  �شـركة  ُتنح 
ا�شتثمار – الفئة 1(.

مادة )2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1438هـ
الـمــوافـــــــــق: 29 يــنـايـــــــــــــــــر 2017م
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )4( ل�سنة 2017

ْفع �س�م�ب� )مقفلة( ب�ساأن مْنح ترخي�س لل�سركة الدولية لخدمات الدَّ

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ْعم  ْفع �س.م.ب. )مقفلة( ترخي�س )توفري خدمات الدَّ ُتنح ال�شركة الدولية خلدمات الدَّ
للقطاع املايل- اإ�شدار ومعاجلة البطاقات(.

املادة الثانية
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1438هـ
الـمــوافـــــــــق: 30 يــنـايـــــــــــــــــر 2017م
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )5( ل�سنة 2017

ب�ساأن اإلغاء الترخي�س الممنوح لبنك الم�ستثمرون �س�م�ب )م(

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

)64( ل�شنة 2006 وتعديالته،
لبنك   )8( رقم  العادية  غري  العامة   اجلمعية  اجتماع  يف  امل�شاهمني  تو�شية  على  وبناًء 

امل�شتثمرون املنعقد بتاريخ 22 �شبتمرب 2016،

قرر الآتي:
املادة الأولى

 3 بتاريخ  املمنوح  )م((  �س.م.ب  امل�شتثمرون  لـ)بنك  اإ�شالمي  جملة  بنك  ترخي�س  ُيلغى 
ل حتت ال�شجل التجاري رقم 39646. �شبتمرب 1997 وامل�شجَّ

املادة الثانية
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد حممد املعراج

�شدر بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1438هـ
الـمــوافـــــــــق: 30 يــنـايـــــــــــــــــر 2017م
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 المحكمة رئيس  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة
             

 

 باسم صاحب الجاللة الممك حمد بن عيسى آل خميفة
 ممك مممكة البحرين
 المحكمة الدستورية

 
 ، ىػٖٛٗٔ ربيع اآلخر ٕٚ، الموافؽ  ـٕٚٔٓيناير ٕ٘األربعاء بالجمسة العمنية المنعقدة يـو 

 برئاسة معالي الشيخ خميفة بف راشد بف عبداهلل آؿ خميفة رئيس المحكمة .
 

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشيداني نائب رئيس المحكمة ، ونوفؿ بف 
مبارؾ الكعبي ، بف عبدالسالـ غرباؿ ، وعمي عبداهلل الدويشاف ، وسعيد حسف الحايكي ، وعيسى 

 . أعضاء المحكمةوالدكتورة منى جاسـ الكواري ، 
 

 وبحضور السيد / محمد إبراىيـ الجابر ، أميف السر .
 

 أصدرت الحكم اآلتي :
 ( قضائية .ٗٔ( لسنة )ٕٙٔٓ/ٔفي الدعوى المقيَّدة بجدوؿ المحكمة الدستورية برقـ )د/

 

 المقامة من :
 .شركة إمكو ذ.ـ.ـ 

  نزار عقيؿ رئيس .المحامي  ياوكيم
 

 ضد :
 . لصاحبيا خميؿ إبراىيـ شاىيف، مؤسسة حوار الفنية -ٔ

 . وحميد عمي المال، المحامياف عمي أحمد العريبي  مياوكي
 . صاحب السمو الممكي األمير رئيس مجمس الوزراء ) بصفتو (-ٕ

  . يمثمو جياز قضايا الدولة
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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 : اإلجراءات
 

صحيفة الدعوى الماثمة األمانة  ةالمدعي تأودع،  ـٕٙٔٓمف شير مارس  بتاريخ العاشر
 (ٙ)الممحقة بالمرسـو بقانوف رقـ  (ٖٙدستورية المادة ) بعدـ الحكـ طالبة،  العامة لممحكمة الدستورية

التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج  زػػػػاـ مركػػػبالموافقة عمى نظ،  ـٕٓٓٓلسنة 
لزاـ المُ العربية   . عمييما الرسـو والمصاريؼ ومقابؿ أتعاب المحاماة ىدع، وا 

 

، بعدـ قبوؿ الدعوى  اأصميً  : فييا الحكـ مذكرة طمبـ ممثؿ جياز قضايا الدولة وقدَّ 
 . برفضيا ااحتياطيً و 
 

 لنعداـبعدـ قبوؿ الدعوى :  فييا الحكـ ، أوًل  تبمذكرة طم األولىعمييا  ىدعمت المُ وقدَّ 
 . برفضياًيا : وثان. شرط المصمحة 

 

صحيفة بما جاء  تْ رددو  عمييما ىدعالمُ  تيالمدعية مذكرة بالرد عمى ما جاء بمذكرَ  تموقدَّ 
 . دعواىا

 

فييا  الحكـوقررت المحكمة إصدار ،  الجمساترت الدعوى عمى النحو المبيف بمحاضر ظِ ونُ 
 . بجمسة اليـو
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
 

  

 

 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة
             

-ٕ- 

 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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، ىي التي  عمى الدعوى ىيمنةنو مف المقرر في قضاء ىذه المحكمة بما ليا مف إوحيث 
استظيار  ، وبعد ضوء طمبات رافعيا ، وذلؾ عمى تعطييا وصفيا الحؽ وتكييفيا القانوني الصحيح

ف طمبت في ختاـ صحيفة  بمبانييا التقيدّ دوف مف ،  ومرامييابعادىا أحقيقة  ، ولما كانت المدعية وا 
لسنة  (ٙ)بالمرسـو بقانوف رقـ  ة( الممحقٖٙالدعوى الدستورية الحكـ بعدـ دستورية نص المادة )

، أنيا  عميو فييا، وفي بياف النص المطعوف  ر صحيفة الدعوىد، إل أنيا أوردت في صـ ٕٓٓٓ
المنشورة ، ـ ٜٜٜٔأكتوبر  ٘الُمعدلة في  ( مف لئحة إجراءات مركز التحكيـٖٙتعني نص المادة )

طمباتيا في  حقيقةكوف ىي ومف ثـ ت ، ـٕٕٔٓ/ٛ/ٙٔ( بتاريخ ٖ٘ٙٓبالجريدة الرسمية العدد )
 . الدعوى الماثمة

 

ف قواعد التحكيـ أماـ مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف الواردة في نظاـ إوحيث 
، ـٖٜٜٔف المجمس األعمى لمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية في ديسمبر عالمركز الصادر بقرار 

التي تمت المصادقة عمييا وعمى تعديالتيا مف قبؿ لجنة التعاوف التجاري بمجمس  وولئحة إجراءات
ف كانت مستم التعاوف تعمو التشريع  مرتبةىذه الدوؿ إل أنيا ليست في  ة مف معاىدة دولية بيفد، وا 
وافقة الم توف اعتماد دوؿ مجمس التعاوف لمنظاـ والالئحة أعقبإ، إذ بذلؾ عف الرقابة الدستورية  وتنأى

صداره بمقتضى المرسـو بقانوف رقـ  بعد تصديؽ أمير دولة ،  ـٕٓٓٓلسنة  (ٙ)عمى ىذا النظاـ وا 
زمة ممفي مممكة البحريف لو قوتو ال انافذً  اأصبح تشريعً  . وبذلؾ البحريف ونشره في الجريدة الرسمية

التي تتولىا المحكمة ة القضائية عمى دستورية التشريعات ػػػ. وخضوعو لمرقاب المقررة لمقوانيف
 .  الدستورية

 

المعاىدات الدولية بعد استيفاء اإلجراءات الدستورية وقد جرى قضاء ىذه المحكمة عمى أف 
 .  ( مف الدستورٖٚ)وفًقا لممادة  يؽ عمييا ونشرىا تكوف ليا قوة القانوفالمتطمبة إلبراميا والتصدّ 
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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ـ ػػػة إجراءات التحكيػػ، ولئح يار ػػـ التجػػػز التحكيػػػلمركة ػػة القانونيػػالطبيع فػػػو عػػػنإث ػػوحي
، الذي صدر بالموافقة  نو عمى ىدى مف نصوص نظاـ المركزإف - اسابؽ اإلشارة إلييال -أمامو 

