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 م ۲۰۲۲ مارس ۸التاریخ: 

 املوقـــر   صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل 

 رئيــس جملـس الشـورى          

 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،، 

المرسوم بقانون  لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة حول    یســـرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر

بشأن  ۲۰۰۹) لسنة  ۳۰بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۱) لسنة  ۲٦رقم (

 . غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.   

 فضلوا معالیكم بقبول فائق االحترام،،، وت

 دالل جاسم الزايد         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  
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 المرفقات: 
 

 تقریر اللجنة حول المرسوم بقانون المذكور. . ١

 خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى.  . ٢

 المرسوم بقانون.قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن  .۳

 المرسوم بقانون المذكور، ومذكرتھ اإلیضاحیة.  .٤

ة ـسھیر  ـستاذ، واألللجنةالمـستـشار القانوني    ،مذكرة بالرأي القانوني بـشأن المرـسوم بقانون، معدة من قبل األـستاذ عبدالموجود الـشتلة .٥

ول، والسـید إیاد حسـن، المتدرب  أباحث قانوني  للجنة، والسـید محسـن علي الغریري،    مسـاعدالقانوني  المسـتشـار  ، السـلطان بني حماد

 . بھیئة المستشارین القانونیین

 بتعیین ونْدب قضاة.  ۲۰۲۲) لسنة ۳ملكي رقم (المر األ .٦

إـصدار الئحة إجراءات تـسویة المنازعات التي تختص بھا غرفة البحرین لتـسویة المنازعات بموجب  ب  ۲۰۲۱) لـسنة  ۱۳٤القرار رقم ( .۷

لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة    بشأن غرفة البحرین  ۲۰۰۹) لسنة  ۳۰ب الثاني من المرسوم بقانون رقم (الفصل األول من البا

  واالستثماریة.

  .بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة ۲۰۰۹) لسنة ۳۰(رقم مرسوم بقانون ال .۸

بشـأن غرفة البحرین لتسـویة    ۲۰۰۹) لسـنة  ۳۰بتعدیل بعض أحكام المرسـوم بقانون رقم (  ۲۰۱٤) لسـنة  ٦٤مرسـوم بقانون رقم (ال .۹

 .المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4د  5ف  /ت قص ل  766الرقــــم: 

م  2022 فرباير 24التاريـخ: 

سعادة السيدة  دالل جاسم الزايد    احملرتمة
 الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 2021( لسببببببن  26املرسببببببنو  ربببببب ننن   ببببببم  كم إلبببببب  نرفبببببب أن  لنبببببب يطيبببببب  
 شبببببببب ن  2009( لسببببببببن  30 تعببببببببأيك  عببببببببق أوكبببببببب و املرسببببببببنو  ربببببببب ننن   ببببببببم  

غرف  البحرين لتسني  املن زع ت اال تص دي  وامل ل   واالستثم  ي .

 رجببببببببب   دن  شبببببببببتق ود اسبببببببببتق وإعبببببببببأاد  رريبببببببببر  شببببببببب نق دت بببببببببمن   
 أيكببببببم لعر ببببببق ع ببببببق امل  ببببببا يبببببب   دنعببببببأ أ صبببببب      بببببب  أسبببببب     دببببببن 

    يخق.
 

وبركاته، والسالم عليكم ورمحة اهلل  

مجال حممد فخرو     
النائب األول لرئيس جملس الشورى 
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 شؤون التشريعية والقانونية ملخص تقرير جلنة ال 

 العنوان 
بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون    ۲۰۲۱) لسنة ۲٦المرسوم بقانون رقم (

بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة   ۲۰۰۹) لسنة  ۳۰رقم (
   والمالیة واالستثماریة

مرسوم  أصل ال
 الحكومة  قانون ب

 م ۲۰۲۲ رفبرای ۲٤ اللجنة اإلحالة إلى 
 الفصل التشریعي الخامس  –  بعاردور االنعقاد العادي ال 

