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مر�سوم بقانون رقم )٣٠( ل�سنة ٢٠٠٩ وتعديالته
ب�ساأن غرفة البحرين لت�سوية املنازعات االقت�سادية 

واملالية واال�ستثمارية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد األطالع على الد�ستور، وعلى األأخ�ص املادة )٣٨( منه،

رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  وعلى 
)١٢( ل�سنة ١٩٧١، وتعديالته،

الق�سائية،  الر�سوم  ب�ساأن   ١٩٧٢ ل�سنة   )٣( رقم  بقانون  املر�سوم  وعلى 
وتعديالته،

وعلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )٢٦( ل�سنة ١٩٨٠، 
وتعديالته،

وعلى املر�سوم بقانون رقم )٤( ل�سنة ١٩٨٨ ب�ساأن املوافقة على ان�سمام 
دولة البحرين مع التحفظ اإىل اتفاقية نيويورك ب�ساأن األعرتاف بقرارات 

التحكيم األأجنبية وتنفيذها لعام ١٩٥٨،

ل�سنة   )٨( رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  التمييز  حمكمة  قانون  وعلى 
،١٩٨٩

البحرين  مركز  باإن�ساء   ١٩٩٣ ل�سنة   )٩( رقم  بقانون  املر�سوم  وعلى 
للتحكيم التجاري الدويل،

التحكيم  قانون  باإ�سدار   ١٩٩٤ ل�سنة   )٩( رقم  بقانون  املر�سوم  وعلى 
التجاري الدويل،

وعلى قانون األإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون 
رقم )١٤( ل�سنة ١٩٩٦، املعدل بالقانون رقم )١٣( ل�سنة ٢٠٠٥،

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )٤٢( ل�سنة 
٢٠٠٢، املعدل بالقانون رقم )٥٠( ل�سنة ٢٠٠٦ ،
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ال�سادر  املالية  واملوؤ�س�سات  املركزي  البحرين  م�سرف  قانون  وعلى 
بالقانون رقم )٦٤( ل�سنة ٢٠٠٦،

وعلى األأمر امللكي رقم )٢٤( ل�سنة ٢٠٠٩ باإحالة م�سروع قانون باإن�ساء 
غرفة البحرين لت�سوية املنازعات األقت�سادية واملالية واأل�ستثمارية اإىل 

املحكمة الد�ستورية، بعد اأن اأقره جمل�ص ال�سورى وجمل�ص النواب،

وعلى تقرير املحكمة الد�ستورية ال�سادر بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٠٩، املن�سور 
باجلريدة الر�سمية بعددها رقم )٢٩٠١( بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٥، وتنفيًذا 
ملا ورد به من مالحظات ب�ساأن املواد اأرقام )١( و )١٠( و )٢٣( و )٢٤( 

و )٢٦(،

وبناًء على عر�ص وزير العدل وال�سئون األإ�سالمية،

ر�سمنا بالقانون األآتي:

باب متهيدي

مادة )١(

املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 
املبينة قرين كل منها، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص خالف ذلك:

الغرفة: غرفة البحرين لت�سوية املنازعات.

الوزير: الوزير املخت�ص ب�سئون العدل.

بالف�سل  عليها  املن�سو�ص  املنازعات  ت�سوية  اإجراءات  ألئحة  الالئحة: 
األأول من الباب الثاين من هذا القانون، والتي ت�سدر بقرار من الوزير 

بعد موافقة املجل�ص األأعلى للق�ساء.

عليها  املن�سو�ص  املنازعات  ت�سوية  اإجراءات  قواعد  االإجراءات:  قواعد 
بقرار  ت�سدر  والتي  القانون،  الثاين من هذا  الباب  الثاين من  بالف�سل 

من جمل�ص األأمناء.

ويف  النزاع،  لت�سوية  يعني  اأكرث  اأو  طبيعي  �سخ�ص  النزاع:  ت�سوية  هيئة 
الثاين من  الباب  األأول من  الف�سل  اأحكام  ت�سري عليها  التي  املنازعات 
هذا القانون، يجب اأن ي�سم ت�سكيل الهيئة قا�سًيا اأو اأكرث يندبه املجل�ص 
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الت�سكيل  يف  الغلبة  تكون  اأن  وُيراعى  الوزير،  من  بطلب  للق�ساء  األأعلى 
للعن�سر الق�سائي.

الرئي�س التنفيذي: الرئي�ص التنفيذي للغرفة املعني طبًقا ألأحكام املادة 
)٦( من هذا القانون.

جمل�س االأمناء: جمل�ص اأمناء الغرفة.

الباب االأول
اإن�ساء وتنظيم غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

مادة )٢(

تن�ساأ غرفة م�ستقلة لت�سوية املنازعات األقت�سادية واملالية واأل�ستثمارية 
ت�سمى »غرفة البحرين لت�سوية املنازعات«، تتمتع بال�سخ�سية األعتبارية، 

ويتوىل الوزير األإ�سراف والرقابة األإدارية عليها.

مادة )٣(

تتكون الغرفة من:

اأ- جمل�ص األأمناء.

ب- اجلهاز األإداري والفني.

مادة )٤(

بينهم  من  اأع�ساء  �سبعة  عن  يقل  أل  عدد  من  األأمناء  جمل�ص  ي�سكل  اأ- 
الرئي�ص، ي�سدر بتعيينهم وحتديد مدة ع�سويتهم مر�سوم.

ب- حتدد مكافاآت رئي�ص واأع�ساء جمل�ص األأمناء مبوجب مر�سوم.

