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 �أمر ملكي رقم )24( ل�سنة 2017
بت�سكيل جلنة �سرعية ملر�جعة م�سروع قانون �لأ�سرة

ملك مملكة �لبحرين� نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة  
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )20( ل�شنة 2005 يف �شاأن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،
وعلى قانون اأحكام الأ�شرة ال�شادرة بالقانون رقم )19( ل�شنة 2009،

�أمرنا بالآتي:
�ملادة �لأولى

ل جلنة من املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية والق�شاة ال�شرعيني ت�شمى )اللجنة ال�شرعية  ُت�شكَّ
ملراجعة م�شروع قانون الأ�شرة(، وتتكون من الأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم:

1- ف�شيلة ال�شيخ عبدالح�شين بن خلف الع�شفور.
2- ف�شيلة ال�شيخ د. عبداللطيف بن محمود اآل محمود.

3- ف�شيلة ال�شيخ عدنان بن عبداهلل القطان.
4- ف�شيلة ال�شيخ نا�شر بن اأحمد الع�شفور.

5- ف�شيلة ال�شيخ را�شد بن ح�شن البوعينين.
6- ف�شيلة ال�شيخ د. را�شد بن محمد الهاجري.

7- ف�شيلة ال�شيخ د. �شليمان بن من�شور ال�شتري.
8- ف�شيلة ال�شيخ جواد عبداهلل عبا�س ح�شين.

9- ف�شيلة ال�شيخ د. عبدالرحمن بن �شرار ال�شاعر.
10- ف�شيلة ال�شيخ محمد طاهر بن �شليمان المدني.

�ملادة �لثانية
تعقد اللجنة اجتماعاتها يف مقر املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية.

�ملادة �لثالثة
تخت�س اللجنة بدرا�شة م�شروع قانون الأ�شرة ومراجعة اأحكامه والتاأكد من مدى مطابقتها لأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية.
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�ملادة �لر�بعة
محا�شر  ن  وتدوِّ اجتماعاتها  وحت�شر  اللجنة،  �شر  اأمانة  القانوين  والإفتاء  الت�شريع  هيئة  تتولى 

اجلل�شات.

�ملادة �خلام�سة
املحال  امل�شروع  ب�شاأن  وتو�شياتها  اأعمالها  نتائج  نًا  مت�شمِّ تقريرها  امللكي  للديوان  اللجنة  ترفع 

اإليها، وينتهي عمل اللجنة فور �شدور قانون الأ�شرة، ح�شب الإجراءات الد�شتورية.

�ملادة �ل�ساد�سة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــخ: 26 رجـــــــب 1438هـ
المـوافـق: 23 اأبريـــــــل 2017م
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 تعميم
 ب�ساأن

عطلة يوم �لعمال �لعاملي لعام 2017م

وموؤ�ش�شاتها  وهيئاتها  المملكة  وزارات  ل  ُتعطَّ 2017م  لعام  العالمي  العمال  يوم  بمنا�شبة 
العامة يوم الإثنين الموافق الأول من �شهر مايو 2017م.

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 �شعبان 1438هـ
الموافـــــــــــق: 27 اأبريل 2017م
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 قر�ر رقم )21( ل�سنة 2017
بتنظيم حمالت �لُعْمَرة

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
رئي�س اللجنة العليا ل�شئون الحج والعمرة:

والُعْمَرة،  احلج  �شئون  تنظيم  ب�شاأن   1976 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
ل باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1997،   املعدَّ

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،
 

   قرر �لآتي:
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَنَة قريَن كلٍّ منها، ما مل 
يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك.

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

ل  �لقانـــون: المر�شـــوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1976 ب�شاأن تنظيم �شئـــون الحج والُعْمَرة، المعدَّ
بالمر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1997.

�للجنة: اللجنة العليا ل�شئون الحج والُعْمَرة.
�لترخي�ص: ترخي�س نقل المعتمرين لأداء المنا�شك بمكة المكرمة وزيارة المدينة المنورة.

�س له بت�شيير حمالت الُعْمَرة. مقاول �لحملة: المرخَّ

مادة )2(
طبقًا  اللجنة،  من  بذلك  ترخي�س  على  احل�شول  بعد  اإل  الُعْمَرة  مقاويل  مهنة  مزاولة  يجوز  ل 
لل�شوابط وال�شروط الواردة يف القانون ويف هذا القرار وكل ما ي�شدر عن اللجنة من قرارات. وهذا 

الرتخي�س �شخ�شي ل يجوز التنازل عنه باأيِّ حال من الأحوال.
د رئي�س اللجنة ر�شوم الرتخي�س والتجديد. وتكون مدة الرتخي�س �شنتني قابلة للتجديد، ويحدِّ

�شه قرارًا يت�شمن بيانًا بامل�شتندات الالزمة لتجديد الرتخي�س. وُي�شِدر رئي�س اللجنة اأو من يفوِّ
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مادة )3(
على كل من يرغب يف مزاولة مهنة مقاويل الُعْمَرة اأْن يتقدم بطلب اإلى اللجنة، وعلى اللجنة اأْن 
َتُبتَّ يف الطلب يف موعد اأق�شاه �شتون يومًا من تاريخ عْر�س الطلب عليها. وُيعتَب فوات هذا املوعد دون 

رد مبثابة رْف�س للطلب.

مادة )4(
ي عام من تاريخ الرف�س. ل يجوز ملن ُرِف�َس طلبه اأن يتقدم بطلب ترخي�س جديد قبل ُم�شِ

مادة )5(
يجوز لذوي ال�شاأن الطعن يف قرار اللجنة برْف�س طلب الرتخي�س اأمام املحكمة املخت�شة.

مادة )6(
مبراعاة ال�شروط املن�شو�س عليها بالفقرة )2(من املادة )5( من القانون، ُي�شرَتط ملْنح املقاول 

ترخي�شَا اأْن ي�شتويف ال�شرتاطات التالية: 
1- األ يكون قد �شدر قرار من اللجنة بحرمانه نهائيًا من ت�شيير حملته.

2- اأْن يتمتع باللياقة ال�شحية، واأْن ُيثِبت ذلك بتقرير طبي �شادر عن وزارة ال�شحة.
3- اأْن يجتاز المقابلة ال�شخ�شية التي تحددها اللجنة.

4- اأْن يـــوِدع خزانـــة الـــوزارة مبلـــغ تاأمين قدره األف دينـــار، ول ُيَرد هـــذا التاأمين اإل بعـــد انتهاء مدة 
الترخي�س دون تجديد وبعد موافقة اللجنة.

دًا بعنـــوان دائم ُيعتَمد في جميـــع المرا�شالت  5- اأْن يحـــدد لـــه مكتبًا معتَمـــدًا لممار�شة المهنـــة، مزوَّ
والإخطارات، ما لم يخِطر اللجنة بعنوان دائم اآخر.

6- اأْن ُيثبت مالَءته المالية بتقديم ك�شف ح�شاب �شخ�شي �شادر عن اأحد البنوك المحلية عن فترة ل 
تقل عن ثالثة اأ�شهر قبل تاريخ تقديم طلب الترخي�س.

مادة )7(
يلتزم املقاول باأْن يجدد الرتخي�س قبل �شهرين من انتهاء مدته. وُينع جتديد هذا الرتخي�س يف 

احلالت التالية: 
1- َمن �شدر �شده حكٌم بعقوبة جناية اأو جنحة مخلَّة بال�شرف والأمانة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

2- َمن تثبت لدى اللجنة اإ�شاءته التعامل مع الجهات المخت�شة داخل مملكة البحرين اأو المملكة 
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العربيـــة ال�شعوديـــة، وذلك فيما يتعلـــق ب�شئون الُعْمـــَرة. وعلى اللجنة التن�شيق مـــع الجهات ذات 
العالقة للح�شول على معلومات في هذا ال�شاأن.

3- َمن �شدر �شده قرار من اللجنة بحرمانه من الت�شيير، ما لم تكن فترة الحرمان قد انتهت.
ف عن ت�شيير حملة ُعْمَرة لمدة �شنتين مت�شلتين لأيِّ �شبب كان. 4- َمن توقَّ

5- َمـــن يثُبت لـــدى اللجنة قيامه با�شتغـــالل الترخي�س بنقـــل اأ�شخا�س اإلى ِوْجهة غيـــر مكة المكرمة 
والمدينة المنورة. 

مادة )8(
على المرخ�س له:

1- اأْن يتولـــى بنف�شـــه اأو مـــن خالل نائب الحملـــة المعتَمد لدى اللجنـــة الإ�شراف علـــى ت�شيير الحملة 
ومرافقتها ذهابًا واإيابًا. 

2- األ ي�شمح  باندماج حملته مع اأية حملة اأخرى.
3- األ ي�شمح بت�شيير حملته من الباطن اأو اأْن ي�شتخدم الغير ا�شم حملته باأية �شورة من ال�شور.

4- تعيين م�شرف لكل حافلة تحمل فوجًا يتجاوز عدد اأفراده خم�شين معتمرًا، ويخت�س بمتابعة وت�شهيل 
�شئون المعتمرين واإنهاء اإجراءاتهم مع الجهات ذات العالقة. 

5- عدم ت�شيير رحالت خالل مو�شم الحج وذلك ِوْفقًا لل�شوابط التي تحددها اللجنة.
�س له بنقلهم من قبل اللجنة. 6- اللتزام بعدد المعتمرين المرخَّ

مادة )9(
�س له بت�شيريها، ويجوز اأن يتخذ حلملته ا�شمًا اعتباريًا  يكون للحملة ا�شم م�شتَمد من ا�شم املرخَّ

بجانب ا�شمه ال�شخ�شي بال�شروط التالية:
1- اأْن ل يكون ال�شم ذا طابع �شيا�شي اأو مذهبي اأو طائفي اأو عن�شري.