انتھاء اللجنة من  
 المناقشة 

 م ۲۰۲۲ مارس ۲
 التشریعي الخامس  الفصل – رابعالدور االنعقاد العادي 

 ) ۱(  عدد االجتماعات 

العرض على  
 الجلسة 

 ____ 

 مضمونھ 

مملكة البحرین، عن طریق تقویة  تحدیث ودعم المنظومة القضائیة في  

والمالیة   االقتصادیة  المنازعات  فض  غرفة  نصوص  وتعزیز 

عن   الناشئة  المنازعات  في  الفصل  وتیرة  تسریع  عبر  واالستثماریة 

للقاضي  ولیكون  التجاریة،  الشركات  بین  فیما  التجاریة  العالقات 

ئم  المنتدب دور أسرع وأشمل وأكثر حسًما فیما یتعلق باختصاصھ القا

إلى حین تشكیل ھیئة تسویة النزاع، مما یسھم في تعزیز روح التنافسیة  

إقلیمی  المملكة  وعالمی ـً في  للنمو    ـًاا  وُمحفزة  مالئمة  بیئة  لتوفیر 

 االقتصادي وجاذبة لالستثمار. 

رسوم  بنیة الم
    مادتان + دیباجة بقانون 



 

۲ 
 

General  -  عام 

خالصة رأي 
وزارة العدل 
والشؤون  
اإلسالمیة  

  لدى واألوقاف
حضورھا اجتماع  

  من اث اللجنة ال
المنعقد   عشر
  مارس ۲بتاریخ 
م بمجلس  ۲۰۲۲

 الشورى

صدر المرسوم بقانون بغیة تطویر عمل غرفة البحرین لتسویة المنازعات     -

فأضاف   اختصاصاتھا،  توسیع  خالل  من  واالستثماریة  والمالیة  االقتصادیة 

المنازعات   في  النظر  وھو  للغرفة  طرفاھا  اختصاصـًا  یكون  التي  التجاریة 

التنظیم   بإعادة  المتعلقة  الحاالت  باستثناء  التجاري،  النشاط  تمارس  شركات 

 واإلفالس. 

أكدت الوزارة أن ھناك ازدیادًا مضطردًا في عدد الدعاوى القضائیة المتعلقة    -

بالمنازعات بین الشركات التجاریة، مما تطلب ضرورة اإلسراع في الفصل 

من خالل إیجاد مسار قضائي متفرغ ومتخصص وقادر على    بین المنازعات 

 التعامل مع ھذه النوعیة من المنازعات التي تتطلب إجراءات سریعة وسلسة. 

توفیر    - عبر  جاذبة  المحلیة  االستثماریة  البیئة  لجعل  بقانون  المرسوم  یسعى 

حقوق   تكفل  قانونیة  بضمانات  القضائیة  الحمایة  وتوفیر  واالستقرار  األمان 

 ألطراف.ا

سیساھم المرسوم بقانون في تعزیز تصنیف مملكة البحرین في مؤشر سھولة    - 

 ممارسة أنشطة األعمال على الصعیدین اإلقلیمي والدولي.

قرار مجلس 
 قانون مرسوم ب الالموافقة على  النواب 

توصیة اللجنة  
 قانون مرسوم ب الموافقة على ال بمجلس الشورى 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م۲۰۲۲ مارس ۸: خالتاری

 ) ۸الرقم: (

 
 

 تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية 

)  ٣٠بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم (  ٢٠٢١) لسنة ٢٦رقم ( املرسوم بقانون حول 

 لتسوية املنازعات االقتصادية واملالية واالستثمارية  بشأن غرفة البحرين  ٢٠٠٩لسنة 

 اخلامس الفصل التشريعي  - بعارالاالنعقاد العادي  دور

 

 
 

 مقدمــة:
 

والقانونیة كتاب         التشریعیة  الشؤون  النائب  استلمت لجنة  سعادة السید جمال محمد فخرو، 

،  م ۲۰۲۲  ر فبرای   ۲٤) المؤرخ  ٤د    ٥ص ل ت ق / ف    ۷٦٦( رقـم  رئیس مجلـس الشـورىاألول ل

بتعدیل    ۲۰۲۱) لسنة  ۲٦المرسوم بقانون رقم (والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة  

بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات    ۲۰۰۹) لسنة  ۳۰بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (

على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن    ،االقتصادیة والمالیة واالستثماریة 

 اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس.  رأي 
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 أوالً: إجراءات اللجنة: 
 

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

 التالي:  في االجتماع  تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور ) ۱(

 الفصل الدور التاریخ  االجتماعرقم 

 ٥ ٤ م ۲۰۲۲ مارس  ۲ ۱۸
 

ــتـھا    )۲( ــوع البـحث  اطلـعت اللجـنة أثـناء دراســ ــوم بـقانون موضــ على الوـثائق المتعلـقة ـبالمرســ

 والدراسة، والتي اشتملت على ما یلي:

 (مرفق)  خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى. -

 (مرفق) قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن المرسوم بقانون.  -

 ) مرفق. ( ، ومذكرتھ اإلیضاحیةالمرسوم بقانون المذكور  -

الشتلة - قبل األستاذ عبدالموجود  بقانون، معدة من  المرسوم  بشأن  القانوني  بالرأي    ،مذكرة 

بني حمادستاذواأل،  للجنة القانوني    المستشار الة سھیر سلطان    مساعدالقانوني  المستشار  ، 

والسید إیاد حسن، المتدرب بھیئة  والسید محسن علي الغریري، باحث قانوني أول،  ،  للجنة

 (مرفق) .  المستشارین القانونیین 

 (مرفق) بتعیین ونْدب قضاة.  ۲۰۲۲) لسنة ۳ملكي رقم (المر األ -

  ا المنازعات التي تختص بھإصدار الئحة إجراءات تسویة  ب   ۲۰۲۱) لسنة  ۱۳٤القرار رقم ( -

لتسویة المنازعات بموجب الفصل األول من الباب الثاني من المرسوم بقانون  غرفة البحرین  

) لسنة  ۳۰رقم  البحرین   ۲۰۰۹)  غرفة  والمالیة    بشأن  االقتصادیة  المنازعات  لتسویة 

 (مرفق)   .واالستثماریة

البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة  بشأن غرفة    ۲۰۰۹) لسنة  ۳۰(رقم  مرسوم بقانون  ال -

 (مرفق)  . والمالیة واالستثماریة

(ال - بقانون رقم  لسنة  ٦٤مرسوم  بقانون رقم (  ۲۰۱٤)  المرسوم  أحكام  )  ۳۰بتعدیل بعض 

واالستثماریة   ۲۰۰۹لسنة   والمالیة  االقتصادیة  المنازعات  لتسویة  البحرین  غرفة    .بشأن 

 (مرفق) 
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م، من دور  ۲۰۲۲  مارس  ۲عشـر المنعقد بتاریخ   مناث االجتماع الوبدعوة من اللجنة حضـر    •

 :كل من االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشریعي الخامس،
 

 المنصب  االسم

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 وزیر العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف معالي الشیخ خالد بن علي آل خلیفة 

 وكیل العدل والشؤون اإلسالمیة  سامي المناعي األستاذ عیسى 

 مستشار قانوني األستاذ إسماعیل أحمد الشیخ خلف العصفور 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 برلمانیةأخصائي شؤون  ة سوسن محمد القناص السید
 

 : كل من مجلسللاللجنة من األمانة العامة  عاجتماشارك في  •

 المنصب  االسم

 املستشارين القانونينيهيئة 

 مستشار قانوني   األستاذ عبدالموجود یوسف الشتلة  
 مستشار قانوني مساعد ة سھیر سلطان بني حماد ستاذاأل

 باحث قانوني أول  السید محسن علي الغریري
 متدرب بھیئة المستشارین القانونیین  السید إیاد حسن 

 المستشارین القانونیین متدربة بھیئة  نسة وعد عواد جمعة اآل
 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السیدة میرفت علي حیدر
 إدارة العالقات واإلعالم 

 وتواصل  أخصائي إعالم سماء عبدالجلیل حسن ةالسید
 تقنية املعلومات واالتصاالت إدارة 

 تشغیل ودعم فني خصائي أ حسین الشیخلسید علي ا
 فني شبكات  البناء  خلیل السید إبراھیم
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 وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف: يرأ ثانیـًا:
 

صدر المرسوم بقانون بغیة تطویر عمل غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة    -

في   النظر  وھو  للغرفة  اختصاصـًا  فأضاف  اختصاصاتھا،  توسیع  خالل  من  واالستثماریة 

الحاالت  المنازعات   باستثناء  التجاري،  النشاط  تمارس  شركات  طرفاھا  یكون  التي  التجاریة 

 المتعلقة بإعادة التنظیم واإلفالس. 