واد اإلصدار أف ػػػف مػػػػادة األولى مػػػػت المػػػػػوتضمن،  ـٕٓٓٓلسنة  (ٙ)ـ ػػػػػوف رقػػػـو بقانػػػػعميو المرس
ة ػػػو الرابعػػػػة في دورتػػػػاألعمى لمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربيف المجمس عرار ػػػدر بقػػىذا النظاـ ص

ف النظاـ ذاتو عمى ػػػ( مٔت المادة )ػػػا نصػكم،  ـٖٜٜٔديسمبر  ٕٕاض في ػػػدة في الريػػػرة المنعقػػػعش
التجاري  التحكيـ مركز ) ىالخميج العربية يسمالتعاوف لدوؿ بدوؿ مجمس  تحكيـ مركز ينشأ )) : أنو

بذاتو ويتمتع بالشخصية المعنوية  اقائمً اًل ويكوف مستق،  (لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية 
 . (( المستقمة

 

بالموافقة  صدرت جميع دوؿ مجمس التعاوف الخميجي الست األدوات التشريعية الوطنيةأوقد 
 .إلجراءاتيا الدستورية  ابقً عمى نظاـ المركز طِ 

 

قميمية إمنظمة دولية  فو بيف مما تقدـ أف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاتي ونإ وحيث
 .  متخصصة حكومية

 

لمدستور  اناط بيا وفقً مف اختصاص يُ  تتنصؿومف المقرر أف المحكمة الدستورية ل يجوز أف 
،  مييا عف وليتيا، وذلؾ أف تخّ  في اختصاص ليس ليا – وبنفس القدر –، ول أف تخوض  والقانوف

الفصؿ ل تترخص في أ،  لذلؾ االناحية الدستورية ، وعمييا تبعً مف  لتخوميا ممتنعافأو مجاوزتيا 
بؿ يكوف تصدييا ليا  تسقطياعنيا أو  ييال تنحّ ،  فيما يدخؿ في اختصاصيا مف المسائؿ الدستورية

 . نزاع الموضوعي وفي حدود الوقائع التي يقـو عمييابقدر اتصاليا بال الزمً 
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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لئحة إجراءات مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس  فإفعمى ما تقدـ ،  بالبناءنو إوحيث 
اوف التجاري ػػػة التعػػػؿ لجنػػػػف قبػػػا مػػػػعمييا ، والمصادؽ عميي المطعوف دوؿ الخميج العربيةػػػلاوف ػػػػالتع
بالجريدة الرسمية  ة، والمنشور ـ ٜٜٜٔأكتوبر  ٘بتاريخ  –مف وزراء التجارة ليذه الدوؿ مة والمشكّ  –

( مف نظاـ ىذا المركز والموافؽ ٕٛلممادة ) اتنفيذً  ،ـ ٕٕٔٓأغسطس  ٙٔبتاريخ  (ٖ٘ٙٓ)العدد 
القضائية التي  لمرقابةخضع تتعد لئحة مما ،  ـٕٓٓٓلسنة  (ٙ)المرسـو بقانوف رقـ  بمقتضىعميو 

 . بنظرىا، ومف ثـ تختص تمارسيا المحكمة الدستورية 
 

( مف المادة ٔلفقرة )إلى اقضايا الدولة بعدـ قبوؿ الدعوى بالنسبة از جي عف دفعنو إوحيث 
،  القانوف ومف لئحة إجراءات التحكيـ لتصاليا بالمحكمة الدستورية بغير الطريؽ الذي رسم (ٖٙ)

قضاء ىذه المحكمة أف نطاؽ الدعوى  نو مف المقرر وعمى ما جرى بوإذ . إ غير سديد فإنو دفعٌ 
ثار أماـ محكمة الموضوع في حدود تصريحيا بنطاؽ الدفع بعدـ الدستورية المُ  يتحددالدستورية 

الواردة في صحيفة  طمباتيـىذا الدفع وفي إطار  جديةتقدير  عيف بإقامة دعواىـ الدستورية بعدلممد
ت ػػػػدمد قّ ػػػػأنو ولئف كانت المدعية قوى الموضوعية ػػػف أوراؽ الدعػػػت مػػػػاف الثابػػػػولما ك . عوىالد

ى ػػػػا إلػػػػفي ختامي تػػػػانتي،  ـٕٙٔٓ/ٕ/ٗٔة الستئناؼ العميا المدنية بجمسة ػػػػاـ محكمػػػرة أمػػػػػمذك
فقرة  (ٖٙ)في المادة  الدستوريةبعدـ جراءات الطعف إؼ الدعوى لتمكينيا مف اتخاذ ػػػػـ بوقػػػب الحكػػػػطم
لسنة  (ٙ)ـ ػػػرقوف ػػػبقان ـوػػػػرسػػػملم اػػػػا وفقً ػػػػػؽ عمييػػػػػفز المواػػػػركػػػلمراءات اػػػػ( الواردة في لئحة إجٕ)

( ٖٙادة )بعدـ دستورية الم دفعتة ػػالمدعي فأالف إل ػػػالت البطػػػف حػػػحد مػػػوالمتعمؽ بال،  ـٕٓٓٓ
 . ـ ٕٙٔٓمف عاـ  ٕ/٘ٔ، ٕ/ٗٔ جمستيفي 

 

،  رت محكمة الموضوع جديتيالممدعية والتي قدّ  الختاميةىذه ىي الطمبات ف إوحيث 
بالفقرة  وعماًل  ومف ثـ،  عية بإقامة الطعف بعدـ دستوريتيالممد، ـ ٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔت بجمسة حر صو 

، فإف الطعف في الدعوى الدستورية الماثمة يشمؿ  ةػػػػمف قانوف المحكمة الدستوري (ٛٔ)( مف المادة )ج
 :نصيا واآلتي  ( بكاممياٖٙنص المادة )
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 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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وتكػوف لػو قػوة النفػاذ فػي  ،ا ونيائًيػ اليػذه اإلجػراءات ممزًمػ افقً و يكوف الحكـ الصادر مف الييئة  -ٔ ))
 . القضائية المختصة الجيةالدوؿ األعضاء في مجمس التعاوف بعد األمر بتنفيذه مف قبؿ 

 

مػا لػـ يتقػدـ أحػد الخصػـو بطمػب  المحكمػيفعمى الجية القضائية المختصة األمر بتنفيػذ حكػـ  -ٕ
  :ا حصرً لمحالت التالية  افقً إلبطاؿ الحكـ وِ 

 

تجػػاوز ب سػػقطتفػػاؽ باطػػؿ أو اتفػػاؽ لمتحكػػيـ أو بنػاء عمػػى اإذا كػاف قػػد صػػدر دوف وجػػود  -أ
 . دود التفاؽححكـ عف مالميعاد أو إذا خرج ال

 

لمقػػػانوف أو صػػػدر مػػػف بعضػػػيـ دوف أف  ابًقػػػالحكػػػـ مػػػف محكمػػػيف لػػػـ يعينػػػوا طِ  إذا صػػػدر -ب
حػدد فيػو تحكػيـ لػـ يُ تفػاؽ اعمػى  أو صػدر بنػاءً  اآلخريف غيبةيكونوا مأذونيف بالحكـ في 

 . موضوع النزاع أو صدر مف شخص ليست لو أىمية التفاؽ عمى التحكيـ
 

الجية القضائية المختصة التحقؽ مف عمى حدوث أي مما ذكر في الفقرتيف أعاله فإف  دوعن
 . (( كـ بعدـ تنفيذ حكـ المحكميفصحة طمب اإلبطاؿ والحُ 

 

 لنتفاء، بعدـ قبوؿ الدعوى  والمدعى عمييا األولى ف دفع جياز قضايا الدولةع ونإوحيث 
 تووالقضاء بعدـ دستوري ، ةمطاعنلف بقاء النص الطعيف يحقؽ مصمحة إبمقولة  ةمصمحة الطاعن

القضائية بإخضاع أحكاـ التحكيـ الصادرة  ةر الضمانذلؾ أف ىذا النص قد وفّ  ، دارىاىيؤدي إلى إ
ة ػػػالقضائي ةلمجي جازأاري لدوؿ مجمس التعاوف لرقابة القضاء بأف ػػػػـ التجػػػػػز التحكيػػػػػف مركع