2- اأْن ل يتعار�س ال�شم مع الآداب العامة والنظام العام.
3- اأْن ل يكـــون ال�شـــم م�شتخَدمًا لحملـــة اأخرى. وعند التعار�س تف�شل في ذلـــك اللجنة العليا ل�شئون 

الحج والُعْمَرة، ويكون قرارها نهائيًا.
4- اأْن ل يكون هذا ال�شم �شعارًا لحملة من الحمالت التي توقفت عن العمل اأو انتهى ترخي�شها، ما لم 

يح�شل منها على موافقة كتابية با�شتخدام هذا ال�شم.

ْ َيح�شل على موافقة اللجنة العليا ل�شئون الحج والعمرة على ا�شتخدام ال�شم العتباري. 5- اأْنُ
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مادة )10(
والُعْمَرة  �شئون احلج  ق�شم  ال�شادرة من  والتعليمات  بالإر�شادات  التقيُّد  له  �س  املرخَّ يجب على 
باململكة  املخت�شة  واجلهات  الداخلية  وزارة  عن  ال�شادرة  التعليمات  وكذا  الدينية،  ال�شئون  باإدارة 

العربية ال�شعودية.

�ملادة )11(
اأق�شاه  موعد  الدينية يف  ال�شئون  باإدارة  والعمرة  �شئون احلج  لق�شم  يقدم  اأن  له  �س  املرخَّ على 

يومان قبل بدء ال�شفر برًا اأو جوًا، البيانات وامل�شتندات التالية:
1- قائمة باأ�شماء المعتمرين واأعمارهم وجن�شياتهم وهواتفهم واأرقام جوازات �شفرهم.

2- عقود ال�شكن والموا�شالت المتَفق عليها.
3- غطاء التاأمين على المعتمرين والمقاول اأو النائب.

4- العقود المبرمة مع المعتمرين.
5- ن�شخة من ت�شريح م�شرف الحافلة.

د الر�شمي الخا�س بق�شم �شئون الحج والُعْمَرة. 6- التعهُّ

�ملادة )12(
�س له اأو نائبه ما يلي: ُيحَظر على املرخَّ

1- الإ�شاءة اإلى �شمعة مملكة البحرين في اأقواله اأو اأفعاله.
�س له بها ِمـــن ِقَبل وزارة الأ�شغـــال و�شئون البلديات  2- الإعـــالن عـــن حملته في غيـــر الأماكن المرخَّ

والتخطيط العمراني.
�س لهم مما  3- تقديـــم اأيـــة م�شاعـــدة لأيٍّ من الممنوعيـــن عن ت�شيير حمـــالت العمرة اأو غيـــر المرخَّ
يترتـــب على هذه الم�شاعدة قيامهـــم بت�شيير حمالت العمرة بدون وجه حق اأو الندماج في حملته 

�شة. المرخَّ
4- و�شـــع اأيـــة �شعارات اأو �شور اأو اإعالنات علـــى مدخل ال�شكن اأو في داخله تخالـــف تعليمات المملكة 

العربية ال�شعودية اأو اللجنة العليا ل�شئون الحج والُعْمَرة.

5- جْمع التبرعات باأية و�شيلة اأو لأيِّ غر�س.
6- عْقـــُد اأو ح�شور اجتماعات مع اأية جهة ر�شمية دون الح�شول على اإذن م�شبق من ق�شم �شئون الحج 

والُعْمَرة.
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�ملادة )13(
�س له مبا يت�شمنه العقد املبم مع كل معتمر ما مل يكن التفاق مخالفًا لأيٍّ من قوانني  يلتزم املرخَّ

اململكة اأو اأحكام هذا القرار، كما يلتزم املعتمر مبا ورد باأحكام ذات العقد.

�ملادة )14(
على  بالإ�شراف  يخت�س  فريق  بت�شكيل  الدينية  ال�شئون  باإدارة  والُعْمَرة  احلج  �شئون  ق�شم  يكلَّف 
واملالحظات  ال�شكاوى  ي  تَلقِّ به كذلك  ويناط  املنورة،  واملدينة  املكرمة  اأدائها مبكة  وتقييم  احلمالت 

والتن�شيق مع اجلهات املخت�شة لتذليل اأية عقبات قد ت�شادفها.

�ملادة )15(
تخت�س اللجنة بتوقيع اجلزاءات عن املخالفات الواردة يف هذا القرار، وذلك ا�شتنادًا اإلى تقارير 
ق�شم �شئون احلج والعمرة باإدارة ال�شئون الدينية. وتطبق اللجنة يف هذا ال�شاأن اجلزاءات الواردة يف 

املادة )8( من القانون.

�ملادة )16(
على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من  اليوم التايل لن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �لعدل 
 و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

 خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة
                                                               

�شدر بتاريخ: 23 رجـــــــب 1438هـ
المـــــوافـــــــق: 20 اأبــــــريل 2017م
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م�سرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )23( ل�سنة 2017
 ب�ساأن �إلغاء �لرتخي�ص �ملمنوح

لبنك �لإثمـــار �ص�م�ب
 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته٬
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س،

قرر �لآتي:
مادة )1(

�س.م.ب(،  الإثمار  لـ)بنك  الإ�شالمية(  للمبادئ  )وفقًا  جتزئة  قطاع  م�شرف  ترخي�س  ُيلغى 
املمنوح بتاريخ 19 يناير 1982. 

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

محافظ م�سرف �لبحرين �ملركزي
 ر�سيد محمد �ملعـر�ج

                                                                       
�شدر بتاريخ: 28 رجب 1438هـ  
المـــــوافــــــق:  25 اأبريل 2017م
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 غرفة البحرين لتسوية المنازعات

 تقرير مجلس األمناء
 والقوائم المالية

 2016ديسمبر  31
 
 

�حل�ساب �خلتامي �ملدقق لغرفة �لبحرين 
لت�سوية �ملنازعات لل�سنة �ملالية 2016م
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 مجلس أمناءتقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى 
 غرفة البحرين لتسوية المنازعات 

 
 القوائم المالية حول تدقيق تقرير 

 
 الرأي 

 تتكون منلقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات )"الغرفة"(، والتي 
، وقوائم الدخـل الشامل والتغيرات في رصيد الصندوق 2016ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في 

حول القوائم المالية المتضمنة  المتراكم والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات
 على ملخص ألهم السياسات المحاسبية.

 
المالي الجوهرية، المـركزكافة النواحي عادلة، من تظهر بصـورةالمرفقة القوائم المالية ن، إرأينافي 

ً وفق التاريخذلكفي المنتهيةالنقدية للسنةوتدفقاتها ها الماليؤ، وأدا2016ديسمبر31كما في  للغرفة  ا
 إلعداد التقارير المالية.للمعايير الدولية

 
 أساس الرأي 

هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن مسئولياتنا بموجب إن الدولية.  لتدقيقاوفقاً لمعايير تمت عملية التدقيق 
نحن مستقلون عن . مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذامسئوليات بند 

مجلس معايير السلوك األخالقي  الصادر عنالسلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين  لقواعدوفقاً  الغرفة
وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين الدولي للمحاسبين، وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى 

.نالرأي اً فير أساس. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوالمهنيين
 

المعلومات األخرى 
الذي تم الحصول عليه  1الوارد في الصفحة رقم  ،األمناءتتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس 

القوائم إن رأينا حول المسئول عن المعلومات األخرى.  هو األمناءفي تاريخ هذا التقرير. إن مجلس 
 ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد في هذا الشأن. وإننا المعلومات األخرىيشمل ال المالية 

وفيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية، تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك، نأخذ 
معرفتنا  معبعين االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى تتعارض جوهرياً مع القوائم المالية أو 

ليها من خالل عملية التدقيق أو يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة. وإذا ما التي حصلنا ع
استنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها، أنها تحتوي على 

إلفصاح معلومات جوهرية خاطئة، فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن تلك الحقيقة. ولم نالحظ ما يتوجب ا
 عنه في هذا الشأن. 