مادة )٥(

ور�سم  الغرفة  �سئون  تتوىل  التي  العليا  ال�سلطة  هو  األأمناء  جمل�ص  اأ- 
يراه  ما  واتخاذ  تنفيذها،  على  واألإ�سراف  عليها  ت�سري  التي  ال�سيا�سات 

ألزًما ملبا�سرة مهامها و�سالحياتها، وله على األأخ�ص ما ياأتي:
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واإ�سدار  للغرفة،  واألإدارية  املالية  األأنظمة  واعتماد  و�سع   -١
اأحكام هذا  لتنفيذ  التدابري الالزمة  اللوائح والقرارات واتخاذ 

القانون.

تنظيم  ألئحة  واإ�سدار  للغرفة  التنظيمي  الهيكل  اعتماد   -٢
اإجراءات وقواعد تعيينهم  اأن تت�سمن  �سئون العاملني بها، على 
واإجراءات  ومكافاآتهم  مرتباتهم  وحتديد  ونقلهم  وترقيتهم 
واأحكام تاأديبهم واأخالقيات وقيم العمل بالغرفة وغري ذلك من 

�سئونهم مع مراعاة اأحكام قانون اخلدمة املدنية.

٣- اإ�سدار قواعد األإجراءات.

ح�سابها  واعتماد  للغرفة،  ال�سنوية  امليزانية  م�سروع  ٤-اعتماد 
اخلتامي املدقق.

٥- درا�سة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�ص التنفيذي عن 
�سري العمل بالغرفة، وتقرير ما يلزم ب�ساأنها.

٦- تعيني الرئي�ص التنفيذي للغرفة.

اأكرث للغرفة بناًء على اقرتاح الرئي�ص  اأو  ٧- تعيني م�سجل عام 
التنفيذي.

٨- اعتماد التقرير ال�سنوي عن اأعمال ون�ساط الغرفة.

٩- و�سع خطة عمل الغرفة يف بداية كل عام.

التنفيذي  الرئي�ص  من  كل  وواجبات  اخت�سا�سات  حتديد   -١٠
وامل�سجل العام وتقييم اأدائهما.

وحتديد  الغرفة  ح�سابات  لتدقيق  خارجي  مدقق  تعيني   -١١
اأتعابه.

١٢- التوا�سل مع املوؤ�س�سات والهيئات املحلية واألإقليمية والعاملية 
واإبرام  والزيارات  اخلربات  لتبادل  املجال  ذات  يف  العاملة 
األأهداف  حتقيق  للغرفة  يكفل  مبا  والتدريب  التعاون  اتفاقيات 
يف  العاملية  ال�سمعة  اكت�ساب  من  ومتكينها  اأجلها،  من  املن�ساأة 

جمال عملها.
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ب- يجوز ملجل�ص األأمناء اأن يعهد اإىل جلنة اأو اأكرث ت�سكل من بني اأع�سائه 
اأو اإىل رئي�ص املجل�ص اأو اأي من اأع�ساء املجل�ص اأو الرئي�ص التنفيذي باأداء 

مهام حمددة.

مادة )٦(

رئي�ص  وعلى  األأقل.  على  �سنوًيا  مرات  اأربع  األأمناء  جمل�ص  يجتمع  اأ- 
اأو  لذلك،  األأمناء دعوته ألجتماع غري عادي متى دعت احلاجة  جمل�ص 
بناء على طلب كتابي م�سبب من الوزير اأو ع�سوين على األأقل من اأع�ساء 
اخلارجي  احل�سابات  مدقق  اأو  التنفيذي  الرئي�ص  من  اأو  األأمناء  جمل�ص 
يوًما  األجتماع خالل ثالثني  لعقد  الدعوة  تكون  للغرفة ويف هذه احلالة 

من تاريخ ت�سلم الطلب الكتابي.

ب- يت�سمن األإخطار بالدعوة لعقد األجتماع بيان الغر�ص منه، ويرفق به 
جدول اأعمال األجتماع.

وذلك  األأمناء،  جمل�ص  اجتماعات  كافة  التنفيذي  الرئي�ص  يح�سر  ج- 
يدعو  اأن  وللمجل�ص  الداخلية،  اللوائح  حتددها  التي  احلاألت  با�ستثناء 
حل�سور اجتماعاته من يرى األ�ستعانة بهم من اأهل اخلربة اأو ذوي ال�ساأن 

ملناق�ستهم واأل�ستماع ألآرائهم، وأل يكون ألأي من هوؤألء �سوت معدود.

د- يعني جمل�ص األأمناء اأميًنا لل�سر يتوىل اإعداد جداول اأعماله وتدوين 
حما�سر اجتماعاته وحفظ جميع امل�ستندات وال�سجالت اخلا�سة باملجل�ص 

والقيام مبا يكلفه به املجل�ص من مهام اأخرى يف جمال عمل الغرفة.

أل  مدة  خالل  اأعماله  لتنظيم  داخلية  ألئحة  األأمناء  جمل�ص  ي�سع  هـ- 
املتعلقة  األأحكام  تت�سمن  اأن  القانون، على  اأ�سهر من �سدور  �ستة  جتاوز 
بتنظيم عقد اجتماعاته بالو�سائل التقنية احلديثة واآليات وو�سائل اتخاذ 
جمل�ص  اجتماعات  بني  فيما  تطراأ  التي  العاجلة  األأمور  يف  القرارات 

األأمناء.