التحقؽ مف صحة طمب اإلبطاؿ والحكـ بعدـ تنفيذ حكـ  - باألمر بتنفيذ أحكامو -ة ػػػالمختص
. كما أف القضاء في شأف دستورية النص الطعيف  عمى نفسيا ذلؾ فوتتقد  ةالمحكميف ، وأف الطاعن

 . ضوعو في دعوى الم ةمبات الطاعنأثر عمى ط يلف يكوف بذ
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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المراكز  تمايز في وجود ولةمقأقامت دعواىا ب ةأف الطاعن عمييا األولى ىدعالمُ  قررتكما 
( مف قانوف المرافعات المدنية ٖٕٗونص المادة ) عمييا( المطعوف ٖٙبيف ما قررتو المادة )القانونية 
قد زاؿ منذ بدء العمؿ بالقانوف  -عمى خالؼ الواقع  - ، وأف ىذا التمايز عمى فرض وجوده والتجارية

صدار إلمف قانوف ا ةنص في المادة الثامن والذيبإصدار قانوف التحكيـ ،  ـٕ٘ٔٓلسنة  (ٜ) رقـ
 اجديدً  ا( مف ىذا القانوف تنظيمً ٖٗ، وتضمنت المادة ) الباب السابع الخاص بالتحكيـ لغاءإعمى 

 . ( المطعوف عميياٖٙمع ما قررتو المادة ) يتفؽلمطعف بالبطالف عمى أحكاـ التحكيـ 
 

شرط المصمحة في الدعوى  مناطذه المحكمة قد استقر عمى أف ػػػاء ىػػإف قضث ػػوحي
أف يكوف ثمة ارتباط بيف المصمحة في الدعوى الموضوعية  - لقبولياوىو شرط لـز  - الدستورية

، وذلؾ بأف يكوف الفصؿ  وبيف المصمحة في الدعوى الدستورية التي أثير فييا الدفع بعدـ الدستورية
الطمبات المرتبطة بيا والمطروحة عمى محكمة  لمفصؿ فيفي المسألة الدستورية مسألة أولية 

بعد الفصؿ في الدعوى  طاعف القانوني في النزاع الموضوعيمركز ال يتغير، بحيث  الموضوع
: أف  ، أوليما ف كانا منفصميفا  ، و  ، ول يتـ ذلؾ إل باجتماع شرطيف ما كاف عميو قبمياالدستورية ع

عف  ومنفصاًل ،  تطبيؽ النص عميو ةػػبالمدعي نتيجؽ ػػػػلح اومباشرً  اواقعيً  ايقـو الدليؿ عمى أف ضررً 
 لنصإلى اوسببو  همصدر  في ا: أف يكوف ىذا الضرر عائدً  . وثانييما و لمدستورػػمخالفترد ػػػمج

 . منتحاًل أو  امتوىمً  ا، وليس ضررً  الطعيف
 

أقامت دعواىا الموضوعية أماـ محكمة أوؿ درجة بطمب الحكـ ببطالف  قد ولما كانت المدعية
مف مركز التحكيـ التجاري ،  ـٖٕٔٓلسنة  (ٗٚ)حكـ التحكيـ الصادر في الدعوى التحكيمية رقـ 

ادة ػػػػص المػػػمفاد نأف عمى  اتأسيسً  ، ة برفض الدعوىػػػالمحكم تمؾ تػػػػوقض ، اوفػػػػػس التعػػػػلدوؿ مجم
لذلؾ  افقً حكـ ىيئة التحكيـ الذي يصدر وِ ع حظر الطعف عمى شرّ مأف ال -عمييا  المطعوف -( ٖٙ)

 ةالحظر إقامة دعوى مبتدأ ، ويشمؿ قضائية أخرى جيةاإلجرائية أماـ أي  توعمى لئح وبناءً النظاـ 
بقتو محكمة الذي ط النحوالنص المطعوف عميو عمى ىذا ومف ثـ يكوف  ، لحكـبطمب بطالف ا
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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، ىو حرمانيا مف الطعف عمى حكـ التحكيـ بالبطالف و بالمدعية  امحققً  الحؽ ضررً أالموضوع قد 
يا الدستورية لتأثير الحكـ الصادر في في الدعوى ةالشخصية المباشرة متوافر المصمحة وبالتالي فإف 

يتوقؼ عمى ىذا الحكـ قبوؿ تمؾ الدعوى إذ ، عمى المركز القانوني لممدعية في دعواىا الموضوعية 
بوصفو يمثؿ مف  سقاطوإوتستيدؼ المدعية مف عدـ دستورية النص المطعوف عميو  قبولياأو عدـ 

القضائية التي ترد بيا عف  الترضيةيا ، كي تتحقؽ ل يحوؿ دوف نظر دعواىا اوجية نظرىا عائقً 
 قانونيةآلثار  وحقيا وترتيب مف جراء إعماؿ ذلؾ النص في ىادتيدفعمية  امضارً الحقوؽ التي تدعييا 

 . بالنسبة إلييا
 

لغا،  ـٕ٘ٔٓلسنة  (ٜ) ول يناؿ مما تقدـ صدور القانوف رقـ نص المادة  ؤهبشأف التحكيـ وا 
 ، فضاًل  الدعوى الماثمةلمطعف في  ف ىذا النص ليس محاًل إ، إذ  ( مف قانوف المرافعات المدنيةٖٕٗ)

دوف  ل يحوؿ، الحكـ بعدـ دستورية قاعدة بعينيا قد جرى عمى أف  المحكمة ىذه عف أف قضاء
عمى ذلؾ آثار  تْ وترتبعميو خالؿ فترة انعقادىا  بقتطُ الطعف عمييا بعدـ الدستورية مف قبؿ مف 

تتـ مف  يع التائقدة القانونية ىو سريانيا عمى الو ألف األصؿ في تطبيؽ القاع ، بمواجيتو قانونية
المصمحة الشخصية  اءنتفلومف ثـ يكوف الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى ، ائيا لغإ، وحتى  تاريخ العمؿ بيا

 . الرفضب اعمى غير أساس حريً  ةلممدعي
 

جرى عمى أف نطاؽ الدعوى الدستورية يتحدد بنطاؽ الدفع  ىذه المحكمة قد قضاء إف وحيث
ستورية تصريحيا لممدعيف بإقامة دعواىـ الد حدودثار أماـ محكمة الموضوع وفي بعدـ الدستورية المُ 

ولـ يتضمنيا الدفع  -المدعي مف تطبيقيا عميو  أضيرالنصوص التي  افإف ىذا النطاؽ يشمؿ أيضً 
، وكاف ضميا إليو  ارً متعذِ كمما كاف فصميا عف النصوص التي اشتمؿ عمييا الدفع  - بعدـ الدستورية

دعواه الدستورية ، وأف المصمحة ىي التي تحدد في الوقت ذاتو التي توخاىا المدعي بلألغراض  كافاًل 
أو  بصحتياطاعف التي يؤثر الحكـ فييا ملغير ال يمتدفال ،  اتساعً او  اضيقً ،  وحدودىانطاؽ الدعوى 

 . ببطالنيا في النزاع الموضوعي
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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التي تباشرىا المحكمة الدستورية في شأف دستورية النصوص  ف الرقابة القضائيةإوحيث 
 آؿبتتيا كمما نصوؿ التي أأل، ل تحوؿ بينيا وبيف رد ىذه النصوص إلى ا القانونية المطعوف عمييا

فوؽ   امحمقً إبطاليا إلى زواؿ ، وكاف ذلؾ مؤداه أف الفصؿ في المسائؿ الدستورية ل يجوز أف يكوف 
يا قإلى أعما اذً بأصوليا وفروعيا نافِ  احيطً ، بؿ مُ  بيا أو جزئياتيانفي بعض جوا احصرً ، من سوارىاأ

ونطاؽ  ،موضوع الخصومة الدستورية  -وبالنظر إلييا في مجموعيا  - ضوئياعمى  اومحددً 
 . يافيالمصمحة 

 

مف ( ٗٔة )لحكـ الماد اد صدر تنفيذً وكاف النص المطعوف فيو قوحيث إنو متى كاف ذلؾ 
تحوؿ موافقة الطرفيف عمى عرض النزاع عمى ىيئة التحكيـ  )):  عمى أنونظاـ مركز التحكيـ التجاري 