 
عن القوائم المالية  األمناءمجلس اتمسئولي

المسئول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير  وهالغرفة  أمناءإن مجلس 
ضرورياً إلعداد  األمناءالدولية إلعداد التقارير المالية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس 

  خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.قوائم مالية 
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مجلس أمناء
 )تتمة( غرفة البحرين لتسوية المنازعات

 
 

 )تتمة(القوائم المالية حول تدقيق تقرير 
 

)تتمة(عن القوائم المالية  األمناءمجلس اتمسئولي
على العمل كمنشأة  الغرفةمسئول عن تقييم قدرة  األمناءيكون مجلس  ،عند إعداد القوائم المالية

استخدام مبدأ االستمرارية ومستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية 
أو إيقاف عملياتها  الغرفةتصفية  األمناءعند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس  المحاسبي

 أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
 

 مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية  اتمسئولي
خالية من األخطاء الجوهرية،  إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل

وإصدار تقرير تدقيق يتضمن رأينا. يعتبر التأكيد المعقول  ،كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ سواءً 
تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائماً 

وجودها. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند 
ن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية أاعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة، يمكن 

 المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

االجتهاد المهني والحفاظ على ممارسة فإننا نقوم بكجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، 
 الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي:

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو
جراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية إالخطأ، وتصميم وتنفيذ 

. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد رأيناومالئمة توفر أساساً إلبداء 
أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو 

 بة الداخلي.تحريف أو تجاوز لنظام الرقا

 نظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل لقد قمنا بفهم
.للغرفةوليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي  ،الظروف القائمة

 
 ذات  واإلفصاحاتتقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية

.  األمناءمجلس  الصلة التي قام بها

وبناًء على أدلة المحاسبيلمبدأ االستمرارية  األمناءمجلس مة استخدام ئمال التأكد من مدى ،
ك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنا

لى إذا ما توصلنا إ. وكمنشأة مستمرة على االستمرار الغرفةحول قدرة  جوهريةقد تلقي بشكوك 
اإلفصاحات ذات الصلة في نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى 

غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة احات اإلفصذا كانت هذه إالقوائم المالية أو تعديل رأينا 
و الظروف أفإن األحداث  ،ومع ذلك .التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق

.في أعمالها كمنشأة مستمرة الغرفةالمستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 
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 غرفة البحرين لتسوية المنازعات

 .جزءاً من هذه القوائم المالية 19إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7 

 قائمة التدفقات النقدية
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

20162015
دينار بحرينيدينار بحرينياتإيضاح

األنشطة التشغيلية
1.800.0841.327.420الفائض للسنة 

تعديالت للبنود التالية:
 115.906 480.555 استهالك

 19.161 35.666 5 إطفاء برامج الحاسوب 
 20.986 913.984مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مخصص 

 -(305.019) 6 استرجاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
(219)(550)  مكسب من إستبعاد عقارات ومعدات 

──────────────────
1.624.7201.483.254التغييرات في رأس المال العاملالفائض قبل 

 
التغيرات في رأس المال العامل:

 8.691 329.048 ذمم مدينة
 59.069 (45.060) سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً 

 18.727 (14.256)  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
──────────────────

 1.569.741 1.894.452التشغيل النقد من 
   

 (37.157) (13.976)9للموظفينالمدفوعة مكافآت نهاية الخدمة 
 (74.893) (74.871)11رسوم مستلمة مقدماً 

──────────────────
1.805.6051.457.691صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

──────────────────
األنشطة االستثمارية

(17.904)(33.120)4 عقارات ومعداتشراء 
 (12.885) -5 شراء برامج الحاسوب 

550898متحصالت من إستبعاد عقارات ومعدات
──────────────────

(29.891)(32.570)في األنشطة االستثمارية ةالمستخدم يةالنقد التدفقات صافي
──────────────────

1.773.0351.427.800الزيادة في النقد وما حكمه 

4.613.2823.185.482النقد وما في حكمه في بداية السنة 
──────────────────

86.386.3174.613.282ديسمبر  31النقد وما حكمه في 
═════════ ═════════ 
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 غرفة البحرين لتسوية المنازعات

8 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31في 
 
 األنشطة1
 

لسنة  30بموجب المرسوم الملكي رقم  2009يونيو  29في  )"الغرفة"( تم تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات
رابطة باالشتراك مع . 2014نوفمبر  26والصادر في  2014لسنة  64المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم  2009

، فقد كان الهدف الرئيسي 2030. وتماشياً مع رؤية البحرين 2010يناير  11وتم تدشينها رسمياً في التحكيم األمريكية 
غرفة قامت  البحرين لتسوية المنازعات هو توفير مؤسسة قانونية قوية لضمان بيئة اقتصادية آمنة.من إنشاء غرفة 

المنازعات البديلة. كما تم تأسيسها باالشتراك مع لتوفير خدمات قرار بوضع معايير جديدة  البحرين لتسوية المنازعات
ر خدمات إدارة الخالفات وتسوية المنازعات. تعمل ، وهي إحدى المؤسسات العالمية في توفيرابطة التحكيم األمريكية

 الغرفة بموجب توجيهات مجلس األمناء والذي لديه المسئولية الكاملة لتقديم اإلرشادات اإلستراتيجية للغرفة.
 

 وزيرئون اإلسالمية بينما يظل سعادة قامت الغرفة بتبني عدد من الوظائف التي كان يقوم بها موظفي وزارة العدل والش
 هو المسئول عنها. العدل والشئون اإلسالمية

 
، المنامة، مملكة البحرين 1704، شارع رقم 247بارك بالزا، مبنى رقم  401يقع مكتب الغرفة المسجل في سويت 

 ، المنامة، مملكة البحرين.20006والعنوان البريدي هو ص.ب. 
 

 .2017 مارس 30لقرار األمناء الصادر بتاريخ  وفقاً تم اعتماد إصدار القوائم المالية من قبل مجلس األمناء 
 
السياسات المحاسبية  2
 

 س اإلعدادأس 2.1
 ة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. أعدت القوائم المالي

 
 بيان باإللتزام 2.2

 اسبة الدولي. مجلس معايير المح عنأعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة 
 

 عملة العرض والعملة الرئيسية  2.3
 تم عرض القوائم المالية بالدينار البحريني والتي تعد العملة الرئيسية للغرفة.

 
 2016يناير  1اعتباراً من  نافذةمعايير وتفسيرات جديدة ومعدلة  2.4

 إن السياسات المحاسبية المتبعة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في السنة المالية السابقة، بإستثناء تطبيق معايير
 . إن تطبيق هذه المعايير2016يناير  1مجلس معايير المحاسبة الدولي الجديدة والمعدلة النافذة اعتبارا ً من  وتفسيرات

 أو إفصاحاتها. للغرفةكز المالي أو األداء المالي ليس لها أي تأثير على المر والتفسيرات
 

المعيار الدولي إلعداد التقاارير المالياة 
 14رقم 

 المتعلق بالحسابات التنظيمية المؤجلة: توجيهات بشأن العرض واإلفصاحات؛

المعيار الدولي إلعداد التقاارير المالياة 
 )المعدل( 11رقم 

توجيهات بشأن إقتناء  –المتعلق بالترتيبات المشتركة: احتساب الحصص المقتناة 
حصص في عملية مشتركة؛

 16معيااااار المحاساااابة الاااادولي رقاااام 
 38ومعيااااار المحاساااابة الاااادولي رقاااام 

 )المعدل(

المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة: توضيحات بشأن 
هالك واإلطفاء؛الطرق المقبولة لالست

 
 16معيااااار المحاساااابة الاااادولي رقاااام 
 41ومعيااااار المحاساااابة الاااادولي رقاااام 

 )المعدل(

المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات والزراعة: توجيهات بشأن المتطلبات المحاسبية 
 للموجودات البيولوجية الحاملة للنباتات؛

 27معيااااار المحاساااابة الاااادولي رقاااام 
 )المعدل(

المتعلق بالقوائم المالية المنفصلة: توجيهات بشأن طريقة حقوق الملكية لإلستثمارات 
في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة؛

 
 1معياااااار المحاسااااابة الااااادولي رقاااااام 

 )المعدل(
المتعلق باإلفصاح التمهيدي: المتعلق بعرض القوائم  1معيار المحاسبة الدولي رقم 

المالية: توضيح بشأن المتطلبات الجوهرية والعرض واإلفصاحات؛ و
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
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  )تتمة( السياسات المحاسبية 2

 )تتمة( 2016يناير  1اعتباراً من نافذة معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة  2.4
 

المعيار الدولي إلعداد التقاارير المالياة 
إلعااااداد  والمعيااااار الاااادولي 10رقاااام 

ومعياااااار  12التقاااااارير المالياااااة رقااااام 
 )المعدل( 28المحاسبة الولي رقم 

المتعلق بالقوائم المالية الموحدة، اإلفصاح عن الحصص في المؤسسات األخرى 
واإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة: تعالج التعديالت المسائل 

إلعداد  الناتجة من تطبيق المؤسسات االستثمارية اإلعفاء بموجب المعيار الدولي
 .10التقارير المالية رقم 

  

 2014 – 2012ورة السنوية التي أدخلت على دلتحسينات ا
المعيار الدولي إلعداد التقاارير المالياة 

 5رقم 
المتعلق بالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة: 

توجيهات بشأن تغيير طرق االستبعاد؛
المعيار الدولي إلعداد التقاارير المالياة  

 )المعدل( 7رقم 
المتعلق باألدوات المالية: اإلفصاحات: توجيهات بشأن عقود الخدمات وقابلية تطبيقها 

على إفصاحات المقاصة حول القوائم المالية المرحلية المختصرة؛

 19معيااااار المحاساااابة الاااادولي رقااااام 
 )المعدل(

ة؛ والمتعلق بمزايا الموظفين: توضيح بشأن عمق سوق سندات الشركات عالية الجود
 

 34معيااااار المحاساااابة الاااادولي رقااااام 
 )المعدل(

المتعلق بإعداد التقارير المالية المرحلية: توجيهات بشأن اإلفصاحات المرحلية 
 والمعلومات األخرى.

على القوائم  أي تأثير ليس لها . ومع ذلك، فإن2016 سنةمرة في  مطبقة ألولالمعايير والتعديالت الجديدة األخرى العديد من 
 .للغرفةالمالية 

 

 بعد صادرة ولكنها غير إلزامية معايير 2.5
. هي موضحة أدناه للغرفة الماليةالقوائم حتى تاريخ إصدار ولكنها غير إلزامية بعد  ،إن المعايير والتفسيرات التي هي صادرة

 تنوي الغرفة تطبيق هذه المعايير، حيثما أمكن، عندما تصبح إلزامية.
 

المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير 
 9المالية رقم 

ضمحالل ومحاسبة التحوط الالمتعلق باألدوات المالية: توجيهات بشأن التصنيف والقياس وا
(؛2018يناير  1لمبتدئة في أو بعد )إلزامي للفترات السنوية ا

المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير  
 15المالية رقم 

مبرمة مع العمالء: توجيهات بشأن التزامات األداء، المقابل  المتعلق بإيرادات من عقود
المتغير والتزامات الضمان وبرنامج نقاط الوالء وتقديم الخدمات والمعدات الواردة من 

؛(2018يناير  1المبتدئة في أو بعد العمالء )إلزامي للفترات السنوية 
المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير 

ومعياار المحاسابة  10المالية رقم 
 )المعدل( 28الدولي رقم 

والمشاريع المشتركة:  المالية الموحدة واالستثمارات في الشركات الزميلةبالقوائم المتعلق 
قام مجلس )بيع أو توزيع الموجودات بين المستثمر وشركاته الزميلة أو مشروعه المشتركة 

إلى أجل غير  التعديالتهذه بيق لتطمعايير المحاسبة الدولية بتأجيل التاريخ اإللزامي 
 (؛مسمى

 7معياااار المحاسااابة الااادولي رقااام  
 )المعدل(

تمكن  المتعلق بقائمة التدفقات النقدية: تتطلب التعديالت من المؤسسة تقديم إفصاحات
مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية، بما 
في ذلك التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية وغير النقدية )إلزامي للفترات السنوية المبتدئة 

 ( مع السماح بالتطبيق المبكر؛2017يناير  1في أو بعد 
 12الاادولي رقاام معيااار المحاساابة  

 )المعدل(
المتعلق بضريبة الدخل: التعديالت، إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير 

(، وتوضيح كيفية 12المحققة )التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
القيمة العادلة ن التي يتم قياسها بالموجودات الضريبية المؤجلة المتعلقة بأدوات الدي   احتساب

 السماح بالتطبيق المبكر؛ مع (2017يناير  1المبتدئة في أو بعد )إلزامي للفترات السنوية 
المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير  

 )المعدل( 2المالية رقم 
المتعلق بمعامالت الدفع على أساس األسهم: تصنيف وقياس الدفع على أساس األسهم 

 ( مع السماح بالتطبيق المبكر؛ و2018يناير  1بتدئة في أو بعد )إلزامي للفترات السنوية الم
المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير  

 16المالية رقم 
المعدلة للنموذج المنفرد لعقود اإليجار )إلزامي للفترات  التوجيهات -المتعلق بعقود اإليجار 

، مع السماح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق 2019يناير  1السنوية المبتدئة في أو بعد 
المتعلق "بإيرادات من عقود مبرمة مع  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

العمالء"(.
  

 المالية. هاقوائمرة ولكنها غير إلزامية بعد على لصادتطبيق المعايير اتأثير الغرفة حالياً م تقي  
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 2016ديسمبر  31في 
 
)تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.6
 
 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول  (أ)

المركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول. يعتبر  تعرض الغرفة الموجودات والمطلوبات في قائمة
 الموجود متداوالً عندما:

 
توقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛  (أ

يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛  (ب
؛ أوالمالية يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير (ج
النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على  (د

.المالية األقل بعد فترة إعداد التقارير
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. يعتبر المطلوب متداوالً عندما:
 

الدورة التشغيلية االعتيادية؛ يتوقع تسويته في (أ
لغرض المتاجرة؛أساسية يحتفظ به بصورة  (ب
وأ؛ المالية عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير ج(
 ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير د(

.ةالمالي
 

 جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.الغرفة تصنف 
 

 قياس القيمة العادلة )ب(
 مشاركيبين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هو السعر القيمة العادلة 

 تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن ب إفتراضتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على  السوق في
 إما:

 
 في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب، أو (أ

 .غياب السوق الرئيسيحال في  المطلوبأو  في السوق األكثر فائدة للموجود (ب
 

 لغرفة. من قبل ايجب إن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه 
 
ن في السوق عند تسعير سيستخدمها المشاركوات التي فتراضباستخدام اإل القيمة العادلة للموجود أو المطلوبتم قياس ي
 االقتصادية.يعملون بأفضل مصالحهم السوق  مشاركيأن ب على إفتراض، لموجود أو المطلوبا

 
عن منافع اقتصادية  على إدراروق السقدرة مشاركي أخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار ي

في السوق الذي سيستخدم آخر مشارك أو عن طريق بيعها إلى  ااتهأعلى وأفضل استخدامالموجودات باستخدام طريق 
 . ااتهأعلى وأفضل استخدامالموجودات ب

 
والذي يزيد لقياس القيمة العادلة، لها معلومات كافية تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر الغرفة تستخدم 

 .التي ال يمكن مالحظتهامن استخدام المدخالت يحد مالحظتها والتي يمكن ستخدام المدخالت ذات الصلة الحد االقصى ال
 

ن التسلسل ضمتقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 
بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:، للقيمة العادلة الهرمي

؛األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة - 1المستوى  (أ
 

بشكل مباشر او مدخالتها ذات التأثير الجوهري لأدنى مستوى والتي يمكن مالحظة تقنيات التقييم  - 2المستوى  (ب
القيمة العادلة قياس على غير مباشر 

 

قياس مدخالتها ذات التأثير الجوهري على لأدنى مستوى يمكن مالحظة ي ال والتتقنيات التقييم  - 3المستوى  (ج
 القيمة العادلة. 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  2

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.6
 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة )ب(
حدثت ما إذا كانت قد  الغرفةحدد تالمالية على أساس متكرر،  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 

أدنى مستوى لمدخالتها إلى  )استناداً  -تصنيفها بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم تحويالت فيما 
 .إعداد كل تقرير مالي( في نهاية فترة ككل العادلةذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها 

 
 عقارات ومعدات (ج)
  في القيمة. وأي اضمحاللبالتكلفة بعد حسم االستهالك المتراكم العقارات والمعدات  درجت

 
 كالتالي: للعقارات والمعداتعلى مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة  يحسب االستهالك على أساس القسط الثابت بناءً 

 
سنوات 10تحسينات على عقارات مستأجرة
 سنوات 3معدات الحاسوب
سنوات 5أثاث وتركيبات ومعدات أخرى

 
في ضمحالل عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات للعقارات والمعدات من حيث االيتم عمل مراجعة للقيم المدرجة 
سترداد القيمة المدرجة. في حالة وجود أي من هذه المؤشرات وحيث تزيد القيم المدرجة الظروف تشير إلى عدم إمكانية ا

والذي يعد األعلى من بين قيمتها  ،وجودات بالمبلغ القابل لالستردادعلى المبلغ المقدر القابل لالسترداد، يتم إظهار الم
  المستخدمة. وقيمتهاالعادلة ناقصاً تكلفة البيع 

 
من ثم شطب  تم رسملتهيكبند منفصل و يتم حسابه العقارات والمعداتالنفقات المتكبدة الستبدال عنصر أساسي من إن 

القيمة المدرجة للعنصر األساسي المستبدل. يتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عند زيادة المنافع االقتصادية 
كمصروفات عند  الشامل . يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخلبالعقارات والمعداتالمستقبلية للبند المتعلق 

 تكبدها.
 

مه أو من استخدامستقبلية عند البيع أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية العقارات والمعدات يتم استبعاد بند 
الفرق بين صافي متحصالت البيع احتسابه على إنه . يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد موجود )يتم بيعه

 ة التي تم فيها استبعاد الموجود.في السن الشاملوالقيمة المدرجة للموجود( في قائمة الدخل 
 

مستقبالً في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها  ودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالكالمتبقية للموج يتم مراجعة القيم
 تطلب األمر. إذا 
 

رأسمالية قيد التنفيذ إلى عقارات ومعدات عندما يكون الموجود جاهز لالستخدام التجاري. ال يتم  لعماالاأليتم تحويل 
 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.على احتساب استهالك 

 
 موجودات غير ملموسة )د(

بعد اإلثبات المبدئي،  بالتكلفة.عند اإلثبات المبدئي يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم اقتناؤها بصورة منفصلة 
ضمحالل المتراكمة، إن وجدت. ال االيتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة بعد حسم أي إطفاء متراكم وخسائر 

ويتم إدراجها في قائمة الدخل  ،تكاليف التطويررسملة يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً، باستثناء 
   ي يتم فيها تكبد النفقات.الشامل في السنة الت
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)تتمة(السياسات المحاسبية   2
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.6
 

 )تتمة( موجودات غير ملموسة )د(
للموجودات يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى األعمار االقتصادية اإلنتاجية 

. قد تكون مضمحلة الموجودات غير الملموسة يشير بأنلالضمحالل عندما يكون هناك مؤشر  هاويتم تقييمذات الصلة 
كل فترة إعداد نهاية في ير الملموسة ذات األعمار المحددة على األقل يتم مراجعة فترة إطفاء وطرق إطفاء الموجودات غ

ساب التغييرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو الطرق المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادية تحا. يتم مالي تقرير
ا أنسب، ويتم معاملتها المستقبلية المتضمنة في الموجودات عن طريق تغيير فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء، أيهم

كتغييرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية 
 المحددة كمصروفات في قائمة الدخل الشامل بصورة مطابقة لوظيفة الموجودات غير الملموسة.

 
الموجودات غير الملموسة كالفرق بين صافي المتحصالت المستبعدة  يتم قياس المكاسب أو الخسائر الناتجة من استبعاد

 والقيمة المدرجة للموجود ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل عند استبعاد الموجود.
 