مادة )٧(

يتوىل الرئي�ص التنفيذي رئا�سة اجلهاز األإداري والفني للغرفة، ومتثيلها 
اأمام الق�ساء ويف التعامل مع الغري.
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مادة )٨(

وتتكون  التجاري،  النمط  على  تعد  م�ستقلة  ميزانية  للغرفة  تكون  اأ- 
اإيراداتها مما ياأتي:

١- الر�سوم واألإيرادات التي تتقا�ساها الغرفة مقابل خدماتها.

٢- ما تخ�س�سه احلكومة للغرفة من مبالغ يف امليزانية العامة 
للدولة.

يتعار�ص  أل  ومبا  األأمناء،  جمل�ص  يقبلها  اأخرى  موارد  اأية   -٣
واأحكام القانون.

ب- يرحل فائ�ص ميزانية الغرفة من �سنة اإىل اأخرى.

ج- تن�سر احل�سابات ال�سنوية للغرفة بعد اعتمادها من املدقق اخلارجي 
وجمل�ص األأمناء.

الباب الثاين
 اخت�سا�سات الغرفة

الف�سل االأول
اخت�سا�سات الغرفة مبوجب القانون

مادة )٩()١)

مع عدم األإخالل باأي اخت�سا�ص معقود للغرفة يف اأي قانون اآخر، تخت�ص 
الغرفة بالف�سل يف املنازعات التالية والتي ينعقد األخت�سا�ص بنظرها يف 
األأ�سل ملحاكم البحرين اأو ألأية هيئة ذات اخت�سا�ص ق�سائي فيها، متى 
اإعادة  األف دينار وفيما عدا حاألت  زادت قيمة املطالبة على خم�سمائة 

التنظيم واألإفال�ص: 

١- املُنازعات بني املوؤ�س�سات املالية املرخ�ص لها مبوجب اأحكام 
من  غريها  وبني  بينها  اأو  املركزي،  البحرين  م�سرف  قانون 

املوؤ�س�سات وال�سركات األأخرى واألأفراد.

٢- املُنازعات التجارية الدولية.

)١) املاّدة )٩( معّدلة مبوجب املر�سوم بقانون رقم )٢٦( ل�سنة ٢٠٢١.
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وتكون املنازعة دولية اإذا كان مقر اأحد اأطراف النزاع اأو املكان 
الذي ينفذ فيه جزًءا هاًما من األلتزامات النا�سئة عن العالقة 
به،  ال�سلة  اأوثق  النزاع  ملو�سوع  يكون  الذي  املكان  اأو  التجارية 

واقًعا خارج اململكة.

وتكون املنازعة جتارية اإذا كان مو�سوعها يتعلق بالعالقات ذات 
تعاقدية، مبا يف  اأو غري  تعاقدية  كانت  �سواء  التجارية  الطبيعة 
ذلك اأية معاملة لتوريد ال�سلع اأو اخلدمات اأو تبادلها واتفاقيات 
التوزيع والتمثيل التجاري اأو الوكالة التجارية واإدارة احلقوق لدى 
الغري والتاأجري ال�سرائي وت�سييد امل�سانع واخلدمات األ�ست�سارية 
والتمويل  واأل�ستثمار  الرتاخي�ص  واإ�سدار  الهند�سية  واألأعمال 
األ�ستغالل  امتياز  اأو  واتفاق  والتاأمني  امل�سرفية  واألأعمال 
اأو  ال�سناعي  التعاون  اأ�سكال  من  وغريها  امل�سرتكة  وامل�ساريع 

التجاري ونقل الب�سائع اأو الركاب جًوا اأو بحًرا اأو بًرا.

مبوجب  لها  املُرخ�ص  التجارية  ال�سركات  بني  املُنازعات   -٣
اأحكام قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 

)٢١( ل�سنة ٢٠٠١.

وتكون املنازعة بني ال�سركات التجارية اإذا كان النزاع بني �سركة 
التجارية  العالقة  النا�سئة عن  األلتزامات  واأخرى حول  جتارية 

بينهما.

مادة )١٠(

مع مراعاة ال�سوابط املن�سو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم )٣( ل�سنة 
١٩٧٢ ب�ساأن الر�سوم الق�سائية، اإذا نظر النزاع اأمام الغرفة وفًقا ألأحكام 
هذا الف�سل فاإنه أل يجوز مبا�سرة اأي اإجراء اأمام الغرفة اإأل بعد حت�سيل 
الر�سم امل�ستحق عليه مقدًما، والذي حتدد فئاته وتعدل بقرار من الوزير 
بعد موافقة جمل�ص الوزراء مبا أل يجاوز٥٪ )خم�سة يف املائة( من قيمة 
املطالبة، ويجوز بقرار من الوزير تاأجيل �سداد الر�سم اأو األإعفاء منه كلًيا 

اأو جزئًيا.

مادة )١١(

هذا  ألأحكام  وفًقا  الغرفة  اأمام  ينظر  الذي  النزاع  ألأطراف  يجوز  اأ- 
النزاع على  التطبيق على مو�سوع  الواجب  القانون  األتفاق على  الف�سل 
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اأأل تتعار�ص اأحكامه مع النظام العام يف اململكة، فاإذا مل يتفق األأطراف 
على القانون الواجب التطبيق كان القانون البحريني هو الواجب التطبيق 

على مو�سوع النزاع.

وفًقا  البحريني  القانون  قانون غري  اختيار  األأطراف على  اتفق  اإذا  ب- 
ت�سوية  لهيئة  تقدميه  عليهم  توجب  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  ألأحكام 

النزاع وفًقا لل�سوابط واألإجراءات املبينة بالالئحة.