بع وكذلؾ قضاء ىذه الييئة باختصاصيا بنظر النزاع دوف عرض ىذا النزاع أو أي إجراء اتُ بالمركز 
، كما تحوؿ دوف الطعف في الحكـ التحكيمي أو  عند نظره أماـ أية جية قضائية أخرى في أية دولة

والمادة  . (( ت عند نظره أماـ أية جية قضائية أخرى في أية دولةػػػػراءات التي اقتضػػػجإلفي أي مف ا
 امً مزِ ليذه اإلجراءات مُ  افقً حكـ الصادر مف ىيئة التحكيـ وِ يكوف ال )):  عمى أنو( التي تنص ٘ٔ)

، وتكوف لو قوة النفاذ في الدوؿ األطراؼ بعد األمر بتنفيذه مف قبؿ الجية القضائية ا نيائيً لمطرفيف و 
 . (( المختصة

 

مف  (ٔ)فقرة  (ٕ)كما يرتبط النص المطعوف عميو في ىذه الدعوى بالنص الوارد بالمادة 
فؽ أحكاـ ىذه عمى التحكيـ وِ التفاؽ  )): يأتي لئحة إجراءات التحكيـ أماـ المركز ونصيا كما 

ة جية أخرى أو الطعف لدييا بحكـ ىيئ ةز يحوؿ دوف عرض النزاع أماـ أيػػػاـ المركػػػػالالئحة أم
  . ((  التحكيـ
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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ف ع ينعزؿشار إلييا فال في حكمو بالنصوص المُ  امرتبطً  ولذلؾ يكوف النص المطعوف عميو
الدعوى الدستورية  قصر، ول يجوز بالتالي  أنبتتويا باعتبارىا األصوؿ التي تاألحكاـ التي تضمن

بالضرورة عمى أصؿ القاعدة التي تفرع  مشتماًل  نطاقياالماثمة عمى النص المطعوف عميو بؿ يكوف 
 ثـ ، ومف جية قضائية لطعف عمى الحكـ التحكيمي أماـ أيمقتضاىا عدـ جواز او عنيا ىذا النص 

مف نظاـ مركز التحكيـ التجاري وكذلؾ نص  (٘ٔ)و (ٗٔ)المادتيف  الدعوى الماثمة يشمؿطاؽ فإف نِ 
 .و إجراءات التحكيـ أمام( مف لئحة ٖٙوالمادة ) (ٔ)فقرة  (ٕ)المادتيف 

 

،  وجييفو مخالفتو لمدستور مف ػػػػوف عميػػػػص المطعػػػػى النػػعم عىػػػتنة ػػػػدعيف المُ إث ػػػػوحي
في  يةسمطة تقدير ع يممؾ الُمشرّ  ف الحقوؽ التيإذ إ،  مف الدستور (ٖٔ): مخالفتو لممادة  األوؿالوجو 
أف نص :  لمنعي والوجو الثاني.  التدخؿ مباشرة لتنظيميا بالموائحل يجوز لمسمطة التنفيذية ،  تنظيميا
و( مف الدستور المتعمقة بحؽ التقاضي إذ يحوؿ /ٕٓخالؼ نص المادة )ي( المطعوف عميو ٖٙالمادة )

بيف  ًزايخمؽ تمي، وي عف عمييا في حكـ ىيئة التحكيـدوف عرض النزاع أماـ أي جية أخرى أو الط
ليس لو ما يبرره ، وأف عدـ جواز وغيرىـ مف المحتكميف اآلخريف  ، األطراؼ في التحكيـ أماـ المركز

، ىو مصادرة لمحؽ في  يوعم المطعوفلمنص  افقً ، وِ  ببطالف حكـ التحكيـ ةمبتدأإقامة دعوى 
 . كما أنو ل يجوز وضع أي قيد عمى حؽ التقاضي بالحد مف حالت بطالف حكـ التحكيـ ،التقاضي

 

 يعتبرطعوف عمييا ألوضاعيا الشكمية مالنصوص ال استيفاءنو لما كاف مف المقرر أف إوحيث 
 . الموضوعية عيوبياعمى الخوض في  بالضرورة اقً سابِ  اأمرً 

 

ختص في الفقرة )ب( مف المادة اىذه المحكمة قد جرى عمى أف الدستور قد  قضاءف إوحيث 
 التنفيذيةؿ السمطة تباشرىا إل بنفسيا ولـ يخوّ  فال،  إقرار القوانيف ة( منو السمطة التشريعية بميمٕٖ)

، ذلؾ أف ا صرً التي بينتيا النصوص ح ةالحدود الضيقمباشرة شيء مف الوظيفة التشريعية إل في 
نما طة التنفيذية ل تتولى التشريعصؿ أف السماأل  ، عماؿ القوانيفعمى إ ايقـو اختصاصيا أساسً  ، وا 
لتعاوف السمطات وتساندىا الذي نصت  اف ىذا األصؿ وتحقيقً م استثناء، غير أنو  حكاـ تنفيذىاوا  
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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بأعماؿ مف الدستور ، فقد عيد الدستور إلييا في حالت محددة  (ٕٖ)عميو الفقرة )أ( مف المادة 
المادة  فنصت،  ، مف ذلؾ إصدار الموائح الالزمة لتنفيذ القوانيف تدخؿ في نطاؽ األعماؿ التشريعية

القوانيف  يضع الممؾ بمراسيـ الموائح الالزمة لتنفيذ )):  مف الدستور المعدؿ عمى أفالفقرة )أ( ( ٜٖ)
أداة أدنى  ، ويجوز أف يعيف القانوف عفاء مف تنفيذىاإليا أو  أو تعطياًل  فييا بما ل يتضمف تعدياًل 

 . (( مف المرسـو إلصدار الموائح الالزمة لتنفيذه
 

 افقً ، وِ  ( عف كفالة حؽ التقاضيٕٓف الدستور قد أفصح بنص الفقرة )و( مف المادة )إوحيث 
المواثيؽ واإلعالنات الدولية مف كفالة ىذا الحؽ بذلؾ ما قررتو  ادً ردِ أصيؿ مُ  لمقانوف كمبدأ دستوري

ذ، ورد العدواف عمييا ا ية الحقوؽ التي يتمتع بيا قانونً لكؿ فرد باعتباره الوسيمة التي تكفؿ حما  وا 
 الترضيةإلى  القانوف لحماية ىذا الحؽ وصوًل  يقيمو كانت القواعد اإلجرائية ىي السياج الذي

تنظـ ىذه القواعد بقانوف  ، وجب عمى السمطة التشريعية أف القضائية التي يسعى إلييا مف يطمبيا
الالئحة التنفيذية  أما، شار إلييا المُ ؿ عدّ ( مف الدستور المُ ٕٓلحكـ الفقرة )و( مف المادة ) عماًل إ

ليا أو إعفاء  ا أو تعطياًل فيي ىذه القواعد بما ل يتضمف تعدياًل  أجممتوفدورىا يقتصر عمى تفصيؿ ما 
 . مف تنفيذىا

 

التحكيـ أماـ المركز إجراءات مؤداه مخالفة لئحة والذي مطعف ل الوجو األوؿنو عف إوحيث 
( مف نظاـ ٕٛلممادة ) اذلؾ أف ىذه الالئحة صدرت تنفيذً ،  غير سديد و( مف الدستور فإنٖٔلممادة )

 (ٙ)ادر بالموافقة عميو المرسـو بقانوف رقـ ػػوالصاوف ػػػس التعػػػدوؿ مجمػػػاري لػػػـ التجػػػز التحكيػػمرك
في  جماًل إقد فصمت ما ورد  –التحكيـ ( مف لئحة إجراءات ٖٙكذلؾ فإف المادة )،  ـٕٓٓٓلسنة 

 . ( مف ىذا النظاـ٘ٔ( و)ٗٔالمادتيف )
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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جراءات التحكيـ التفاقي المحكمة قرر في قضاء ىذهكما أنو مف المُ  ، يجوز أف  أف قواعد وا 
صدر فال يتعيف أف تَ ،  لمدستور ا، ول يعد ذلؾ مخالفً  عف السمطة التنفيذية تنظميا لئحة تصدر

 . بقانوف مف السمطة التشريعية
 

رادتيـ ومحض إتجو إليو أطراؼ النزاع بمؿء ت –المشار إليو  –ولما كاف مركز التحكيـ 
( ٕٛحددتيا المادة ) التي ةمامو يصح أف تصدر بالئحة عف الجيف إجراءات التحكيـ أإ، ف اختيارىـ