 إضمحالل موجودات غير مالية  (هـ)

 ضمحالل موجود ماليإدليل موضوعي يثبت ما إذا كان هناك لتحديد  مالي تقريرتاريخ كل ب تقييمعمل بغرفة تقوم ال
القيمة األعلى للموجود والتي تعد للموجود القيمة القابلة لإلسترداد تقوم الغرفة بتقدير ، إذا وجد مثل هذا الدليل .محدد

اد، فإن الموجود عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود عن قيمها القابلة لإلسترد .ناقصاً تكلفة البيع وقيمتها المستخدمة
 يتم احتساب أي اضمحالل في قائمة الدخل الشامل. .لالسترداد ةالقابل بالقيمة الموجوديتم إظهار ويعتبر مضمحالُ، 

 
 األدوات المالية  (و)
 
 اإلثبات والقياس" –"األدوات المالية  39الموجودات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  (1)

 الالحق والقياساإلثبات المبدئي 
تقوم كقروض وذمم مدينة.  39معيار المحاسبة الدولي رقم نطاق تدخل ضمن التي المالية الموجودات يتم تصنيف 

 .الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلةجميع يتم إثبات تصنيف موجوداتها المالية عند اإلثبات المبدئي. بتحديد غرفة ال
 

التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص علية عامًة في للموجودات المالية  المشتريات والمبيعات
 الغرفةلتزم فيه توهو التاريخ الذي ، المتاجرة)طريقة الشراء العادية( يتم إثباتها بتاريخ  القوانين أو حسب أعراف السوق

 .الموجودبيع أو بشراء 
 

  .أرصدة لدى بنوكذمم مدينة وى عل للغرفةتشتمل الموجودات المالية 
 

 قروض وذمم مدينة
في السوق وال يتم تداولها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد  غير مشتقة لديهامالية والذمم المدينة هي موجودات القروض 

ة معدل الفائدة النشطة. بعد القياس المبدئي، يتم الحقاً قياس هذه الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريق
خذ في االعتبار أية خصومات أو عالوات من األ. يتم احتساب التكلفة المطفأة بفي القيمة ضمحاللاأي الفعلي، بعد حسم 

اإلقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات المكاسب والخسائر في قائمة 
الذمم المدينة، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء. يتم شطب ويتم استبعاد أو اضمحالل القروض الدخل الشامل عندما 

رصدة لدى البنوك كقروض األالديون المعدومة في قائمة الدخل الشامل عندما يتم تحديدها. يتم تصنيف الذمم المدينة و
 وذمم مدينة.

 
 ونقد  بنوكأرصدة لدى  (2)

فائدة  ق عليهاال تستحعلى نقد وأرصدة لدى بنوك  نقدالاألرصدة لدى البنوك وشتمل تئمة التدفقات النقدية، الغرض ق
 .من تسعين يوماً  بتواريخ استحقاق أصلية أقلبنوك وأرصدة مطلقة لدى 
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)تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.6
 
 )تتمة(األدوات المالية  (و)
 اضمحالل وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية (3)

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل موجود مالي  قائمة مركز مالييتم عمل تقييم في تاريخ كل 
. يتم تحديد االضمحالل على الشامل قائمة الدخل فييه خسارة اضمحالل أحدد. إذا وجد مثل هذا الدليل، فإنه يتم إثبات م

 النحو التالي:
 
ي خسارة أالقيمة العادلة بعد حسم التكلفة وللموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن االضمحالل هو الفرق بين  (أ

الدخل الشامل؛ في قائمة مسبقاً  مثبتةاضمحالل 
 
فإن االضمحالل هو الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  ،للموجودات المدرجة بالتكلفة (ب

سوق الحالي على موجود مالي مماثل؛ والمستقبلية مخصومة بعائد ال
 

القيمة المدرجة والقيمة الحالية بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن االضمحالل هو الفرق بين  ج(
 للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

 
 المطلوبات المالية  (4)

 اإلثبات المبدئي والقياس
كمطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة  39معيار المحاسبة الدولي رقم نطاق تدخل ضمن التي المالية  المطلوباتيتم تصنيف 

المطلوبات المالية مبدئياً جميع يتم إثبات تصنيف مطلوباتها المالية عند اإلثبات المبدئي. بتحديد غرفة تقوم الالمطفأة. 
 بالقيمة العادلة.

 
 يشتمل المطلوب المالي للغرفة على ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى.

 
 دائنة وذمم أخرى تجارية ذمم

ستقبل للبضائع والخدمات المفي  دفعه الدائنة بسعر التكلفة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المتوقع تدرج المطلوبات للذمم
 .بها الغرفةتمت أو لم تتم مطالبة  ، سواءً المستلمة

 
 مقاصة األدوات المالية (5)

وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
التسوية على أساس صافي المبلغ أو بيع الموجود وسداد  الغرفةحيث تنوي وقابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها 

 المطلوب في الوقت ذاته.
 
 استبعاد األدوات المالية (6)

 :( عندةمشابهالمالية الموجودات اليتم استبعاد الموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من 

  أو ؛ستالم التدفقات النقدية من موجودالحق في اانقضاء     -
 
كامل التدفقات النقدية المستلمة باليفترض بأن تدفع  أوفي استالم التدفقات النقدية من موجود  بنقل حقوقها قيام الغرفة    -

 سواًء:سداد؛ وإلى طرف ثالث بموجب ترتيب دون تأخير جوهري 
 بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود، أو  الغرفة)أ( قامت 

ولكنها قامت بنقل  ،نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجوداتتقم الغرفة ب)ب( عندما لم 
 السيطرة على الموجودات.

 
 . إلغائه أو انتهاء مدتهتم إخالئه أو قد يتم استبعاد المطلوب المالي عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب 
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.6
 
 مخصصات (ز)

ن يتطلب أناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل  الغرفةيتم إثبات المخصصات عند وجود التزام )قانوني أو متوقع( على 
وجود تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع االقتصادية لتسوية هذه االلتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه 

 االلتزامات.
 
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (ح)

هذه  تقوم الغرفة بدفع اشتراكات لنظام التقاعد لموظفيها البحرينيين الذي تديره الهيئة العامة للتأمين االجتماعي. تعرف
 ، ويتم احتسابها في قائمة الدخل الشامل في السنة المتعلقة بها.للغرفة االشتراكات بنظام المساهمات

 
إنهاء التوظيف على رواتب الموظفين عند  ءً ، والتي تستحق بنااألجانب هامكافآت نهاية الخدمة لموظفي غرفةكما تقدم ال

 تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت كمستحقات على فترة التوظيف.وعدد سنوات الخدمة. 
 

 االيجارعقود  )ط(
لى القصد من الترتيب في بداية التاريخ: يتم تحديد إذا كان تنفيذ تحديد ما إذا كان الترتيب، هو عقد إيجار يعتمد ع

 الترتيب يعتمد على استخدام موجود أو موجودات محددة أو ينقل الترتيب حق استخدام الموجود.
 

 الغرفة كمستأجر:
ة لملكية الموجود. ييتم تصنيف عقود التأجير كعقود تأجير تشغيلية عندما يحتفظ المؤجر بجميع المخاطر والمنافع الرئيس

على أساس القسط الثابت على مدى فترة الدخل الشامل قائمة  في اتكمصروف ةد التأجير التشغيليويتم إثبات مدفوعات عق
 التأجير.عقد 

 
 إثبات اإليراد (ي)

بحيث يمكن قياس مبالغ  الغرفةيتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع االقتصادية إلى 
ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة  لغرفةاإليرادات بموثوقية. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم. تقيم ا

بأنها تعمل كرب المال في جميع ترتيبات  لغرفةمن أجل تحديد ما إذا كانت تعمل كرب المال أو وكيل. لقد استنتجت ا
 يجب استيفاء معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد:  إيراداتها.

 
 رسوم القضايا (ك)

 رسوم الطلب
كإيراد في قائمة الدخل الشامل إلى حد المصروفات  اويتم إثباتهرسوم مستلمة مقدماً رسوم الطلب المستلمة كتسجيل يتم 

 .المحكمة. يتم إثبات المبلغ اإلجمالي لإليراد عندما يتم صدور الحكم في القضية من قبل المثبتة
 

 القسم األول من رسوم القضايا
 . يتم إثبات رسوم القضايا عندما يوجد هناك احتمال بأن الرسوم سيتم استالمها من قبل الغرفة

 
 دخل آخر )ل(

 احتمال بأن المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للغرفة.يتم إثبات الدخل اآلخر فقط عندما يكون هناك 
 
 منح حكومية (م)

استالمها. إن المنح ما يتم عندكما وتمثل هذه المنح المستلمة من وزارة المالية. يتم إدراج المنح غير المحددة في الدخل 
لموجودات المحددة يتم تأجيلها وإثباتها في الفترات المحددة المستلمة لحساب المصروفات المحددة أو المتعلقة بشراء ا

 التي يتم تكبد التكاليف المتعلقة فيها.
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)تتمة(السياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2.6
 

 جنبيةاألعمالت معامالت ال )ن(
تم عرض القوائم المالية بالدينار البحريني والتي تعد العملة الرئيسية للغرفة، وهي عملة البيئة االقتصاادية األساساية التاي 

بأساعار الصارف الساائدة  الرئيسايةبالعملاة  مبادئياً ياتم تساجيل المعاامالت باالعمالت األجنبياة تزاول بهاا الغرفاة عملياتهاا. 
باسااتخدام الرئيسااية حوياال الموجااودات والمطلوبااات النقديااة بااالعمالت األجنبيااة إلااى العملااة المعاملااة. يعاااد تإجااراء بتاااريخ 

إن البناود غيار النقدياة  .إلى قائمة الدخل الشاامل. ترحل جميع الفروق قائمة المركز الماليأسعار الصرف السائدة بتاريخ 
لمعامالت. يتم تحويال ل بالتواريخ المبدئيةالصرف السائدة المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بأسعار 

البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بالتااريخ الاذي تام فياه تحدياد 
 القيمة العادلة.

