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بعد موافقة جمل�س الوزراء على م�شروع قانون جديد للتحكيم.. جنم:

البحرين �سباقة يف تطبيق اأحكام اليون�سرتال بني دول جمل�س التعاون

ملركز  العام  الأمني  اأ�شار 

جمل�س  لدول  التجاري  التحكيم 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

مملكة  حكومة  باأن  جنم  اأحمد 

البحرين �شباقة على م�شتوى دول 

جمل�س التعاون يف تطبيق قواعد 

النموذجي  اليون�شرتال  حتكيم 

بديل  كنظام  التجاري  للتحكيم 

التجارة  يف  املنازعات  حل�شم 

الأمم  و�شعتها  التي  الدولية 

الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة 

موؤكدا  ونيف،  عقود  ثالثة  منذ 

جمل�س  موافقة  على  تعليقه  يف 

القانون  م�شروع  على  الوزراء 

اجلديد للتحكيم على تطور وقوة 

البحرين  يف  الت�شريعية  البنية 

مما ي�شهم يف خلق الطمئنان لدى 

على  والأجنبي  املحلي  امل�شتثمر 

اأو  للتقا�شي  اللجوء  عند  ال�شواء 

ح�شول نزاع.

اأن  املعلوم  »من  جنم:  وقال 

هذه القواعد تطبق اإذا ارتاأى طرفا 

التحكيم  حالت  يف  ذلك  النزاع 

احلالت  حتكيم  اأو  املوؤ�ش�شي 

مركز  اأمام  والتحكيم  اخلا�شة، 

اخلليجي  التجاري  التحكيم 

يف  لالأطراف  اأكرب  حرية  يعطي 

الإجرائية  التحكيم  قواعد  اختيار 

ويجوز لالأطراف اختيار اإجراءات 

�شمنها  ومن  للتحكيم  اإ�شافية 

قواعد التحكيم لليون�شرتال«.

واأ�شاف باأن »الغطاء القانوين 

القانون  م�شروع  يوفره  الذي 

مرونة  فيه  للتحكيم  اجلديد 

واإمكانية اإجراء التحكيم يف مملكة 

بعد  وذلك  خارجها،  اأو  البحرين 

اإخ�شاعه  على  الطرفني  موافقة 

العنا�شر  اأهم  يعزز  للقانون؛ 

التجارية  احلياة  يف  املطلوبة 

بالإجراءات  التقيد  عن  بابتعادها 

ال�شكلية التي جندها اأمام املحاكم 

مبا يوؤدي لتي�شري �شدور قرارات 

لالأطراف  ليحقق  التحكيم  اأحكام 

فر�شة احلفاظ على حقوقهم«.

العاملية  التطورات  »اإن  وتابع 

الراهنة يف جمال التحكيم تفر�س 

لنمو  الدولية  القوانني  مواكبة 

التجارة وال�شتثمار مبا يتيح بناء 

اأر�شية �شلبة بني الدول مما يوؤدي 

لإدارة مناخ ا�شتثماري اأف�شل«.

التعديالت  اأن  جنم  وذكر 

جلنة  يف  احلا�شلة  الأخرية 

الأمم  يف  الدولية  التجارة  قانون 

املتحدة لها اأهمية ودور يف توطيد 

اإىل  ا�شتنادا  الدول  بني  العالقات 

التحكيم العادل.    

ونوه اأمني عام مركز التحكيم 

التعاون  جمل�س  لدول  التجاري 

على  اإل  ال�شتثمار  يتقدم  ل  باأنه 

التحكيم  وتطور  التحكيم،  اأر�س 

ذلك  باأن  �شك  ل  دولة  اأي  يف 

ال�شتثمارات  منو  مع  �شيرتافق 

من  ويرفع  فيها  املوجودة 

الأجنبية  ال�شتثمارات  م�شتويات 

)الق�شاء  التحكيم  اأن  مبينا  فيها، 

لق�شاء  موازيا  اأ�شبح  اخلا�س( 

املنازعات  ف�شل  يف  الدولة 

وال�شتثمارية  واملالية  التجارية 

تامة  و�شرية  وحيادية  ب�شرعة 

يقبل  ل  ملزمة  نهائية  وباأحكام 

الطعن عليها.