وىي لجنة التعاوف التجاري بمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية  –شار إلييا المُ  –مف نظاـ المركز 
 . مة مف وزراء التجارة لتمؾ الدوؿشكَّ والمُ 

 

،  حكـ التحكيـ ببطالف ةقامة دعوى مبتدأإمطعف بأف عدـ جواز ل الوجو الثانيعف  ونإوحيث 
حصر حالت البطالف ف أكما  لمنص المطعوف عميو مؤداه مصادرة الحؽ في التقاضي افقً وِ 

إلى التحكيـ وبيف غيرىـ  ؤوفييدر مبدأ المساواة بيف مف يمجبحؽ التقاضي و  والتضييؽ منيا يخؿّ 
 : عديدٍة  مف وجوهٍ  ، مردود أماـ القضاء العادي عند عرض منازعاتيـ فإف ىذا النعي

 

أف تعامؿ فئات المواطنيف عمى ما بينيا مف  يالمساواة أماـ القانوف ل يعنف مبدأ إ:  أوليا
باألصؿ في  اأخذً  -، وكاف المتحاكموف  فإذا كاف ذلؾ ، تمايز في المراكز القانونية معاممة متكافئة

اعتماد نظاـ خاص لفض ما بينيـ مف إلى  ومحض اختيارىـ يتجيوف بمؿء إرادتيـ -التحكيـ 
ىـ القانوني يضحى ، فإف مركز  لتفاقيـ لشروط تكوف محاًل  افقً ، ووِ  نزاعات خارج دائرة المحاكـ

، وخارج دائرة  لمقواعد العامة ابقً ـ طِ ػػػض منازعاتيػػػػـ لفػػػإلى المحاك وفؤ عمف يمج افً بالتالي مختمِ 
 . التحكيـ

 

، فإف المماثمة في المعاممة بيف  ظؿ وجود ىذا الختالؼ في المراكز القانونية يوف
اللتزاـ بيا في حد ذاتو  شكؿ عدـ، ول يُ  ، وغيرىـ مف المتقاضيف ل تعد ضرورة لزمة المتحاكميف

 .  بمبدأ المساواة أماـ القانوف إخالًل 
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لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 
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، ول  لمضرورة العممية امنافيً  اجامدً  امبدأ تمقينيً  ، ليس دأ المساواة أماـ القانوفػػػػبأف مب:  ياثاني
ف مف بينيا ما يستند إلى أسس إ؛ إذ  يقـو عمى معارضة جميع صور التمييز بيف المواطنيف

؛ بما مؤداه أف  ( مف الدستورٛٔ( و)ٗ، ول ينطوي بالتالي عمى مخالفة لنص المادتيف ) موضوعية
 اكؿ تنظيـ تشريعي ل يعتبر مقصودً ، ذلؾ أف ا يكوف تحكميً و بموجبيا ىو ما ػػى عنالتمييز المني

وتعكس مشروعية ىذه األغراض .  ليا امبيً ، بؿ لتحقيؽ أغراض بعينيا يعتبر ىذا التنظيـ مُ  لذاتو
تي يقـو عمييا ىذا مف القواعد القانونية ال اع لبموغيا متخذً شرّ التي يسعى المُ  لممصمحة العامة اإطارً 

 . إلييا التنظيـ سبياًل 
 

، فإف التنظيـ التشريعي لحؽ التقاضي  بأنو وعمى ما جرى عميو قضاء ىذه المحكمة:  ياثالث
ريـ ل يتقيد بأشكاؿ جامدة ل يأوكمما كاف ل يناقض وجود ىذا الحؽ أو يخؿ بمحتواه يفترض فيو أف 

،  ع فيما بينياشرّ غاير المُ ، بؿ يجوز أف يُ  صورة صماء ل تبديؿ فييا يع عنيا لتفرغ قوالبيا فشرّ المُ 
تضييا األوضاع التي يباشر الحؽ عماًل قوأف يقدر لكؿ حاؿ ما يناسبيا عمى ضوء مفاىيـ متطورة ت

،  بيا عف أىدافيا انحرافً ا،  ، ل يطمؽ الحقوؽ محمو مف عقالياا ، ليظؿ ىذا التنظيـ مرنً  ي نطاقياف
، حتى تظؿ الحماية القضائية ا بيف ىذيف األمريف قوامً اتيا بؿ لمتطمب امجافيً  اول يعتبر كذلؾ تفريطً 

غاير في تنظيمو لحؽ ع أف يُ شرّ ، فإنو يجوز لممُ  لذلؾ ا. وتبعً  لمحقوؽ في صورتيا األكثر اعتداًل 
ما لِ  افقً ، وِ  صنوؼ بعينيا مف المنازعاتإلى مف تنظيمات بالنسبة  اما يراه مناسبً  ي، وتبن التقاضي

ع شرّ ، طالما التـز المُ  دوف أف يكوف في ذلؾ إخالؿ بمبدأ المساواة أماـ القانوف مف،  تتطمبو طبيعتيا
 .  بالضوابط الدستورية لمباشرة الحؽ في التقاضي
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 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
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 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 
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النعي بأف النص المطعوف عميو خالؼ ما سار عميو قانوف المرافعات المدنية عف  ونإوحيث 
لتضييؽ منيا ل يعدو أف لحالت البطالف وا( منو )الممغية( مف حصر ٖٕٗوالتجارية في المادة )

، ول يصمح في ذاتو أف يكوف  بمخالفة النص التشريعي المطعوف عميو لنص تشريعي آخر ايكوف نعيً 
، ىو باتفاقو أو  تورية النص التشريعي أو عدـ دستوري، ذلؾ أف مناط تقرير دستو ا دستوريً  اعيبً 

 . الدستورية صونيا وحمايتيامخالفتو ألحكاـ الدستور المنوط بالمحكمة 
 

محؿ نطاؽ الدعوى الماثمة  ةف النصوص الطعينأ ،ف جميع ما تقدـ ػػػؿ مػػػف الحاصحيػػػث إو 
مما ، أو أي نص آخر فيو مف الدستور  (ٖٔ)و /و(ٕٓ، ) (ٛٔ، ) (ٗ) المواد مف الـ تخالؼ أيً 

 . يتعيف معو رفض الدعوى
 
 

 : فمهذه األسباب

لزام المدعية بالمصروفات  . حكمت المحكمة برفض الدعوى وا 
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 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
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لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية
اإعالن رقم )2( ل�سنة 2016

بطلبات  يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  املذكور  القانون  اإلى  ا�شتنادًا 
الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
1- الرقم امل�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.
3- تاريخ تقدمي الطلب.

م طلب الت�شجيل من اأجلها . 4 - و�شف الأداة التي ُقدِّ
5 - ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية املتعلق بالطلب .

6 - ا�شم وعنوان الوكيل املفو�س لت�شجيل الت�شميم يف مملكة البحرين.

مدير اإدارة امللكية ال�سناعية
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقا لقانون رقم ) 6 ( ل�سنة 2006 
 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية

اإعالن رقم ) 3 ( ل�سنة 2016

بطلبات  يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  املذكور  القانون  اإلى  ا�شتنادا 
الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
1- الرقم امل�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.
3- تاريخ تقدمي الطلب.

4 - و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها .
5 - ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية املتعلق بالطلب .

6 - ا�شم وعنوان الوكيل املفو�س لت�شجيل الت�شميم يف مملكة البحرين.
مدير اإدارة امللكية ال�سناعية
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 الإعالنات ال�سادرة تطبيقاً للقانون رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن الر�سوم والنماذج ال�سناعية
اإعالن رقم )4( ل�سنة 2016

بطلبات  يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  املذكور  القانون  اإلى  ا�شتنادًا 
الت�شميمات ال�شناعية.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:
1- رقم طلب الر�شم اأو النموذج ال�شناعي .

2- تاريخ انق�شاء احلقوق .
3- �شبب انق�شاء احلقوق .

مدير اإدارة امللكية ال�سناعية
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ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، انق�شت جميع 
الحقوق المترتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية المذكورة بالجدول اأدناه.