 
 اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة 3
 

عمل مجلس األمناء يتطلب من تماشياً مع متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  إن إعداد القوائم المالية
بتاريخ القوائم المالية والمبالغ المدرجة لموجودات والمطلوبات المالية لقد تؤثر على المبالغ المدرجة  فرضياتتقديرات و

 ن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.إ .المالية التقاريرإعداد لإليرادات والمصروفات خالل فترة 
 

لتقديرات غير مؤكده بتاريخ قائمة المركز لإن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى 
المالية لتكون سبباً لتعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة هامة المالي، والتي لديها مخاطر 

 القادمة موضحة أدناه:
 

 :المستأجرهي  الغرفة –عقود التأجير التشغيلية 
ط والبنود بناًء على تقييم الشرو الغرفة. حددت مباني مكاتبهافي عقود تأجير عقارات تجارية على  الغرفةلقد دخلت 

ويتم احتساب العقود تلك الموجودات بجميع المخاطر والمنافع الرئيسة لملكية  وبأن المؤجر سيحتفظالواردة في الترتيبات 
 كعقود تأجير تشغيلية.

 
 لمعدات للعقارات وااألعمار اإلنتاجية 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات والمعدات لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في  مجلس األمناءحدد ي
 التجاري.الفني ومدة المتوقع فيها استخدام الموجود وطبيعة التآكل والتقادم االعتبار ال

 
على أساس سنوي بمراجعة األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات. يتم تعديل مخصص االستهالك  مجلس األمناءقوم ي

 اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. المستقبلي عندما تعتقد
 

  المدينة اضمحالل الذمم
يتم عمل يتم عمل تقدير لمبالغ الذمم التجارية المدينة القابلة للتحصيل عندما يكون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل. 

ما المبالغ الغير هامة بشكل فردي، والتي فات مواعيد استحقاقها، يتم أ. المبالغ الهامةهذا التقدير على شكل فردي على 
 التاريخية. االسترداداتتقييمها بشكل جماعي ويتم عمل مخصص وفقاً لمدة فوات مواعيد االستحقاق على أساس معدالت 

 
دينار  363.949: 2015)دينار بحريني  34.901بلغ إجمالي الذمم المدينة كما في تاريخ قائمة المركز المالي، 

. سوف يتم إثبات (دينار بحريني 305.019: 2015)ال شيء  ديون المشكوك في تحصيلهالاوبلغ مخصص بحريني( 
.الشاملأي فرق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل 
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 عقارات ومعدات  4

تحسينات على 
عقارات 
مستأجرة 

 أثاث 
 وتركيبات 

ومعدات أخرى
 معدات

المجموعالحاسوب 
دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

التكلفة:
 776.057 165.424 432.983 177.650 2016يناير  1في 

 33.120 18.581 1.419 13.120 إضافات
 (442) (442) - - إستبعادات 

─────── ──────── ────────────── 
 808.735 183.563 434.402 190.770 2016ديسمبر  31في 

─────── ──────── ────────────── 
    

   :المتراكم االستهالك
 593.687 154.996 370.802 67.889 2016يناير  1في 

 80.555 8.754 53.507 18.294 للسنةمخصص ال
 (442) (442) - - متعلقة باإلستبعادات  

─────── ──────── ────────────── 
 673.800 163.308 424.309 86.183 2016ديسمبر  31في 

─────── ──────── ────────────── 
    :الدفتريةصافي القيمة 

 134.935 20.255 10.093 2016104.587ديسمبر  31في 
═══════ ════════ ══════════════ 

 
: ال 2015دينار بحريني ) 500قدرها  بمتحصالتأخرى ومعدات  وتركيباتأثاث  باستبعادمت الغرفة قا، السنةخالل 

في إدراجها  يتم لم ،، وبالتاليالغرفة مشروعخالل مرحلة وزارة العدل لقد تم تقديم تلك الموجودات من قبل شيء(. 
 المحاسبية للغرفة.السجالت 

 
تحسينات على 

عقارات 
مستأجرة 

 أثاث 
 وتركيبات 

ومعدات أخرى
معدات 

المجموعالحاسوب 
دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

التكلفة:
 759.843 159.768 426.685 173.390 2015يناير  1في 

 17.904 7.346 6.298 4.260 إضافات
 (1.690) (1.690) - - إستبعادات 

─────── ──────── ────────────── 
 776.057 165.424 432.983 177.650 2015ديسمبر  31في 

─────── ──────── ────────────── 
   :المتراكم االستهالك

 478.792 142.229 286.346 50.217 2015يناير  1في 
 115.906 13.778 84.456 17.672 للسنةمخصص ال

 (1.011) (1.011) - - متعلقة باإلستبعادات  
─────── ──────── ────────────── 

 593.687 154.996 370.802 67.889 2015ديسمبر  31في 
─────── ──────── ────────────── 

    :الدفتريةصافي القيمة 
 182.370 10.428 62.181 2015109.761ديسمبر  31في 

═══════ ════════ ══════════════ 
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 برامج الحاسوب 5

برامج
أعمال رأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

التكلفة:
 76.605 - 76.605 2016ديسمبر  31في و 2016يناير  1في 

──────── ──────── ────────
:المتراكم االطفاء
 29.773 -29.773  2016يناير  1في 

35.666 - 35.666 للسنةمخصص ال
──────── ──────── ────────

65.439 -65.439 2016 ديسمبر 31في 
──────── ──────── ──────── 

:الدفتريةصافي القيمة 
11.166 - 11.166 2016 ديسمبر 31في 

════════ ════════ ════════ 

برامج
أعمال رأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

التكلفة:
 63.720 53.108 10.612  2015يناير  1في 

12.885 - 12.885 إضافات
  (53.108) 35.108 تحويالت

───────
─

───────
─

───────
─ 76.605 -76.605 2015 ديسمبر 31في 

════════════════════════
:المتراكم االطفاء
 10.612 - 10.612  2015يناير  1في 

19.161 - 19.161 للسنةمخصص ال
───────

─
───────

─
───────

─ 29.773 -29.773 2015 ديسمبر 31في 
════════════════════════

:الدفتريةصافي القيمة 
46.832 - 46.832 2015 ديسمبر 31في 

════════ ════════════════
 
لبرامج ، والذي يعد العمر اإلنتاجي سنوات 3قة القسط الثابت على مدى الحاسوب بإستخدام طريبرامج تم إطفاء ي

 الحاسوب.
 
 ذمم مدينة  6

20162015 
دينار بحرينيدينار بحريني

 363.949 34.901جمالي المبالغ القائمةإ
 (305.019) - محسوماً منها: مخصص الذمم المدينة المشكوك فيها 

──────── ──────── 
34.901 58.930 

════════ ════════ 
 

 تم إثبات .دينار بحريني( 305.019: 2015) لم يكن هناك اضمحالل للذمم المدينة، 2016ديسمبر  31كما في 
قائمة الدخل  في: ال شيء( 2015دينار بحريني ) 305.019 البالغة استرجاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  يرادات.اإل ضمن
 

 يوماً. 360-180مدينة ويتوقع تسويتها خالل الذمم الال تستحق أية فوائد على 



العدد: 3311 – الخميس 27 أبريل 2017

32

 غرفة البحرين لتسوية المنازعات

18 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31في 
 
 
 )تتمة(ذمم مدينة  6
 

  ديسمبر: 31ي مضمحلة كما فالغير المدينة لذمم التحليل الزمني لفيما يلي 
 

فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة 

 أكثر من
يوماً  120 

91-120 
يوماً 

61-90 
يوماً  

30-60 
يوماً  

لم يحن موعد 
استحقاقها 

وغير 
مضمحلة المجموع 

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

34.859 - 42 - - 34.901 2016
═══════

═
════════ ═══════

═
═══════

═
═══════

═
═══════

═36.389 246 - 22.295 - 58.930 2015 
═══════

═
════════ ═══════

═
═══════

═
═══════

═
═══════

═  
 سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً  7

20162015
دينار بحرينيدينار بحريني

 5.216 44.840مبالغ مدفوعة مقدماً 
 43.519 48.955سلف أخرىوسلف مقدمة للموظفين 

──────── ───────
─ 93.795 48.735 

════════ ═══════
 أرصدة لدى بنوك ونقد 8 ═

20162015
دينار بحرينيدينار بحريني

6.385.8914.613.228أرصدة لدى بنوك
42654نقد في الصندوق

────────
──

───────
─── 6.386.3174.613.282

════════ ═══════
═  

 المحتفظ به لدى بنك تجاري في مملكة البحرين.بالدينار البحريني  ةالجاري اتالحسابأرصدة تمثل األرصدة لدى البنوك 
 
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  9
 

 السنة:خالل  في المخصص المثبت في قائمة المركز الماليرات يالتغيفيما يلي 
20162015

دينار بحرينيدينار بحريني

 19.415 3.244 كما في بداية السنة 
 20.986 13.984(14المخصص خالل السنة )إيضاح 

 (37.157) (13.976) المدفوع خالل السنة 
───────────────

─ 3.2523.244ديسمبر 31كما في 
════════ ═══════

═ 
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 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى  10
20162015