مادة )١٢(

ت�ستخدم يف  التي  اللغات  اأو  اللغة  اختيار  األأطراف على  يتفق  اإذا مل  اأ- 
وفًقا  مت  قد  الغرفة  اأمام  النزاع  نظر  وكان  املنازعات  ت�سوية  اإجراءات 
ألأحكام هذا الف�سل كانت اللغة العربية هي اللغة التي ت�ستخدم يف هذه 

األإجراءات.

ب- تبني الالئحة األأحكام املنظمة لرتجمة امل�ستندات واألأوراق اإىل اللغة 
اأو اللغات امل�ستخدمة يف اإجراءات ت�سوية املنازعات.

مادة )١٣()2)

اأ- يجوز ألأطراف النزاع الذي نظر اأمام الغرفة وفًقا ألأحكام هذا الف�سل 
اأن يطعنوا اأمام حمكمة التمييز بطلب بطالن احلكم ال�سادر من هيئة 

ت�سوية النزاع يف اأي من احلاألت األآتية:

اأع�ساء  اأحد  بتعيني  وجه �سحيح  على  الطاعن  اإعالن  ١- عدم 
اأو عدم متكينه  النزاع  ت�سوية  باإجراءات  اأو  النزاع  ت�سوية  هيئة 

من اإبداء اأوجه دفاعه.

٢- خمالفة ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع اأو اإجراءات ت�سوية النزاع 
ملا ن�ست عليه الالئحة.

٣- تعار�ص حكم هيئة ت�سوية النزاع مع النظام العام يف مملكة 
البحرين.

٤- اإذا وقع من اخل�سم اأو من وكيله حيلة اأو غ�ص كان من �ساأنه 
التاأثري يف حكم هيئة ت�سوية النزاع.

)2) املاّدة )١٣( معّدلة مبوجب املر�سوم بقانون رقم )٦٤( ل�سنة ٢٠١٤.
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٥- اإذا ح�سل بعد حكم هيئة ت�سوية النزاع اإقرار بتزوير األأوراق 
اأو كان احلكم قد بني على  اأو ق�سي بتزويرها،  التي بني عليها 

�سهادة �ساهد ق�سي بعد �سدوره باأنها �سهادة زور.

٦- اإذا ح�سل اخل�سم بعد �سدور حكم هيئة ت�سوية النزاع على 
اأوراق قاطعة يف الدعوى كان خ�سمه قد حال دون تقدميها.

٧- اإذا ق�سى حكم هيئة ت�سوية النزاع ب�سيء مل يطلبه اخل�سوم 
اأو باأكرث مما طلبوه، على اأنه اإذا اأمكن ف�سل القرارات املتعلقة 
مبا طلبه اخل�سوم عن غريها من القرارات، فال يجوز اأن يلغى 
على  ي�ستمل  الذي  اجلزء  �سوى  النزاع  ت�سوية  هيئة  حكم  من 
القرارات املتعلقة بامل�سائل التي ق�سى فيها احلكم مبا مل يطلبه 

اخل�سوم اأو باأكرث مما طلبوه.

اآخر  حكم  مع  ا  متناق�سً النزاع  ت�سوية  هيئة  حكم  كان  اإذا   -٨
يف  اخل�سوم  جميع  يكون  اأن  ب�سرط  املق�سي  األأمر  لقوة  حائًزا 
الدعويني هم اأنف�سهم ذاًتا و�سفًة واأن يكون مو�سوع الدعوى هو 

ذاته مو�سوع الدعوى ال�سابقة.

ب- يجوز ألأطراف النزاع الذي نظر اأمام الغرفة وفًقا ألأحكام هذا الف�سل 
للخ�سومة  املنهية  النهائية  األأحكام  التمييز يف  اأمام حمكمة  اأن يطعنوا 
ال�سادرة من هيئة ت�سوية النزاع اإذا كان احلكم املطعون فيه مبنًيا على 
خمالفة للقانون اأو خطاأ يف تطبيقه اأو تاأويله، واإذا حكمت املحكمة بنق�ص 

احلكم املطعون فيه وجب عليها احلكم يف مو�سوع الدعوى.
مادة )١٤()3)

يرفع الطعن املن�سو�ص عليه يف املادة )١٣( من هذا القانون باألأو�ساع 
املعتادة لرفع الدعوى وذلك خالل خم�سة واأربعني يوًما من تاريخ �سدور 
احلكم اأو اإعالنه ح�سب األأحوال، ويح�سب هذا امليعاد فيما يتعلق باحلاألت 
املن�سو�ص عليها يف البنود من )٤( اإىل )٦( من الفقرة )اأ( من املادة 
)١٣( من هذا القانون من اليوم األأول الذي ظهر فيه الغ�ص، اأو الذي اأقر 
فيه بالتزوير فاعله اأو حكم بثبوته، اأو حكم فيه على �ساهد الزور، اأو اليوم 

الذي ظهرت فيه الورقة املحتجزة.

)3) املاّدة )١٤( معّدلة مبوجب املر�سوم بقانون رقم )٦٤( ل�سنة ٢٠١٤.
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ويجب اأن ت�ستمل ألئحة الطعن على اأ�سباب الطعن واإأل كانت باطلة، ويتعني 
على رافع الطعن اأن يودع عند تقدمي �سحيفته على �سبيل الكفالة مبلًغا 
يعادل واحًدا يف املائة من املبلغ املحكوم به اأو مائة األف دينار اأيهما اأقل، 
اإيداع الكفالة،  اإذا مل تكن م�سحوبة مبا يثبت  وأل تقبل �سحيفة الطعن 
طعنهم  اأقاموا  اإذا  الطاعنني  تعدد  حالة  يف  واحدة  كفالة  اإيداع  ويكفي 
ب�سحيفة واحدة ولو اختلفت اأ�سباب الطعن، وحتكم املحكمة مب�سادرة 
الكفالة اأو جزء منها اإذا ق�ست برف�ص الطعن اأو بعدم قبوله اأو ب�سقوطه.

مادة )١٥(

احلكم  يكون  القانون،  هذا  من   )١٤( املادة  بحكم  األإخالل  عدم  مع 
حكم  مبثابة  الف�سل  هذا  ألأحكام  وفًقا  النزاع  ت�سوية  هيئة  من  ال�سادر 
نهائي �سادر من حماكم البحرين، وتبني الالئحة األأحكام املنظمة لو�سع 

ال�سيغة التنفيذية عليه.

ويكون حكم هيئة ت�سوية النزاع ال�سادر وفًقا ألأحكام هذا الف�سل قاباًل 
للتنفيذ ما مل تاأمر حمكمة التمييز بوقف تنفيذه وكان الطاعن قد طلب 

ذلك يف �سحيفة الطعن.

مادة )١٦(

اإىل اأن تبداأ الغرفة يف ممار�سة اخت�سا�ساتها املن�سو�ص عليها يف الباب 
األخت�سا�ص  ذات  والهيئات  املحاكم  ت�ستمر  القانون،  هذا  من  الثاين 
الق�سائي يف نظر الدعاوى التي اأ�سبحت من اخت�سا�ص الغرفة مبوجب 

اأحكام هذا القانون حلني �سدور حكم نهائي فيها.

مادة )١٧(

تخت�ص حمكمة التمييز دون غريها بتحديد ما اإذا كانت الغرفة اأم اإحدى 
رفعت دعوى عن مو�سوع  اإذا  النزاع  بالف�سل يف  املخت�سة  املحاكم هي 
كلتاهما  تخلت  اأو  اإحداهما عن نظرها  تتخل  اأمام كل منهما ومل  واحد 
حكمني  تنفيذ  ب�ساأن  اخلا�ص  النزاع  يف  بالف�سل  تخت�ص  كما  عنها، 

متناق�سني �سدر اأحدهما من الغرفة و�سدر األآخر من اإحدى املحاكم.

ويرفع الطلب ب�سحيفة تودع ق�سم كتاب املحكمة وتعلن اإىل اخل�سوم وفقا 
املدنية  املرافعات  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  باألإعالن  املتعلقة  للقواعد 
التالية  الثمانية  األأيام  خالل  عليه  بالرد  مذكرة  تقدمي  والتجارية.ولهم 
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يعر�سه  الطلب،  يف  راأيه  للمحكمة  الفني  املكتب  اإبداء  وبعد  ألإعالنهم، 
على رئي�ص املحكمة لتحديد جل�سة لنظره اأمامها يعلن بها اخل�سوم قبل 

انعقادها بثالثة اأيام على األأقل.

ب�ساأنها مامل  املقدم  الدعوى  ال�سري يف  وقف  الطلب  رفع  وأل يرتتب على 
الدعوى  يف  احلكم  بعد  قدم  واإذا  ذلك،  خالف  التمييز  حمكمة  تقرر 

فلمحكمة التمييز وقف اأحد احلكمني املتناق�سني اأو كليهما.

مادة )١٨(

ي�سرف املجل�ص األأعلى للق�ساء على ح�سن �سري العمل بالغرفة فيما يتعلق 
طبًقا  ق�سائي  اخت�سا�ص  ذات  كهيئة  بنظرها  تخت�ص  التي  باملنازعات 

ألأحكام هذا الف�سل، وذلك وفًقا لالأحكام املن�سو�ص عليها يف الالئحة.

الف�سل الثاين
اخت�سا�سات الغرفة باتفاق االأطراف

مادة )١٩(

تخت�ص الغرفة بنظر املنازعات التي يتفق األأطراف كتابة على ت�سويتها 
عن طريقها.

مادة )٢٠(

اإذا كان نظر النزاع اأمام الغرفة قد مت وفًقا ألأحكام هذا الف�سل، فيتم 
حتديد امل�ساريف واألأتعاب وفق األأحكام املبينة يف قواعد األإجراءات.

مادة )٢١(

اإذا مل يتفق األأطراف على القانون الواجب التطبيق على مو�سوع النزاع 
حتدد  الف�سل،  هذا  ألأحكام  وفًقا  مت  قد  الغرفة  اأمام  النزاع  نظر  وكان 
هيئة ت�سوية النزاع القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانني التي ترى 

تلك الهيئة اأنها واجبة التطبيق على مو�سوع النزاع.

مادة )٢٢(

اأ- اإذا مل يتفق األأطراف على اللغة اأو اللغات التي ت�ستخدم يف اإجراءات 
ت�سوية املنازعات وكان نظر النزاع اأمام الغرفة قد مت وفًقا ألأحكام هذا 
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الف�سل، حتدد هيئة ت�سوية النزاع اللغة اأو اللغات التي ت�ستخدم يف هذه 
األإجراءات.

ب- تبني قواعد األإجراءات األأحكام املنظمة لرتجمة امل�ستندات واألأوراق 
اإىل اللغة اأو اللغات امل�ستخدمة يف اإجراءات ت�سوية املنازعات.

مادة )٢٣(

اأ- يكون حكم هيئة ت�سوية النزاع ال�سادر طبًقا ألأحكام هذا الف�سل قاباًل 
للتنفيذ باأمر ي�سدره قا�ص مبحكمة األ�ستئناف العليا بناًء على طلب على 
ت�سوية  هيئة  حكم  باأ�سل  مرفًقا  بالتنفيذ  األأمر  طالب  يقدمه  عري�سة 
النزاع ون�سخة من اتفاق ت�سوية النزاع، وذلك بعد األطالع على احلكم 

واألتفاق والتثبت باأنه أل يخالف النظام العام يف اململكة.