الأخذ  باأن  جنم  واأ�شار 

حرياته  مبجموع  بالتحكيم 

ا�شتثمارات  جذب  �شي�شجع 

خا�شة  مبا�شرة،  غري  خارجية 

اختيار  وحرية  التفاق  حرية  اأن 

يف  خمالفتهما  تعترب  املحكمني 

لبطال  �شبباً  التحكيم  اأدبيات 

احلكم.

وافق  الوزراء  جمل�س  وكان 

جديد  قانون  م�شروع  على 

اأحكام  مبوجبه  ت�شري  للتحكيم 

النموذجي  اليون�شرتال  قانون 

للتحكيم التجاري على كل حتكيم 

اأياً كانت طبيعة العالقة القانونية 

اإذا كان  التي يدور حولها النزاع، 

مملكة  يف  يجري  التحكيم  هذا 

واتفق  خارجها،  اأو  البحرين 

لأحكام  اإخ�شاعه  على  اأطرافه 

م�شروع  ويجعل  القانون،  هذا 

للمحكمة  الخت�شا�س  القانون 

للمحامني  ويجيز  الكربى  املدنية 

طريف  متثيل  البحرينيني  غري 

جتارياً  التحكيم  كان  اإذا  النزاع 

البحرين،  دولياً يجري يف مملكة 

الوني�شرتال  قانون  باأن  علماً 

النموذجي للتحكيم وتعديالته قد 

�شدر عام 1985 واعتمدته جلنة 

التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم 

الدويل.

انتخابات غرفة التجارة يف 19 نوفمرب

ت�سكيل قوائم جديدة وتوقع خو�س القطاع امل�سريف االنتخابات

فيه  تتكثف  بداأت  الذي  الوقت  يف 

الت�شالت لت�شكيل قوائم انتخابية لنتخابات 

التي بح�شب  البحرين  غرفة جتارة و�شناعة 

فان  املقبل،  نوفمرب   19 يف  �شتجري  م�شادر 

من  حول  الن  حتى  ال�شبابية  من  حالة  ثمة 

ظل  التجار« خا�شة يف  »بيت  قيادة  �شيتوىل 

عزوف عدد من اع�شاء جمل�س الدارة احلايل 

رئي�س  �شمنهم  ومن  جمددا  الرت�شيح  عن 

الغرفة د. ع�شام فخرو ونائبه الول ابراهيم 

زينل.

وبداأ عدد من اع�شاء الغرفة ممن ميثلون 

ر�شميا  عنها  �شيعلن  قائمة  التجاري  القطاع 

اجلمعية  ادارة  جمل�س  اجتماع  هام�س  على 

من  �شبابية  وجوها  �شت�شم  املقبل،  ال�شبوع 

جتاري  عمق  ولها  عريقة  جتارية  عائالت 

را�شخ من خمتلف التخ�ش�شات والقطاعات.

وا�شار اىل ان عدد املر�شحني على القائمة 

يتناف�شون  ا�شخا�س   8 اىل   6 بني  �شيرتاوح 

ي�شم  الذي  الغرفة  ادارة  جمل�س  مقاعد  على 

18 مقعدا.

وبرنامج  الكتلة  برئي�س  يتعلق  وفيما 

الكتلة  رئا�شة  �شيتم ح�شم  قال حجري  عملها، 

من خالل النتخاب، اما فيما يتعلق بالربنامج 

الر�شمي  العالن  خالل  عنه  الك�شف  ف�شيتم 

للكتلة.

اللجنة  رئي�س  النامليتي  افاد حممود  كما 

رمبا  �شيرت�شح  بانه  القدمي  لل�شوق  الهلية 

غمار  خلو�س  ال�شوق  جتار  من  ثالثة  مع 

النتخابات، املني ان تكون هذه اخلطوة دافعة 

بال�شوق  الغرفة  الهتمام من جانب  ملزيد من 

القدمي وحت�شني او�شاع جتاره.

�شيدات  من  عدد  جتري  ذلك  جانب  واىل 

عدد  لختيار  بينهن  فيما  ات�شالت  العمال 

كقائمة  النتخابي  املعرتك  خلو�س  منهن 

منفردة، او �شمن قوائم معينة اخرى.

م�شرفية  اطراف  تدخل  ان  ينتظر  كما 

ح�شب  وذلك  الغرفة،  انتخابات  مرة  ولول 

ال�شتعداد  ملجريات  املتابعني  بع�س  توقعات 

ايا  الفوز  حالف  ما  واذا  النتخابات،  لهذه 

النتخابات  امل�شريف يف  القطاع  ممن ميثلون 

ف�شتكون هذه هي املرة الوىل التي ميثل فيها 

دورته  يف  الغرفة  ادارة  جمل�س  يف  القطاع 

املقبلة.