دينار بحرينيدينار بحريني

10.98923.838ذمم تجارية دائنة
 71.250 61.347 مخصصات متعلقة بالموظفين 

5.4638.865مستحقةأخرى مصروفات 
72.05360.155ودائع قابلة لالسترداد

────────────────
149.852164.108

════════ ════════ 
 

 يوماً. 60إلى  30ال تستحق أية فوائد على الذمم التجارية الدائنة ويتم عادًة تسويتها خالل 
 

11  ً  رسوم مستلمة مقدما
 

عندما يتم تكبد المستلمة مقدماً المحصلة مقدماً من عمالء الغرفة ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل الرسوم تمثل هذه 
 ذات الصلة.التكاليف 

 
 :خالل السنة في قائمة المركز المالية المثبتمستلمة مقدماً الرسوم الفيما يلي التغييرات في 

 
20162015

دينار بحرينيدينار بحريني

443.193518.086كما في بداية السنة 
 555.911 439.462 مبالغ مستلمة خالل السنة 

(630.804)(514.333)(12إيراد مثبت في قائمة الدخل الشامل )إيضاح 
────────────────

368.322443.193 نهاية السنةكما في 
════════ ════════ 

 
  رسوم القضايا 12

20162015
دينار بحرينيدينار بحريني

 1.233.784 1.238.105 القسم األول من رسوم القضايا
514.333630.804(11)إيضاح رسوم مستلمة مقدماً 

1.7653.183 ية رسوم إدار
────────────────
1.754.2031.867.771
════════ ════════ 

 
 رسوم القضايا  من األولالقسم 

أصدرت . من قبلها المرفوعةالتحكيم قضية من األحكام لتسوية  المحكمة التي شكلتها الغرفة عدداً أصدرت خالل السنة، 
المتضررة من بعض األطراف طلبت  ايا إلجراءات التنفيذ في المحكمة. وفقاً ألنظمة الغرفة،القضالغرفة حكمها على تلك 

 تحديد المبلغ النهائي للقسم األول من رسوم قضاياسيخضع من سعادة معالي وزير العدل والشئون اإلسالمية. الحكم العفو 
 إلجراءات المحكمة وقرار سعادة معالي وزير العدل والشئون اإلسالمية. 

 
سعادة خضع إلجراءات في المحكمة وقرار التي كانت تنهاية السنة بلغ إجمالي القسم األول من رسوم قضايا كما في 

والتي لم يتم  دينار بحريني( 9.821.786: 2015)دينار بحريني  8.946.253معالي وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
 اثباتها في هذه القوائم المالية.
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 منح حكومية 13
 

تمثل هذه الميزانية المخصصة من وزارة المالية في مملكة البحرين لتلبية احتياجات األنشطة اليومية للغرفة. إن المنحة 
 غير مشروطة، وبالتالي يتم إثباتها بالكامل في الفترة التي يتم فيها إستالمها. 

 
 تكاليف الموظفين 14

20162015
دينار بحرينيدينار بحريني

601.441536.685 ورواتبأجور 
78.74871.112 اشتراكات لنظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

 20.986 13.984 (9)إيضاح مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 16.155 10.426 مكافآت أخرى

────────────────
704.599644.938

════════ ════════ 
 مصروفات عمومية وإدارية 15

20162015
دينار بحرينيدينار بحريني

 الخدمات نفقات
151.000152.452 التحكيم األمريكية الرسوم السنوية والمرنة ألربطة

135.952136.002 اإليجارات 
64.00064.000 (16)إيضاح  مجلس األمناءمكافأة 

63.43861.372 رسوم مهنية
44.86754.474 التأمين 
11.78612.001 المرافق

11.78415.050 تكاليف التدريب
10.79312.550 االتصاالت

6.3998.172 الرسوم واالشتراكات 
 2.8172.079 والشحن  بريدال

1.808222 التوظيف والهجرة 
1.6791.666 مصروفات مصرفية 

1.60017.704 التسويق واإلعالن 
2498.232 المؤتمرات 

23.818 15.817 أخرى 
 ────────────────

523.989569.794 الخدمات مجموع مصروفات
──────── ──────── 

   مصروفات المواد االستهالكية
 7.420 8.514 مصروفات المكتب

 4.267 4.332 الوقود
 8.588 2.424 الطباعة والقرطاسية

 1.020 235 اللوازم المكتبية 
 295 1.119 مواد استهالكية متنوعة

──────── ──────── 
 21.590 16.624 المواد االستهالكية نفقاتمجموع 

──────── ────────    

 30.162 31.419 مصروفات الصيانة
 ──────── ──────── 

 65.824 61.803 مصروفات السفر
 ──────── ──────── 

 687.370 633.835 مجموع المصروفات العمومية واإلدارية
════════

═ 
════════ 
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة 16
 

 خاضعة وشركات للغرفةوموظفي اإلدارة الرئيسين األمناء تمثل األطراف ذات العالقة الوزارات في مملكة البحرين و
أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع مشتركة السيطرة السيطرة أو لل

 .الغرفةأمناء المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة 
 

من وزارة المالية في مملكة البحرين، والتي هي طرف ذو  13في إيضاح المفصح عنها تم استالم المنح الحكومية 
 عالقة. 

 
  دارة الرئيسيينمعامالت مع موظفي اإل

تشتمل موظفي اإلدارة الرئيسيين على أعضاء مجلس األمناء واألعضاء الرئيسيين لإلدارة الذين لديهم السلطة ومسئولية 
 التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة الغرفة. فيما يلي مكافأة أعضاء اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة: 

20162015
بحرينيدينار دينار بحريني 
 

141.600142.225 أخرىمكافآت  رواتب
11.30011.300 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 6.780 6.780 لنظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعيالموظفين اشتراكات 
 ──────────────
 159.680160.305

═══════ ═══════ 
64.00064.000 (15)إيضاح  مجلس األمناءمكافأة 

═══════ ═══════ 
 ارتباطات 17

 
 ارتباطات عقود التأجير التشغيلية

 فيما يلي االرتباطات المتعلقة بعقود التأجير التشغيلية بموجب اتفاقيات التأجير:
20162015

دينار بحرينيدينار بحريني 

:المستقبلية يةالتأجير التشغيلعقود مدفوعات الحد األدنى ل
127.842134.698سنة واحدةخالل 

421.462239.645بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات
 ──────────────

قائمة المركز النفقات اإلجمالية لعقود التأجير التشغيلية المتعاقد عليها في تاريخ 
549.304374.343 المالي

═══════ ═══════ 
 النفقات الرأسمالية ارتباطات
 األنظمةتطوير لدينار بحريني  45.376بإجمالي رأسمالية نفقات ، لدى الغرفة ارتباطات 2016ديسمبر  31كما في 
 . (دينار بحريني 49.026 :2015) والبرامج

 
 ارتباطات المصروفات األخرى 

دينار  203.441: 2015) دينار بحريني 70.895بإجمالي قانونية ارتباطات ، لدى الغرفة 2016ديسمبر  31في كما 
ذات  المبالغ ألعضاء المحكمة بعد تسوية القضايابأن تدفع هذه ويتوقع متعلقة بالقضايا القانونية قيد التنفيذ.  بحريني(

يتم تحديد االرتباطات القانونية األخرى التي ستدفع للقضاة من قبل مجلس األمناء. .الصلة
 

  سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية  18
 

 لمخاطرالغرفة مستمرة للمخاطر التي تواجهها. تتعرض المراقبة الوالتحديد بإدارة المخاطر من خالل عملية  الغرفةتقوم 
 لسيولة.ااالئتمان ومخاطر 
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 )تتمة( سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية  18
 

 األمناءمجلس 
 .على سياسات واستراتيجيات المخاطر والتصديقعن إدارة المخاطر ككل األمناء واإلدارة العليا هم المسئولين إن مجلس 

 
صدة لدى على أرتشتمل المطلوبات المالية للغرفة على الذمم التجارية الدائنة. بينما تشتمل الموجودات المالية للغرفة 

 .نتج مباشرة من عملياتهات وذمم مدينة والتي بنوك
 

إن المخاطر الرئيسية التي تنتج من األدوات المالية للغرفة هي مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة 
 السياسات والتصديق عليها إلدارة كالً من تلك المخاطر الملخصة أدناه.

 
 مخاطر االئتمان

األداة المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج  إن مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف
تتعرض الغرفة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية متضمنة أرصدتها  عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة مالية.

 المصرفية.
 

 ذمم مدينة
بذممها المدينة عن طريق طلب دفع مبالغ مقدمة ومراقبة أرصدة الذمم تقليل مخاطـر االئتمـان المتـعلقة ل الغرفةتسـعى 

 المدينة المستحقة بصورة مستمرة. 
 

التجارية الذمم ( من %96: 2015) %90الغرفة يمثل حسابات خمس من أكبر عمالء ، 2016ديسمبر  31كما في 
 المدينة المستحقة.

 
 األرصدة المصرفية 

 يتمتعإن مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة المصرفية يتم إدارتها عن طريق التأكد بأن الرصيد محتفظ به لدى بنك 
فصح مهو الرصيد المصرفي والمحدد بالمبلغ المدرج ال لمخاطر االئتمانلتعرض الغرفة قصى األحد سمعة جيدة. إن الب

 عنه في قائمة المركز المالي.
 

كما هو موضح في قائمة المركز المالي والبالغة محددة بالقيمة المدرجة للموجودات المالية هي مخاطر االئتمان إن 
 .دينار بحريني( 4.672.158: 2015) دينار بحريني 6.420.792

 
 مخاطر السيولة

من مخاطر سيولتها الغرفة تقلل بالتزاماتها. على الوفاء  الغرفةمخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة 
يتم تمويل أنشطة الغرفة من قبل وزارة المالية في مملكة البحرين طريق التأكد من توفر تسهيالت مصرفية لديها. عن 

 عن طريق تقديم الدعم المالي على هيئة منح حكومية. تقوم الغرفة بتقديم طلب الحصول على المنح عند الحاجة.
 