رقم 
الت�سل�سل

رقم الر�سم  
اأو النموذج 
ال�سناعي

تاريخ
 انق�ساء احلقوق

�سبب
 انق�ساء احلقوق

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار186215-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار286315-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار381413-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار482913-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار591613-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار6121513-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار79497/12/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار8124127-8-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار9124227-8-2016

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار10124327-8-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار11100016-11-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1276815-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1375513-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1475613-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1576313-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1611177/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1711197/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1811207/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1911217/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار2011857/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار2111867/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار2211877/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار2311887/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار2411897/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار2511907/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار2611917/8/2016
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رقم 
الت�سل�سل

رقم الر�سم  
اأو النموذج 
ال�سناعي

تاريخ
 انق�ساء احلقوق

�سبب
 انق�ساء احلقوق

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار2711927/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار2811937/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار2911947/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار3011957/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار3111967/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار3211977/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار33116113-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار34116213-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار35110715-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار36120320-9-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار3711837/11/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار3812007/7/2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار3912017/7/2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار4012027/7/2015
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار415107/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار4270615-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار4370816-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار4470916-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار4571016-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار4671116-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار4771216-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار4871316-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار4972012/1/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار507277/9/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار5183515-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار5279115-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار5386616-11-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار5494415-7-2016
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رقم 
الت�سل�سل

رقم الر�سم  
اأو النموذج 
ال�سناعي

تاريخ
 انق�ساء احلقوق

�سبب
 انق�ساء احلقوق

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار5594013-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار5695713-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار5797413-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار5897513-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار5997613-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار6097713-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار6197813-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار6297913-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار6398213-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار6499413-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار65105013-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار66105113-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار67108413-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار68108513-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار69112513-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار70113020-9-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار71113120-9-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار728817/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار739197/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار749207/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار759217/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار769227/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار779237/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار789247/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار7978413-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار8081213-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار8185913-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار8286013-7-2016
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رقم 
الت�سل�سل

رقم الر�سم  
اأو النموذج 
ال�سناعي

تاريخ
 انق�ساء احلقوق

�سبب
 انق�ساء احلقوق

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار8386113-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار8486413-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار8588213-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار8690413-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار8791513-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار8893013-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار8992816-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار906877/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار9112647/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار9212657/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار93124615-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار9470213-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار9570313-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار96103213-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار97103313-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار98105613-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار99107313-7-2016

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار100105216-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار101105316-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار10212797/12/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار10357813-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار10457913-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار10561115-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار10684013-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار107114013-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار108115213-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار109115313-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار11011667/8/2016
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رقم 
الت�سل�سل

رقم الر�سم  
اأو النموذج 
ال�سناعي

تاريخ
 انق�ساء احلقوق

�سبب
 انق�ساء احلقوق

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار11111677/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار11211707/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار11311467/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار11411477/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار11511487/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار11611497/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1178347/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1188237/9/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1198397/12/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1206527/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار1216797/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار12210487/8/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار123101815-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار12466912/1/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار12567212/1/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار12668412/1/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار12765416-11-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار12866210/6/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار12910407/11/2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار13054915-7-2016
عدم دفع الر�شوم ال�شنوية رغم الخطار13156513-7-2016
انتهاء مدة احلماية13276010/1/2016
انتهاء مدة احلماية13352919-09-2016
انتهاء مدة احلماية13471621-12-2015
انتهاء مدة احلماية13570115-10-2015
انتهاء مدة احلماية13650718-09-2015
انتهاء مدة احلماية13751122-11-2015
انتهاء مدة احلماية13865529-03-2015
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اإعالنات مركز الم�ستثمرين

اإعالن رقم )125( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
�شعيد  اأفتاب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
القيد  امل�شجلة مبوجب  الإدارية �س.�س.و(،  �شي  ا�شم )برامي  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  حممد، مالكة 
رقم 104158، طالبًا تغيري الو�شع القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 
مقداره األفان )2،000( دينار بحريني، بناء على تنازل مالكتها عن ثمان ح�ش�س من ملكيتها اإلى ال�شريك يف 

 .SHAZIA AFTAB /ال�شركة اجلديدة ال�شيد
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )126( ل�سنة  2017  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )روثويل اأدفاي�سورز ذ�م�م(

بهنام  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ذ.م.م(،  اأدفاي�شورز  )روثويل  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  �شركة  عن  دواين،  خليل  عبدالرحمن 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96121، طالبًا باعتباره م�شفيًا لل�شركة املذكورة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية 
اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2001.                     
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )127( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فروع �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإلى فروع موؤ�س�سة فردية
اإليه املحامي اأحمد   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
عبداهلل ال�شمالن، وكيل ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )خم�س جنوم الدولية ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 65001، طالبًا حتويل ملكية فروع ال�شركة التايل الإ�شارة اإليها اإلى املوؤ�ش�شة الفردية اململوكة 

الى ال�شيخة فرح خالد عبداهلل اآل خليفة وامل�شجلة مبوجب القيد رقم 94032، والفروع املحولة هي:  
1 – الفرع رقم )2( امل�شمى )بينك داميوند(.

2 – الفرع رقم )3( امل�شمى )�شوكولوكو(. 
3 – الفرع رقم )4( امل�شمى )بينك داميوند(. 
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4 – الفرع رقم )12( امل�شمى )جرين داميوند فا�شن(. 
5 – الفرع رقم )13( امل�شمى �شالون )بينك �شربيه(.  

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )128( ل�سنة  2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)لزرد اإ�س�ست مناجمنت ليمتد/ البحرين(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
التي حتمل ا�شم )لزرد اإ�ش�شت مناجمنت ليمتد/ البحرين(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم   69093، طالبني ت�شفية 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                           
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )129( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )امل�شاريع العربية القاب�شة �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 45300، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 

مقداره خم�شة وع�شرون األف )25،0000( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )130( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

�شعد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اأحمد حممد اجلفال، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شوبر ماركت اأدون�س(، امل�شجلة مبوجب القيد 
مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من  ال�شاد�س  الفرع  حتويل  طالبًا   ،22412 رقم 
مائتا )200( دينار بحريني، واإدخال �شايجو جاكو توما�س )الهندي اجلن�شية( و�شريف �شم�س الدين )الهندي 

اجلن�شية( �شريكني يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
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لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )131( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )يو البحرين للمطاعم ذ�م�م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
القيد رقم 67482،  امل�شجلة مبوجب  للمطاعم ذ.م.م(،  البحرين  ا�شم )يو  التي حتمل  امل�شئولية املحدودة  ذات 
طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )132( ل�سنة 2017 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اعمال ت�سفية

 �سركة )الربيه للتجارة ذ�م�م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الربيه للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75740-1، طالبني 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )133( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة �شيدين 
لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م، نيابة عن ال�شيدة/ بدرية حممد �شلمان جا�شم ال�شائغ، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية 
املوؤ�ش�شة  الثالث من  الفرع  القيد رقم 27701، طالبًة حتويل  التي حتمل ا�شم )اأ�شواق بك�شل(، امل�شجلة مبوجب 
بحريني،  دينار   )1،000( األف  مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بك�شل(  )اأ�شواق  امل�شمى 
اإ�شماعيل مو�شى يو�شف مو�شى  ال�شيدة/ بدريه حممد �شلمان جا�شم ال�شائغ، وال�شيد/  وتكون مملوكة لكل من 

ال�شائغ.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.