يذكر ان النتخابات املقبلة للغرفة �شوف 

ت�شهد متغريات جديدة نتيجة ل�شدور قانون 

اكتوبر  يف  ملكي  مبر�شوم  اجلديد  الغرفة 

التوكيالت  عملية  ي�شبط  والذي   ،2012

النتخابات،  الرتباط مبو�شم  عن  بها  ويناأى 

حتول  يحدث  ان  يتوقع  الذي  المر  وهو 

نظرا  والقرتاع  النتخاب  عملية  يف  جذريا 

لكون هذه التوكيالت او التخويالت قد لعبت 

دورا ا�شا�شيا وموؤثرا يف انتخابات الغرفة يف 

الدورات ال�شابقة.

�أحمد جنم

تداول 2.41 مليون �سهم يف البور�سة اأم�س

اأم�س  يوم  العام«  البحرين  »موؤ�شر  اأقفل 

بانخفا�س   1،184.40 م�شتوى  عند  الثالثاء 

قدره 4.29 نقطة مقارنة باإقفاله يوم الثنني.

»بور�شة  يف  امل�شـتثمرون  تداول  وقد 

البحريـن« 2.41 مليون �شهم، بقيمة اإجمالية 

قدرها 247.2 األف دينار بحريني، مت تنفيذها 

امل�شتثمرون  ركز  حيث  �شفقة،   59 خالل  من 

التجارية  البنوك  قطاع  اأ�شهم  على  تعامالتهم 

والتي بلغت قيمة اأ�شهمه املتداولة 229.3 األف 

دينار، اأي ما ن�شبته 93% من القيمة الإجمالية 

للتداول وبكمية قدرها 2.37 مليون �شهم، مت 

تنفيذها من خالل 50 �شفقة.

اإذ  الأول،  املركز  يف  ال�شالم  م�شـرف  جاء 

بلغت قيمة اأ�شهمه املتداولة 86.53 األف دينار، 

الأ�شهم  قيمة  اإجمايل   %35.00 ن�شبته  ما  اأي 

مت  �شهم،  األف   955 قدرها  وبكمية  املتداولة 

تنفيدها من خالل 15 �شفقة.

بقيمة  الإثمار  لبنك  فكان  الثاين  املركز  اأما 

ن�شبته  ما  اأي  دينار،  األف   73.53 قدرها 

املتدوالة  الأ�شهم  قيمة  اإجمايل  من   %29.74

وبكمية قدرها 830 األف �شهم، مت تنفيذها من 

خالل 26 �شفقة.

قدرها  بقيمة  املتحد  الأهلي  البنك  جاء  ثم 

51.27 األف دينار، اأي ما ن�شبته 20.74% من 

قدرها  وبكمية  املتداولة  الأ�شهم  قيمة  اإجمايل 

200 األف �شهم، مت تنفيذها من خالل �شفقتني.

وقد مت يوم اأم�س تداول اأ�شهم 9 �شركات، 

حني  يف  �شركات،   5 اأ�شهم  اأ�شعار  انخف�شت 

اأقفالتها  اأ�شعار  على  ال�شركات  بقية  حافظت 

ال�شابقة.

المحرر االقتصادي:

د. فخرو يوؤكد احلر�س على تطوير العالقات مع ال�سني

والتجارة  ال�شناعة  وزير  اجتمع 

الدكتور ح�شن فخرو مبكتبه �شباح ام�س 

البحرين  برئي�س غرفة جتارة و�شناعة 

الدكتور ع�شام فخرو وبح�شور عدد من 

رجال  جمل�س  واأع�شاء  الأعمال  رجال 

الأعمال امل�شرتك البحريني ال�شيني.