ن جميع الذمم التجارية الدائنة إفي تاريخ قائمة المركز المالي، فيوماً. كما  60الدائنة عادًة خالل التجارية يتم تسوية الذمم 
هي مستحقة الدفع خالل ثالثة أشهر من تاريخ دينار بحريني(  23.838: 2015)بحريني  دينار 10.989والبالغة     

 قائمة المركز المالي.
 

 إدارة رأس المال
إلدارة رأسمال الغرفة هو التأكد من حصولها على المساعدات على هيئة منح حكومية لدعم أنشطتها إن الهدف الرئيسي 

 التشغيلية.
 

تقوم الغرفة بإدارة رصيد أموالها عن طريق تقديم طلب للحصول على المنح الحكومية مقدماً من خالل تقديم الميزانيات 
  السنوية وطلبات الحصول على المنح على أساس الحاجة.
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قيمة العادلة لألدوات الماليةال 19
 

 تشتمل األدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

التجارية تتضمن الموجودات المالية على الذمم المدينة واألرصدة لدى البنوك. بينما تتضمن المطلوبات المالية على الذمم 
 الدائنة.

 
 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للغرفة بصورة جوهرية عن قيمها المدرجة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. 

 
، ال تحتفظ الغرفة بأية موجودات أو مطلوبات معاد قياسها بالقيمة 2015ديسمبر  31في و 2016ديسمبر  31كما في 

 اإلفصاحات المتعلقة بالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة ليست ذات صلة. ن بالتالي، فإالعادلة، و
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�إعالنات مركز �مل�ستثمرين

�إعالن رقم )498( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ بول اأُوفلين، 
القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  لال�شت�شارات  �شتب  )رايت  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك 
رقم 101273، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره500  )خم�شمائة( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ عبدالعزيز بن فهد بن علي الجوف �شريكًا في ال�شركة.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم )499( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

�لى �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
 ،79575 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للخدمات  )طلبات  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )500( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

�إلى �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ديزل ما�شتر لت�شليح المكائن البحرية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 87895، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ مدحت يو�شف محمد محي�شن. 
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )501( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ت�سامن
 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
مح�شن اإبراهيم محمد ال�شيخ اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نيو ليف ل�شيانة تجميل المواقع(، 
ت�شامن،  �شركة  اإلى  و7(  و6   4( اأرقــام  الموؤ�ش�شة   فروع  تحويل  طالبًا   ، رقــم101479  القيد  بموجب  الم�شجلة 
وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من ال�شيد/ محمد مح�شن اإبراهيم محمد 

ال�شيخ اأحمد وال�شيد/ متعب بن عثمان بن عي�شى التركي وال�شيد/ عبداهلل بن حمد بن محمد التركي.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )502( ل�سنة 2017
ب�ساأن �إ�سهار �إنهاء �عمال ت�سفية �سركة

�سركة )�سيتي بنك �أوف�سور بنكنج يونت(
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ قي�س حاتم 
�شريف الزعبي، نيابة عن مالك ال�شركة التي تحمل ا�شم )�شيتي بنك اأوف�شور بنكنج يونت(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 5332-1، طالبًا ت�شفية ال�شركة ت�شفيه اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري.
بهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة المديرين قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون ال�شركات التجارية 
يدعو  ال�شركات  قانون  من   )335( المادة  بن�س  وعماًل   ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر 
رة  دة والمبرِّ الم�شفي كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )503( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالر�شا 
جعفر محمد ح�شن علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيت الجودة لال�شت�شارات(، الم�شجلة بموجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،81963 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره 2000 )األفان( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شيد/ عبدالر�شا جعفر محمد ح�شن 

علي وال�شيد/ اأحمد عبدالكريم مكي عي�شى الكوفي.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )504( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

فينتج  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز   يعلن 
ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  الحايك،  مروان  فار�س  ال�شيد/ محمد  نيابة عن  لال�شت�شارات، 
وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ، رقــم92698  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  ديزاين  )حايك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون  األف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لكل من ال�شيد/ محمد فار�س مروان الحايك وال�شيدة/  دينا مروان حايك وال�شيدة/ هبا حايك.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )505( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
 

اإليه مكتب المحامي  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
زهير عبداللطيف عبدالوهاب، نيابة عن ال�شيد/ عبدالنبي عبداهلل عبدالح�شين يو�شف، مالك الموؤ�ش�شة فردية 
التي تحمل ا�شم )ور�شة نا�شر لل�شياغة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 12282، طالبًا تحويل الفرع الثالث من 
الموؤ�ش�شة والم�شمى )مطعم ال�شباب( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، مملوكة لكل من ال�شيد/ 
عبدالنبي عبداهلل عبدالح�شين علي يو�شف وال�شيد/ عبداهلل عبدالنبي عبداهلل عبدالح�شين علي يو�شف وال�شيد/  

       .THAIVALAPPIL FAROOK /وال�شيد  THAYVALAPPIL ABDULKADER
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )506( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

اإليه مكتب المحامي  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
ح�شين �شعيد محمد المخرق، نيابة عن ال�شيدة/ نجاة عبداهلل محمد علي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل 
والرابع  الثاني  الفرعين  تحويل  طالبًا   ،13995 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الذهبية(،  )الإلكترونيات  ا�شم 
م�شئولية  ذات  �شركة  الذهبية( اإلى  النقطة  )اأزياء  الم�شمى  التا�شع  والفرع  الذهبية(  )الإلكترونيات  الم�شميان 
محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من ال�شيدة/ 
نجاة عبداهلل محمد علي، بن�شبة 51%، وال�شيد/ ب�شير مودافانا كاندي، الهندي الجن�شية، بن�شبة 39%، وال�شيد/ 
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فرا�س ب�شير، الهندي الجن�شية، بن�شبة %10. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

 �إعالن رقم )507( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ت�سامن
  

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
الفردية التي تحمل ا�شم )القالع الم�شرقة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 73911، طالبًا تحويل فرع 

من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )508( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 
�إلى �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

  
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فاطمة 
غازي عبداهلل �شلهام الكعبي، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فوك�س للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 57747، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد با�شمها، 

وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )509( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية �إلى 

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة 
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ اإيمان 
حاجي عبدالرحمن العبدالرحمن، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تم اإك�شبر�س للتو�شيل والتجارة(، 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،87440 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
عبداللطيف  ح�شن  لل�شيد/  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )مائة(   001 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

عبداهلل يو�شف محمود وال�شيد/ محمد عبداهلل عبدالرحيم ح�شن بوجيري.    
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم )510( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة
 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نيو �شيزونز لالأفراح �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 87151، طالبًا 
وبراأ�شمال مقداره 150،000  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير 
وال�شيد/  ر�شول،  كل  محمود  ح�شن  علي  ال�شيد/  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  )مائة 
محمود ح�شن محمود كل ر�شول، وال�شيد/ يون�س ح�شن محمود كل ر�شول، وال�شيد/ اإليا�س ح�شن محمود كل ر�شول.       
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )511( ل�سنة 2017
ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة تو�سية ب�سيطة
 

ال�شيد/ محمود  اإليه  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
علي �شافي العيه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الميناء للحالقة الرجالية(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 51833، طالبا تحويل الفروع اأرقام 2، 12، 16، 17 من الموؤ�ش�شة، اإلى �شركة تو�شية ب�شيطة قائمة بذاتها، 
ا�شمها التجاري �شركة )الألف لبيع مواد البناء(، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لل�شادة/  عبدالمطلب �شيالبويل، ومحمود علي �شافي العيه، ومحمد بوثيدوتد �شاليل.
رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

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

�إعالن رقم )512( ل�سنة 2017
بتحويل فرع من �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

�إلى �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأنتلك�س لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
10722، طالبين تحويل الفرع رقم 13 من ال�شركة الم�شمى )مركز دانة للتربية الخا�شة( اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد قائمة بذاتها، تكون مملوكة لل�شيدة/ بروين عبدالر�شا محمود غلوم. 
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 
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رقم �لدعوى: 19/2016

�إعالن بقر�ر �لهيئة وموعد �جلل�سة �لقادمة
المدعي: بنك البحريـــن والكويت. وكيله: المحامي را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. المدعى عليهم 
الطلـــوب اإعالنهـــم: 1- �شركة هون�شت بحريـــن كويت جنرال ترادينـــج ل�شاحبها را�شد حطاب. 
2- را�شـــد حطـــاب �شويـــدان العنزي. طريق 371 مجمـــع 1203 مبنى 3770 مدينـــة حمد مملكة 

البحرين.
3- هيـــرالل تاكـــر نافينبـــاي. طريـــق 129 مجمـــع 301 �شقـــج 21، مبنـــى 1592 المنامة مملكة 

البحرين.
 لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليهم املذكورين اأعاله بقرار الهيئة "قررت 
بالن�شر يف اجلريدة  عليهم  املدعى  اإعالن  لإعادة  مايو 2017   3 الأربعاء  يوم  التاأجيل جلل�شة  الهيئة 
املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 ل�شنة   )65( رقم  بالقرار  عماًل  وذلك  الر�شمية"، 
التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم 

بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.
موعد اجلل�شة القادمة اأمام الهيئة تاريخ 3 مايو 2017.

�أمني �ل�سر
غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات


