
العدد: 3555 – الخميس 30 سبتمبر 2021

7

 مر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2021

 بتعديل بع�ض اأحكام املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009

ب�شاأن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات االقت�شادية واملالية واال�شتثمارية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة          ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته،

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، املُعدل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، 

املُعدل   ،2018 ل�شنة   )22( رقم  بالقانون  ال�شادر  والإفال�س  التنظيم  اإعادة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 2020، 

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون االآتي:

املادة االأوىل

ُي�شتبدل بن�شي املادتني )9( و)31( من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ب�شاأن غرفة 

البحرين لت�شوية املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، الن�شان الآتيان:

مادة )9(:

»مع عدم الإخالل باأي اخت�شا�س معقود للغرفة يف اأي قانون اآخر، تخت�س الغرفة بالف�شل 

يف املنازعات التالية والتي ينعقد الخت�شا�س بنظرها يف الأ�شل ملحاكم البحرين اأو لأية هيئة 

وفيما عدا  دينار  األف  املطالبة على خم�شمائة  قيمة  زادت  فيها، متى  اخت�شا�س ق�شائي  ذات 

حالت اإعادة التنظيم والإفال�س:

الُمنازعـــات بين الموؤ�ش�شات المالية المرخ�س لهـــا بموجب اأحكام قانون م�شرف البحرين   -1

المركزي، اأو بينها وبين غيرها من الموؤ�ش�شات وال�شركات الأخرى والأفراد.

الُمنازعات التجارية الدولية.   -2

وتكون املنازعة دولية اإذا كان مقر اأحد اأطراف النزاع اأو املكان الذي ينفذ فيه جزءًا هامًا 

من اللتزامات النا�شئة عن العالقة التجارية اأو املكان الذي يكون ملو�شوع النزاع اأوثق ال�شلة به، 

واقعًا خارج اململكة.

�شواء  التجارية  الطبيعة  ذات  بالعالقات  يتعلق  مو�شوعها  كان  اإذا  املنازعة جتارية  وتكون 

تبادلها  اأو  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتوريد  معاملة  اأية  ذلك  يف  مبا  تعاقدية،  غري  اأو  تعاقدية  كانت 

والتاأجري  الغري  لدى  احلقوق  واإدارة  التجارية  الوكالة  اأو  التجاري  والتمثيل  التوزيع  واتفاقيات 
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الرتاخي�س  واإ�شدار  الهند�شية  والأعمال  ال�شت�شارية  واخلدمات  امل�شانع  وت�شييد  ال�شرائي 

وال�شتثمار والتمويل والأعمال امل�شرفية والتاأمني واتفاق اأو امتياز ال�شتغالل وامل�شاريع امل�شرتكة 

وغريها من اأ�شكال التعاون ال�شناعي اأو التجاري ونقل الب�شائع اأو الركاب جوًا اأو بحرًا اأو برًا.

الُمنازعـــات بين ال�شركات التجارية الُمرخ�س لها بموجب اأحكام قانون ال�شركات التجارية   -3

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

حول  واأخرى  جتارية  �شركة  بني  النزاع  كان  اإذا  التجارية  ال�شركات  بني  املنازعة  وتكون 

اللتزامات النا�شئة عن العالقة التجارية بينهما«.

مادة )31(:

»ُيندب بقرار من املجل�س الأعلى للق�شاء قا�ٍس يخت�س باإ�شدار الأوامر والقرارات الالزمة 

لل�شري يف اإجراءات ت�شوية النزاع والتي تتطلب تدخاًل ق�شائيًا فيما بني رفع النزاع اإىل الغرفة 

وت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع، وي�شمل ذلك الطلبات التحفظية والوقتية وامل�شائل امل�شتعجلة، ووقف 

الت�شوية  اتفاق  على  بناًء  وامل�شـروفات  الر�شوم  يف  والتقرير  الدعوى،  و�شطب  اتفاقًا،  الدعوى 

اأثناء مرحلة اإدارة الدعوى.

وُتعترب الأوامر والقرارات ال�شادرة من القا�شي املُنتدب مبثابة اأوامر وقرارات �شادرة من 

هيئة ت�شوية النزاع، وذلك كله دون الإخالل باخت�شا�س الهيئة يف نظر تلك الطلبات.

ول�شاحب ال�شاأن التظلم من الأمر اأو القرار اأمام القا�شي الذي اأ�شدره، اأو اأمام هيئة ت�شوية 

النزاع بعد ت�شكيلها بح�شب الأحوال، ويكون القرار ال�شادر يف التظلم نهائيًا وغري قابل للطعن 

عليه باأي طريق، وحتدد الالئحة وقواعد الإجراءات الأحكام املنظمة للتظلم والبت فيه«.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 23 �شفـــــر 1443هـ

الموافق: 30 �شبتمبر 2021م