ب- يكون اأمر قا�سي حمكمة األ�ستئناف العليا ال�سادر ب�ساأن طلب تنفيذ 
حكم هيئة ت�سوية النزاع م�سبًبا، ويجوز ألأطراف النزاع التظلم منه اأمام 
حمكمة األ�ستئناف العليا خالل ثالثني يوًما من تاريخ �سدوره اأو اإعالنه 
ح�سب األأحوال، وذلك ألأي من األأ�سباب املن�سو�ص عليها يف الفقرة )اأ( 

من املادة )٢٤( من هذا القانون.

التنفيذ،  طلب  ب�ساأن  األأمر  اأ�سدر  الذي  القا�سي  يكون  أل  اأن  يجب  ج- 
�سمن ت�سكيل املحكمة التي تخت�ص بنظر التظلم.

مادة )٢٤(

اأ- يجوز ألأطراف النزاع الذي نظر اأمام الغرفة وفًقا ألأحكام هذا الف�سل 
اأن يطعنوا بالبطالن اأمام حمكمة التمييز على حكم هيئة ت�سوية النزاع، 
كما يجوز لهم التظلم اأمام ذات املحكمة من األأمر ال�سادر من حمكمة 
األ�ستئناف العليا ب�ساأن طلب التنفيذ، وذلك كله خالل امليعاد املن�سو�ص 

عليه يف املادة )٢٣( من هذا القانون، ألأي �سبب من األأ�سباب األآتية:

١- بطالن اتفاق ت�سوية النزاع عن طريق الغرفة لعدم اأهلية اأحد 
اأطرافه اأو ملخالفة هذا األتفاق ألأحكام القانون الذي اأخ�سع له 

األأطراف ذلك األتفاق.

٢- عدم اإعالن الطاعن اأو املتظلم على وجه �سحيح بتعيني اأحد 
اأو عدم  النزاع  ت�سوية  باإجراءات  اأو  النزاع  ت�سوية  اأع�ساء هيئة 

متكينه من اإبداء اأوجه دفاعه.
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٣- خمالفة ت�سكيل هيئة ت�سوية النزاع اأو اإجراءات ت�سوية النزاع 
ملا ن�ص عليه اتفاق األأطراف.

٤- اإذا كان حكم هيئة ت�سوية النزاع يتناول نزاًعا أل يق�سده اأو أل 
ي�سمله اتـفاق العر�ص عليها، اأو انه ي�ستمل على قرارات يف م�سائل 
خارجة عن نطاق هذا األتفاق، على اأنه اإذا كان من املمكن ف�سل 
القرارات  الهيئة عن  بامل�سائل املعرو�سة على  املتعلقة  القرارات 
ت�سوية  هيئة  حكم  من  يلغى  اأن  يجوز  فال  عليها  املعرو�سة  غري 
النزاع �سوى اجلزء الذي ي�ستمل على القرارات املتعلقة بامل�سائل 

غري املعرو�سة على الهيئة.

٥- تعار�ص حكم هيئة ت�سوية النزاع مع النظام العام يف مملكة 
البحرين.

ب- يرفع الطعن اأو التظلم امل�سار اإليهما يف الفقرة ) اأ( من هذه املادة 
األأ�سباب  على  ألئحته  ت�ستمل  اأن  على  الدعوى،  لرفع  املعتادة  باألأو�ساع 
اأن  التظلم  اأو  واإأل كانت باطلة، ويجب على رافع الطعن  التي بني عليها 
يودع عند تقدمي �سحيفته الكفالة املقررة يف قانون حمكمة التمييز، وأل 
اإيداع  يثبت  مبا  م�سحوبة  تكن  مل  اإذا  التظلم  اأو  الطعن  �سحيفة  تقبل 
الكفالة، ويكفي اإيداع كفالة واحدة يف حالة تعدد الطاعنني اأو املتظلمني 
األأ�سباب،  اختلفت  ولو  واحدة  ب�سحيفة  تظلمهم  اأو  طعنهم  اأقاموا  اإذا 
وحتكم املحكمة مب�سادرة الكفالة اأو جزء منها اإذا ق�ست برف�ص الطعن 

اأو التظلم اأو بعدم قبوله اأو ب�سقوطه.

ج- أل يرتتب على رفع الطعن اأو التظلم ،امل�سار اإليهما يف هذه املادة، وقف 
تنفيذ حكم هيئة ت�سوية النزاع ما مل تاأمر حمكمة التمييز بوقف تنفيذه 

بناًء على طلب الطاعن اأو املتظلم يف �سحيفة الطعن اأو التظلم.