أكدت الوزارة أن ھناك ازدیادًا مضطردًا في عدد الدعاوى القضائیة المتعلقة بالمنازعات بین    -

المنازعات بین  الفصل  في  اإلسراع  تطلب ضرورة  مما  التجاریة،  إیجاد   الشركات  من خالل 

مسار قضائي متفرغ ومتخصص وقادر على التعامل مع ھذه النوعیة من المنازعات التي تتطلب  

 إجراءات سریعة وسلسة. 

البیئة االستثماریة المحلیة جاذبة عبر توفیر األمان واالستقرار    - بقانون لجعل  یسعى المرسوم 

 ألطراف. وتوفیر الحمایة القضائیة بضمانات قانونیة تكفل حقوق ا

سیساھم المرسوم بقانون في تعزیز تصنیف مملكة البحرین في مؤشر سھولة ممارسة أنشطة    - 

 األعمال على الصعیدین اإلقلیمي والدولي. 
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 رأي اللجنة: ا: لثـً ثا

بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون    ۲۰۲۱) لسنة  ۲٦المرسوم بقانون رقم (ناقشت اللجنة       

  ،بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة   ۲۰۰۹) لسنة  ۳۰رقم (

القانوني   الرأي  النواب ومرفقاتھ، وعلى  الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس  موضوع 

 للمستشار القانوني للجنة، وانتھت إلى ما یلي: 

على استبدال  نصَّت المادة األولى  من مادتین،    –فضال عن الدیباجة    –یتألف المرسوم بقانون       

 ) المادتین  و(۹نصي   (۳۱) رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  ۳۰)  البحرین    ۲۰۰۹)  بشأن غرفة 

للغرفة   بإضافة اختصاصات أخرى  المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة، وذلك  لتسویة 

لھا المقررة  التجاریة فضال عن االختصاصات  المنازعات بین الشركات  الفصل في  تتمثل في   ،

) لسنة  ۲۱المرخص لھا بموجب أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

في حالة ما إذا كان النزاع بین شركة تجاریة وأخرى حول االلتزامات الناشئة عن العالقة    ۲۰۰۱

الق وتوسیع صالحیات  بینھما،  فیما  التجاریة  للقضاء،  األعلى  المجلس  من  بقرار  المنتدب  اضي 

یتعلق بإصدار األوامر والقرارات الالزمة للسیر في إجراءات تسویة النزاع والتي تتطلب تدخال  

بینما جاءت المادة الثانیة  فیما بین رفع النزاع إلى الغرفة وتشكیل ھیئة تسویة النزاع،    ـًاقضائی 

 تنفیذیة. 
 

إلى المساھمة في تحدیث ودعم المنظومة القضائیة في مملكة البحرین،    المرسوم بقانونیھدف       

عن طریق تقویة وتعزیز نصوص غرفة فض المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة عبر  

تسریع وتیرة الفصل في المنازعات الناشئة عن العالقات التجاریة فیما بین الشركات التجاریة،  

اضي المنتدب دور أسرع وأشمل وأكثر حسًما فیما یتعلق باختصاصھ القائم إلى حین  ولیكون للق

لتوفیر  ـًاا وعالمی ـً تشكیل ھیئة تسویة النزاع، مما یسھم في تعزیز روح التنافسیة في المملكة إقلیمی 

 بیئة مالئمة وُمحفزة للنمو االقتصادي وجاذبة لالستثمار. 
 