العدد: 3299 - الخميس 2  فبراير 2017

108

اإعالن رقم )134( ل�سنة  2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة الت�سامن )اأنقرة للمقاولت( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/حممود 
مو�شى جعفر و�شوقي مكي علي، �شاحبي �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )اأنقرة للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب 
ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالَبني   ،86102 رقم  القيد 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )135( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فروع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )جمموعة كرامي ذ.م.م9، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 50612، طالبني 
حتويل اأرقام )3( و)4( و)6( و)7( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ميتلكها ال�شريك ال�شيد/ نادر عزيز 
جعفر كرامي، الذي له ن�شبة 50% من راأ�شمال ال�شركة، وذلك بعد تنازل ال�شريك ال�شيد/ عبدالر�شا عزيز جعفر 
كرامي، مالك ن�شبة 50% الباقية من راأ�شمال ال�شركة، عن ح�شته يف الفروع املذكورة. وتغيري ال�شم التجاري للفرع 
KARAMI RESTAURANT W.L.L( ليكــون )كرامي فودز �س.�س.و(  رقم )3( من )مطعم كرامي ذ.م.م 

.).Karami Foods S.P.C( ملالكه نادر عزيز جعفر كرامي
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )136( ل�سنة 2017
ب�ساأن تخفي�س راأ�سمال �سركة

)الوكالة الإ�سالمية الدولية للت�سنيف �س�م�ب�م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب توما�س اأند 
اأ�شو�شيت�س، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )الوكالة الإ�شالمية الدولية للت�شنيف 
�س.م.ب.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 49596، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة ال�شادر واملدفوع من خم�شمائة 
وثانية وثالثني األف )5،380،000( دولر اأمريكي موزعة على 5،380 ح�شة، قيمة احل�شة الواحدة األف )1،000( 
على  موزعة  امريكيًا  دولرًا   )1،817،590( وت�شعني  وخم�شمائة  ع�شر  و�شبعة  وثمامنائة  األف  اإلى  امريكي،  دول 

181،759 ح�شة، قيمة احل�شة الواحد 10 دولرات اأمريكية.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )137( ل�سنة 2017 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

 �سركة )�سي �سور �سريفي�سز �س��س�و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شيما 
امل�شجلة مبوجب  ا�شم )�شي �شور �شريفي�شز �س.�س.و(،  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  ر�شيد بخ�س، مالكة �شركة 
القيد رقم 86171-1، طالبًة ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )138( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

 اإلى �سركة ت�سامن
اإليه ال�شيد/ جميل   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
اإبراهيم منديل، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اخللجان للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب  اأحمد  ح�شني 
القيد رقم 31286، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

مائة )100( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ح�شني جميل ح�شني اأحمد اإبراهيم منديل �شريكًا يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )139( ل�سنة  2017  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة الت�سامن )فاير روك للمقاولت(
ال�شيد/ حممد  اإليه  باأنه قد تقدم  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  البحرين  يعلن مركز 
اأحمد حمود املهري، نيابًة عن �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )فاير روك للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد 
اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري،  انتهاء  اإ�شهار  رقم 96255، طالبًا 

وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                     
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )140( ل�سنة  2017  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة الت�سامن )كراج ميل�ستون(

اإليه ال�شيد/ جيا�س  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
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حلوم م�شعد علي اجليا�س، نيابة عن �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )كراج ميل�شتون(، امل�شجلة مبوجب القيد 
اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري،  انتهاء  اإ�شهار  رقم 92023، طالبًا 

وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                     
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )141( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ال�سخ�س الواحد 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة 
�شركة )كي  اإليه  تقدمت  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
بوينت خلدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )بن فقيه لال�شتثمار العقاري 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 67772، طالبة حتويل الفرع رقم 2 من �شركة ال�شخ�س الواحد املذكورة، 
وامل�شمى )البحث احلقيقي( اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة فيما بني كل من �شركة )بن فقيه لال�شتثمار العقاري 
�س.�س.و( وال�شيد عبدالرحمن اأحمد عبداهلل حممد الكوهجي وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50،000( دينار 

بحريني. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )142( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ها�شم 
القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،70146 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الفردية،  املوؤ�ش�شة  مالك  كاظم،  علي  هادي 
األف )1،000( دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره  اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  بتحويلها  للموؤ�ش�شة وذلك 
واإدخال ال�شادة اأبى نا�س باول اأمرجوتى باأول، و�شومور اأومور، وراجو ديى روجنيت جوندرو ديي �شركاء يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )143( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
ال�شيد/  بدر  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
عبداهلل علي جا�شم، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بدر عبداهلل علي جا�شم(، امل�شجلة مبوجب القيد 
األف  مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من  اخلام�س  الفرع  حتويل  طالبًا   ،42706
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)1،000( دينار بحريني، واإدخال MUNEER MAYANCHERI �شريكًا يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )144( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )هبي لالأيدى العاملة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 109074، 
طالبني تغيري الو�شع القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره مائة )100( 
دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ �شكري اأحمد حممد عبداحل�شني الليث، وذلك بناًء على تنازل ال�شيد/ 

عبدالرزاق حممد علي مدن عن كامل ح�ش�شه يف ال�شركة الأ�شلية له، وذلك مبوجب اإقرار التنازل.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )145( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )�سدف العقارية ذ�م�م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شدف العقارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88665، طالبني 
قانون  وفقًا لأحكام  التجاري،  ال�شجل  اختيارية و�شطب قيدها من  ال�شركة ت�شفية  اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )146( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من �سركة م�ساهمة بحرينية/ مقفلة 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
�شركة )كي  اإليه  تقدمت  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
ا�شم )بيت الإمناء  التي حتمل  البحرينية املقفلة  امل�شاهمة  ال�شركة  نيابة عن  الأعمال ذ.م.م(،  بوينت خلدمات 
العقاري �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 51815، طالبًة حتويل الفرع الثاين من ال�شركة امل�شاهمة 
البحرينية املقفلة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، بني 

كل من �شركة )بيت الإمناء العقاري �س.م.ب/ مقفلة(، و�شركة )ميدل ريجون ديفيلومبنت كومباين �س.�س.و(.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
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لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )147( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

ال�شيد/ فريد  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
ح�شن حممود حممد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )البحار ال�شبع للتموين(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 51436، طالبًا حتويل اأحد فروع املوؤ�ش�شة مللكية �شركة )ح�شن وحبيب ابني حممود ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 

القيد رقم 289.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
 

اإعالن رقم )148( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة الت�سامن )كونرتي ورلد بروجكت�س(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيدان/ قا�شم 
فردان، وحممد باقر، مالكا �شركة ال�شامن التي حتمل ا�شم )كونرتي ورلد بروجكت�س/ ت�شامن(، امل�شجلة مبوجب 
ال�شجل  قيدها من  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم 102006، طالَبني  القيد 
                                                    . التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )149( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شكينة 
عبداهلل عي�شى ح�شن، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كفترييا كرك عجمان(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 92752، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 
مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري )كفترييا كرك عجمان ذ.م.م(، واإدخال 
 VARIPPARAMBATH KUNHABDULLA وال�شيد ،SHAHEER VARI PARAMBATH /كل من ال�شيد

�شريكني فى ال�شركة. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )150( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة 
ال�شيد/ ح�شن  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
عبدالعزيز طه غزوان، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )جموهرات الطوا�س(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 44500-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 
SALKAR VISHNUDAS SONUSHET   /مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد

�شريكًا يف ال�شركة مع املالك بن�شبة 20% من ملكيتها. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )151( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه املوؤ�ش�شة الفردية 
فرني�س  يدرو  اأوفانيا  �شيما  )كون�شا  ل�شركة  اململوكة  للمباين(،  العام  للتنظيف  �شيما  )كون�شا  ا�شم  حتمل  التي 
اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًة  رقم 105605،  القيد  امل�شجلة مبوجب  و�شركائها(، 
�شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، على اأْن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )كون�شا 

�شيما للتنظيف العام للمباين/ ت�شامن( ل�شاحبتها �شركة )كون�شا�شيما اوفانيا يدرو فرني�س و�شركائها(.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )152( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

 اإلى �سركة ت�سامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ وداد 
يعقوب را�شد املولين، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأطراف لأن�شطة الت�شييد املتخ�ش�شة الأخرى(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 65052، طالبًة تغيري الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )153( ل�سنة  2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )دي مري التجارية ذ�م�م(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )دي مري التجارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88449، طالبني 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  قيدها،  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )154( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن 
اإليه ال�شيد/ الوليد   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
بن فهد بن حممد اللحيدان، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بوليزا لغ�شيل ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 92986، طالبًا حتويل الفرع ال�شابع من املوؤ�ش�شة وامل�شمى )بوليزا لت�شييد املباين( اإلى �شركة ت�شامن 
بال�شم نف�شه لأ�شحابها الوليد بن فهد بن حممد اللحيدان و�شركاه براأ�شمال مقداره األف )1000( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )155( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالإله 
اأحمد يو�شف اأحمد حبيب، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأبراج امل�شتقبل للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب 
حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،57518 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ طالب اأحمد يو�شف اأحمد حبيب �شريكًا 

يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

 اإعالن رقم )156( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

 اإلى �سركة ت�سامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ حممد 
فا�شل مبارك عبداهلل، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )حممد فا�شل مبارك لأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية 
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القانوين  الو�شع  تغيري  طالبًا   ،101637 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  احلا�شوبية(،  املرافق  واإدارة  احلا�شوبية 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني.

رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )157( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى ذات �سركة م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه مالك املوؤ�ش�شة 
الفردية التي حتمل ا�شم )الطوبجي للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1495، طالبًا حتويل الفرع رقم 12 
األفان وخم�شمائة )2،500( دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره  اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  املوؤ�ش�شة  من 
واإدخال كل من ال�شيد/ ب�شري كورونغوتو ميتيل، الهندي اجلن�شية، وال�شيد/ فاتاكاندي ب�شري باديناري، الهندي 

اجلن�شية �شريكني يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )158( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد  

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
كامل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الروحاين حممد، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )الروحاين لتقدمي خدمات الزوار �س.�س.و(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 105726، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
حمدودة، وي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )الروحاين لتقدمي خدمات الزوار ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره مائتان 

وخم�شون )250( دينارًا بحرينيًا، واإدخال ال�شيدة/ هيلة اأحمد عبده �شعد، �شريكة يف ال�شركة. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )159( ل�سنة 2017
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )بلد اجلليد للمقاولت(
علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
عبداهلل اأحمد و�شركاوؤه، اأ�شحاب ال�شركة التي حتمل ا�شم )بلد اجلليد للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
93389، طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا 
لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                          
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رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  

 اإعالن رقم )160( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة م�ساهمة بحرينية/ مقفلة

اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )العربية للمقاولت الفنية �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  رقم 1578، طالبني حتويل الفرعني )24( و)25( من ال�شركة 
ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، وتكون مملوكة لل�شركة الأم )العربية للمقاولت الفنية �س.م.ب/ مقفلة(.  
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )161( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
ال�شيد/ عقيل  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة  البحرين   يعلن مركز 
اإ�شحاق عقيل، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )البيت املغربي للماأكولت واحللويات(، امل�شجلة  يو�شف 
مبوجب القيد رقم 33386، طالبًا حتويل الفرع رقم )5( امل�شمى )البيت املغربي للماأكولت واحللويات( والفرعني 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة  رقم )7( و)8( امل�شميني )مطعم البيت املغربي( 

اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيدين/ حممد واأن�س اأم�شني �شريكني يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )162( ل�سنة 2017
ب�ساأن تخفي�س راأ�سمال �سركة 

)مركز مار�سل اآرت الياباين ذ�م�م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب املحامي 
ح�شني �شعيد حممد املخرق، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )مركز مار�شل اآرت الياباين 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم69917-2 ، طالبًا  تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من ع�شرين األف )20،000( 
دينار بحريني، موزعة على اربعمائة )400( ح�شة، قيمة احل�شة الواحدة خم�شون )50( دينارًا بحرينيًا، اإلى 
اأربعني )40( ح�شة، قيمة احل�شة الواحدة خم�شون )50( دينارًا  األفني )2،000( دينار بحريني، موزعة على 

بحرينيًا. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
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لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

  اإعالن رقم )163( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�س الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب املحامي 
ح�شني املخرق، نيابة عن ال�شيد/ ح�شن عبداهلل حممود اأحمد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأطل�س 
اأملنيوم(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71108-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50،000( دينار بحريني. 
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )164( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن 
علي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
عبداهلل اأحمد جمعه، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )تاك�شي للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
88121، طالبًا حتويل الفرع اخلام�س من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن، وذلك بناًء على تنازل املالك عن حقوقه 
كاملة يف الفرع املذكور اإلى كل من ال�شيد/ وليد بن خالد بن حممد امل�شبح، ال�شعودي اجلن�شية، وال�شيد/ وليد بن 

عبداهلل بن اإبراهيم الراجح، ال�شعودي اجلن�شية، وبراأ�شمال مقداره مائة )100( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )165( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ حممد 
�شالح جا�شم �شالح العطاوي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بوليزا لت�شييد املباين(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 92986، طالبًا تغيري الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 

األف )1،000( دينار بحريني.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 
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اإعالن رقم )166( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك املوؤ�ش�شة 
الفردية التي حتمل ا�شم )مقهى ومطعم جنة النخيل(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86956، طالبًا تغيري ال�شكل 
القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ بندر �شعود ثويران حامد املطريي، �شريكًا يف ال�شركة.
رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 
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رقم الدعوى: 2016/13
مواعيد اجلل�سة

اأ�س بي العربية املحدودة )�شعودية(، املدعى عليهم: 1- �شركة الطاقة  اأيه اأي  املدعية: �شركة 
الكويتي �س.م.ب )مقفلة(، 3- عبدالرحمن بن  التمويل  املركزية �س.م.ب )مقفلة(، 2- بيت 
يعقوب اخلياط،  الربيكان، 5- عبداحلكيم  �شليمان عبدالعزيز  الزامل، 4-  بن حمد  عبداهلل 
6- مناف يو�شف عبدالعزيز حمزة، 7- خلدون ر�شيد �شعيد الطربي، 8- عدنان �شكور ملك، 9- 
عبداهلل بن حممد بن عبداهلل الزامل، 10- حممد خلفان بن خربا�س، املدعى عليهم املطلوب 

اإعالنهم: 1- �شليمان عبدالعزيز الربيكان، 2- حممد خلفان بن خربا�س.
 لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليهم املطلوب اإعالنهم اأعاله مبوعد 
اجلل�شة القادمة واملحددة لتاريخ 7 فرباير 2017 ال�شاعة 11،30 �شباحًا مبقر الغرفة، عنوانها: 

�شارع 1704، بناية البارك بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، ليعلم.

  غرفة البحرين لت�سوية المنازعات
اأمني ال�سر

اإعالن اإدارة اأموال القا�سرين

اإعالن 350/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى جا�شم احمد حممد الوطني، من �شكنة املنامة، 
ويحمل رقم �شكاين 460030345، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.



تنويه
اإن قرار جلنة التثمني يف اجلل�شة رقم )96( ل�شنة 2012 للجل�شة املنعقدة بتاريخ 14 نوفمرب 2012 
واملتعلق بقرار ال�شتمالك رقم )268( ل�شنة 2012 واملن�شور يف اجلريدة الر�شمية، واخلا�س با�شتمالك 
جزء من ملك ال�شيد/عبدالعزيز عبداهلل الكائن يف عايل مبوجب املقدمة رقم 2009/1001، ح�شب 
طلب وزارة الإ�شكان لأجل م�شروع �شلماباد الإ�شكاين، قد مت تثمينه وفقًا لقرار اللجنة املذكورة ب�شعر 
قدره 86/112 دينارًا بحرينيًا للمرت املربع لالأر�س )�شتة وثمانون دينارًا ومائة واإثنا ع�شر فل�شًا فقط( 

للمرت املربع لالأر�س.

مدير اإدارة ال�ستمالك والتعوي�س
حمود بن اإبراهيم اآل خليفة

تنويه
بتاريخ 27 نوفمرب   املنعقدة  للجل�شة  ل�شنة 2012  التثمني يف اجلل�شة رقم )100(  اإن قرار جلنة 
2012 واملتعلق بقرار ال�شتمالك رقم )260( ل�شنة 2012 واملن�شور يف اجلريدة الر�شمية، واخلا�س 
با�شتمالك ملك ال�شيد/عبدالعزيز عبداهلل الغرير الكائن يف عايل مبوجب املقدمة رقم 2009/1001، 
وح�شب طلب وزارة الإ�شكان لأجل م�شروع �شلماباد الإ�شكاين، قد مت تثمينه وفقًا لقرار اللجنة املذكورة 
ب�شعر قدره 73/195 دينارًا بحرينيًا للمرت املربع لالأر�س )ثالثة و�شبعون دينارًا ومائة وخم�شة وت�شعون 

فل�شًا فقط( للمرت املربع لالأر�س.

مدير اإدارة ال�ستمالك والتعوي�س
حمود بن اإبراهيم اآل خليفة
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