مادة )٢٥(

مع عدم األإخالل باألإجراءات املن�سو�ص عليها يف املادتني )٢٣(، )٢٤( 
من هذا القانون ب�ساأن تنفيذ حكم هيئة ت�سوية النزاع، أل يجوز ألأطراف 
النزاع  ت�سوية  هيئة  من  ال�سادر  احلكم  على  بالبطالن  الطعن  النزاع 
مبوجب املادة )٢٤( من هذا القانون اإذا كان األأطراف قد اتفقوا كتابة 
اأمام  احلكم  على  يطعنوا  واأأل  النزاع  ب�ساأن  اأجنبي  قانون  اختيار  على 
حماكم البحرين واأن يكون الطعن على احلكم اأمام اجلهة املخت�سة يف 

دولة اأخرى.
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الباب الثالث
تنظيم االإجراءات اأمام الغرفة

مادة )٢٦(

وقانون  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  يف  املقررة  القواعد  ت�سري 
األإثبات يف املواد املدنية والتجارية، مبا أل يتعار�ص مع طبيعة اخت�سا�ص 
الواجب  واملواعيد  األإجراءات  على  اأمامها،  املقررة  واألأو�ساع  الغرفة 
من  األأول  الف�سل  ألأحكام  طبًقا  تنظرها  التي  املنازعات  على  مراعاتها 
الدعوى  تقدمي  اإجراءات  ذلك  يف  مبا  القانون،  هذا  من  الثاين  الباب 
والقواعد  النزاع  ت�سوية  هيئة  اأع�ساء  واختيار  تعيني  و�سروط  واإدارتها 
هيئة  اأمام  اخل�سوم  متثيل  و�سروط  تنحيهم  واأ�سباب  لردهم  املنظمة 
ت�سوية النزاع وحاألت عدم �سالحية من يعني لت�سوية النزاع للف�سل فيه، 
الغرفة،  واإيداعها خزينة  وامل�ساريف  الر�سوم  ل�سداد  املنظمة  واألأحكام 
وغريها من األأمور الالزمة لتنظيم األإجراءات مبا فيها احل�سور والغياب 
واألإدخال والتدخل وتف�سري األأحكام وت�سحيح األأخطاء املادية واحل�سابية 

واإغفال الطلبات.

األأعلى  املجل�ص  موافقة  بعد  الوزير  من  ألئحة  ذلك  بتفا�سيل  وت�سدر 
للق�ساء يف مدة أل جتاوز �ستة اأ�سهر من �سدور القانون.

مادة )٢٧(

اأ- ي�سدر جمل�ص األأمناء يف مدة أل جتاوز �ستة اأ�سهر من �سدور القانون 
اأمام  املنازعات  ت�سوية  و�سائل  حتديد  تت�سمن  والتي  األإجراءات  قواعد 
الغرفة، والقواعد واألإجراءات املتبعة اأمامها واملواعيد الواجب مراعاتها 
على املنازعات التي تنظرها الغرفة وفًقا ألأحكام الف�سل الثاين من الباب 
واإدارتها  اإجراءات تقدمي الدعوى  القانون، مبا يف ذلك  الثاين من هذا 
املنظمة  والقواعد  النزاع  ت�سوية  هيئة  اأع�ساء  واختيار  تعيني  و�سروط 
لردهم واأ�سباب تنحيهم و�سروط متثيل اخل�سوم اأمام هيئة ت�سوية النزاع 
وحاألت عدم �سالحية من يعني لت�سوية النزاع للف�سل فيه وقواعد حتديد 
اأتعاب هيئة ت�سوية النزاع، واألأحكام املنظمة ل�سداد الر�سوم وامل�ساريف 
واإيداعها خزينة الغرفة، وغريها من األأمور الالزمة لتنظيم األإجراءات 
املادية  األأخطاء  وت�سحيح  األأحكام  تف�سري  و  والغياب  فيها احل�سور  مبا 

واحل�سابية واإغفال الطلبات.
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تت�سمن  خا�سة  اإجراءات  قواعد  األأمناء  جمل�ص  ي�سدر  اأن  يجوز  ب- 
القواعد واألإجراءات الواجبة التطبيق على نوع معني من املنازعات التي 
الثاين من هذا  الباب  الثاين من  الف�سل  ألأحكام  الغرفة طبًقا  تنظرها 

القانون.

مادة )٢٨(

اإذا انعقد األخت�سا�ص للغرفة بنظر النزاع تعترب الغرفة �سلطة تعيني من 
يلزم لت�سوية النزاع اأًيا كانت القواعد األإجرائية التي يجب تطبيقها على 

النزاع.

مادة )٢٩(

يجب اأن يتمتع اأع�ساء هيئة ت�سوية النزاع الذين يتم اختيارهم باحليدة 
واأل�ستقالل، وعلى كل من يتم اختياره لت�سوية النزاع، وقبل املوافقة على 
تعيينه، اأن يف�سح ل�سلطة التعيني عن اأية ظروف اأو مالب�سات يحتمل اأن 

توؤدي اإىل اإثارة اأية �سكوك حول حيدته اأو ا�ستقالله.

مادة )٣٠(

الالئحة  اأحكام  مراعاة  ومع  القانون،  هذا  اأحكام  تطبيق  معر�ص  يف 
وقواعد األإجراءات:

باأل�سرتاك  اإأل  اخل�سوم  متثيل  البحرينيني  غري  للمحامني  يجوز  أل  اأ- 
اإذا عر�ص  مع اأحد املحامني البحرينيني املجازين اأمام حمكمة التمييز 

النزاع وفًقا ألأحكام الف�سل األأول من الباب الثاين من هذا القانون.

اإذا عر�ص النزاع  ب- يجوز للمحامني غري البحرينيني متثيل اخل�سوم 
وفًقا ألأحكام الف�سل الثاين من الباب الثاين من هذا القانون.

مادة )٣١()4)

األأوامر  باإ�سدار  قا�ٍص يخت�ص  للق�ساء  األأعلى  املجل�ص  بقرار من  ُيندب 
والقرارات الالزمة لل�سري يف اإجراءات ت�سوية النزاع والتي تتطلب تدخاًل 
النزاع،  ت�سوية  هيئة  وت�سكيل  الغرفة  اإىل  النزاع  رفع  بني  فيما  ق�سائًيا 
ووقف  امل�ستعجلة،  وامل�سائل  والوقتية  التحفظية  الطلبات  ذلك  وي�سمل 
الدعوى اتفاًقا، و�سطب الدعوى، والتقرير يف الر�سوم وامل�سروفات بناًء 

)4) املاّدة )٣١( معّدلة مبوجب املر�سوم بقانون رقم )٢٦( ل�سنة ٢٠٢١.
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على اتفاق الت�سوية اأثناء مرحلة اإدارة الدعوى.

اأوامر  مبثابة  املُنتدب  القا�سي  من  ال�سادرة  والقرارات  األأوامر  وُتعترب 
األإخالل  دون  كله  وذلك  النزاع،  ت�سوية  هيئة  من  �سادرة  وقرارات 

باخت�سا�ص الهيئة يف نظر تلك الطلبات.

ول�ساحب ال�ساأن التظلم من األأمر اأو القرار اأمام القا�سي الذي اأ�سدره، 
اأمام هيئة ت�سوية النزاع بعد ت�سكيلها بح�سب األأحوال، ويكون القرار  اأو 
وحتدد  طريق،  باأي  عليه  للطعن  قابل  وغري  نهائًيا  التظلم  يف  ال�سادر 

الالئحة وقواعد األإجراءات األأحكام املنظمة للتظلم والبت فيه.

مادة )٣٢(

ي�سدر حكم هيئة ت�سوية النزاع كتابة ويوقع من هيئة ت�سوية النزاع، وذلك 
كله طبًقا للقواعد التي تن�ص عليها الالئحة وقواعد األإجراءات.

الباب الرابع
الرتخي�س ملوؤ�س�سات ت�سوية املنازعات

مادة )٣٣(

يجوز للوزير - بعد موافقة جمل�ص الوزراء - الرتخي�ص ملوؤ�س�سات ت�سوية 
مركًزا  اململكة  واتخاذ  البحرين،  مملكة  يف  اأعمالها  ملمار�سة  املنازعات 
لها، وحتديد الر�سوم امل�ستحقة عليها وينظم الرتخي�ص كيفية ممار�ستها 

لعملها.

مادة )٣٤(

ت�سري اأحكام املواد )٢٣( و)٢٤( و)٢٥( و)٣٠/ب( و)٣٥( و )٣٦( من 
هذا القانون، على املوؤ�س�سات امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة.
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الباب اخلام�س
اأحكام عامة

مادة )٣٥(

أل ت�سرى اأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية و قانون األإثبات على 
بالقدر  اإأل  القـانون،  هذا  ألأحكام  وفًقا  بنظره  الغرفة  اخت�ست  نزاع  اأي 

الذي أل تتعار�ص فيه مع اأحكامه.

مادة )٣٦(

اأ- أل ُي�ساأل رئي�ص واأع�ساء جمل�ص األأمناء اأو الرئي�ص التنفيذي اأو امل�سجل 
العام اأو اأي من موظفي الغرفة عن اأي فعل اأو امتناع اأحلق �سرًرا بالغري 
يف  عليها  املن�سو�ص  �سالحياته  حدود  ويف  ملهامه  تنفيًذا  ذلك  كان  اإذا 
هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفيًذا له، اإأل اإذا �سدر منه 

ب�سوء نية اأو كان ناجًتا عن خطاأ ج�سيم.

اأي ع�سو هيئة ت�سوية نزاع مت تعيينه باأل�ستناد اإىل اأحكام  ُي�ساأل  ب- أل 
اإذا �سدر  اإأل  تنفيذ مهامه  �سبيل  امتناع يف  اأو  اأي فعل  القانون عن  هذا 
منه ب�سوء نية اأو كان ناجًتا عن خطاأ ج�سيم، كما ي�سري هذا احلكم على 
العاملني لدى ع�سو هيئة ت�سوية النزاع اأو املفو�سني من قبله ملبا�سرة بع�ص 
األأعمال املرتبطة باملهام املوكولة اإليه، وأل يخل ذلك مب�سئولية ع�سو هيئة 

ت�سوية النزاع اإذا تنحى بغري �سبب جدي اأو يف وقت غري منا�سب.

واأع�ساء  رئي�ص  من  ي�سدر  امتناع  اأو  فعل  اأي  عن  الغرفة  ت�ساأل  أل  ج- 
اأي من موظفي  اأو  العام  اأو امل�سجل  التنفيذي  اأو الرئي�ص  جمل�ص األأمناء 
الغرفة اأو اأي ع�سو هيئة ت�سوية نزاع اأو اأي م�سئول اآخر يت�سرف با�سمها 
اأو حل�سابها، اإأل اإذا كان هذا الفعل اأو األمتناع مت ب�سوء نية اأو كان ناجًتا 

عن خطاأ ج�سيم.

مادة )٣٧(

ت�سري على موظفي الغرفة اأحكام القانون رقم )١٣( ل�سنة ١٩٧٥ ب�ساأن 
تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة والقوانني املعدلة له.
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مادة )٣٨(

البحرين  مركز  باإن�ساء   ١٩٩٣ ل�سنة   )٩( رقم  بقانون  املر�سوم  يلغى 
هذا  اأحكام  مع  يتعار�ص  ن�ص  كل  يلغى  كما  الدويل،  التجاري  للتحكيم 

القانون.

مادة )٣٩(

على رئي�ص جمل�ص الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�سه - تنفيذ اأحكام هذا 
القانون، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية، 
على اأن تبداأ الغرفة يف مبا�سرة اخت�سا�ساتها املن�سو�ص عليها يف الباب 

الثاين من هذا القانون بعد م�سي �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل به.