وخالل الجتماع، اأكد وزير ال�شناعة 

مملكة  به  تتمتع  ما  على  والتجارة 

خ�شبة  ا�شتثمارية  اأر�شية  من  البحرين 

ال�شتثمار  اأوجه  ا�شتقطاب  على  قادرة 

القطاع  من  يتطلب  والتي  املختلفة 

�شراكاتهم  يف  منها  ال�شتفادة  اخلا�س 

حر�س  موؤكداً  ال�شني،  مع  التجارية 

فتح  على  املوقرتني  والقيادة  احلكومة 

اقت�شادية  و�شراكات  ا�شتثمارية  اآفاق 

ت�شكل  باتت  التي  ال�شني  مع  متطورة 

�شاأن  من  وملا  كربى،  اقت�شادية  اأهمية 

العالقات  تعزيز  يف  امل�شاهمة  ذلك 

التجارية القت�شادية بني مملكة البحرين 

وجمهورية ال�شني ال�شعبية.

.. ويوؤكد الدعم الدائم للم�ستثمرين وال�سركات

وزير �ل�شناعة ي�شتقبل �ل�شيد عبد�لنبي �ل�شعلة

والتجارة  ال�شناعة  وزير  ا�شتقبل 

�شباح  مبكتبه  فخرو  ح�شن  الدكتور 

الفنار  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأم�س 

لال�شتثمار القاب�شة عبدالنبي ال�شعلة.

ال�شناعة  وزير  اأعرب  اللقاء  وخالل 

للم�شتثمرين  الفعال  الدور  عن  والتجارة 

والقطاع  البحرينيني  الأعمال  ورجال 

القت�شادية،  املجالت  �شتى  يف  اخلا�س 

وال�شتثمارية  والتجارية  منها  ال�شناعية 

ك�شريك فاعل يف عملية التنمية، منوهاً اإىل 

احلكومة  تقدمها  التي  الكبرية  الت�شهيالت 

اململكة  داخل  من  للم�شتثمرين  املوقرة 

وخارجها لتقدمي كافة اخلدمات والأن�شطة 

واملواطنني،  الوطن  �شالح  يف  ت�شب  التي 

ال�شناعة  وزارة  ا�شتعداد  عن  اأعرب  كما 

والتجارة الدائم وامل�شتمر لتقدمي كل اأنواع 

الدعم املطلوب لل�شركات املختلفة. 

ومن جانبه اأعرب عبدالنبي ال�شعلة عن 

ال�شناعة والتجارة  لوزير  �شكره وتقديره 

التوجهات  لدعم  الدائم  حر�شه  على 

الذي  الأمر  اخلا�س،  للقطاع  القت�شادية 

القطاع  هذا  وتطوير  تعزيز  يف  اأ�شهم 

بال�شكل الذي يرقى اإىل تطلعات وطموحات 

القيادة احلكيمة واحلكومة املوقرة.

تفاقم خ�سائر الذهب بفعل تاأخري �سرب �سوريا

للجل�شة  الذهب  تراجع   - )رويرتز( 

مع  الثالثاء  يوم  التوايل  على  الرابعة 

تاأثر جاذبية املعدن كمالذ اآمن بفعل تاأخر 

اأمريكية حمتملة  توجيه �شربة ع�شكرية 

ل�شوريا وبيانات قوية لالقت�شاد العاملي.

النفي�س ثالثة باملئة   وتراجع املعدن 

اأعلى  املا�شي  الأ�شبوع  يف  �شجل  منذ 

ال�شهر  ون�شف  اأ�شهر  ثالثة  يف  م�شتوى 

حيث نزل عن م�شتوى 1400 دولر املهم 

 21 قفزة  بعد  الرتاجع  وياأتي  نف�شيا. 

نحو  م�شتوى يف  اأقل  ت�شجيل  منذ  باملئة 

الذي  دولر   1180.71 �شنوات  ثالث 

بلغه الذهب يف يونيو.

لدى  املحلل  ثيانبرييا  فيكتور  وقال 

»ارتفعت  �شنغافورة  يف  ايه.ان.زد 

من  واأ�شرع  الالزم  من  اأكرث  الأ�شعار 

الالزم. 

 0.3 للذهب  الفوري  ال�شعر  وتراجع 

لالأوقية  دولر   1390.60 اإىل  باملئة 

الذهب  )الأون�شة( يف حني هبطت عقود 

اإىل  دولرات  خم�شة  نحو  الأمريكية 

1391.10 دولر.

 وهبطت الف�شة يف املعامالت الفورية 

0.25 باملئة اإىل 24.07 دولر لالأوقية.

 يف املقابل ارتفع البالتني 0.27 باملئة 

البالديوم  و�شعد  دولر   1518.24 اإىل 

دولر   716.22 لي�شجل  باملئة   0.52

لالأوقية.