     ) من الدستور في۳۸لنص المادة (  استنادًا  ۲۰۲۱لسنة    )۲٦صدر المرسوم بقانون رقم (     

خالل فترة توقف السلطة التشریعیة، فیما بین دوري االنعقادین الثالث والرابع    ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰



 

٦ 
 

General  -  عام 

في   والنواب  الشورى  مجلسي  على  تم عرضھ  كما  الخامس،  التشریعي  الفصل  أكتوبر    ۱۰من 

بمجلسیھا  ۲۰۲۱ التشریعیة  السلطة  لتمكین  موافقتھ  ،  مدى  وبحث  التشریعي  بدورھا  القیام  من 

 ألحكام الدستور. 
 

المادة (      یُوجب  ۳۸وقد اشترط نص  بقوانین، أن یحدث ما  المراسیم  الدستور إلصدار  ) من 

الملك   جاللة  یقدرھا  الحالة  وھذه  التأخیر،  تحتمل  ال  وعاجلة  سریعة  تدابیر  اتخاذ  في  اإلسراع 

) المادة  بنص  عمال  الدولة  رأس  جاللتھ  حالة  ۳۳باعتبار  توافر  مدى  أن  إذ  الدستور،  من  /أ) 

التي  الضرو  الملكیة  التقدیریة لإلرادة  السلطة  فیھا  بقوانین یراعى  المراسیم  الُملجئة إلصدار  رة 

عادةً ما تكون في محلھا والتي یجوز فیھا لجاللة الملك إصدار المراسیم بقوانین التي تكون لھا  

راسیم قرر إصدار م  ما   قوة القانون، ومن ثم فتقدیر جاللتھ لحالة االستعجال لھا ما یبررھا متى

 لھا قوة القانون استنادًا لتوافر ھذه الحالة.
 

 كما توافق أعضاء اللجنة على أن من أھم أسباب ومبررات إصدار المرسوم بقانون:  
 

العدلیة   .۱ المنظومة  لتطویر  البحرین  مملكة  تنتھجھا  التي  التشریعیة  النھضة  منظومة  مواكبة 

منازعات التجاریة بین الشركات  وعمل السلطة القضائیة، فیعمل على سرعة الفصل في ال

آلیةِ  المحاكم    تقاٍض   التجاریة عن طریق  نظام  وكفاءة  فعالیة  تعزیز  في  فیسھم  متخصصة، 

یعمل   المحاكم، مما  أمام  الُمقیدة  القضائیة  الدعاوى  والحد من عدد  التقاضي  آلیات  وتطویر 

ة األعمال الصادر على تحسین ترتیب مملكة البحرین في مؤشر إنفاذ العقود في تقریر ممارس 

 عن البنك الدولي. 
 

التجاري   .۲ القطاع  في  االستثمار  لتشجیع  المالئم  المناخ  تعزیز  في  بقانون  المرسوم  مساھمة 

لوجود قُضاة متخصصین في    اوتعزیز الثقة واالطمئنان لدى المتعاملین والمستثمرین، نظرً 

بالطبیعة التجاریة وقادرین على اإلحاطة  الشركات  بین  المسائل    المنازعات  لمختلف  الفنیة 

 المثارة في تلك النزاعات.
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ن اختصاص غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة بالبت في  إ .۳

المنازعات التجاریة التي یكون أطرافھا شركات تجاریة فیما یزید على خمسمائة ألف دینار،  

المنازعات، لما تتسم بھ الغرفة من كفاءة وسرعة  یعمل على سرعة حسم ھذا النوع الھام من  

في نظر المنازعات وما تتمیز بھ إجراءاتھا من فاعلیة في توفیر الوقت والجھد على أطراف  

 فیؤدي إلى استقرار حقوق وتعامالت الشركات التجاریة وتحقیق العدالة الناجزة. ،النزاع
 

وامر والقرارات الالزمة للسیر في  ن التوسع في اختصاص القاضي المنتدب في إصدار األإ .٤

فیما بین رفع النزاع إلى الغرفة وتشكیل   ـًاإجراءات تسویة النزاع والتي تتطلب تدخال قضائی

ھیئة تسویة النزاع، واعتبار ما یُصدره من أوامر وقرارات بمثابة أوامر وقرارات صادرة 

المنتدب مما یكفل  ن ھیئة تسویة النزاع، یعمل على تقویة النص والدور الفاعل لع لقاضي 

 لحین البت في أصل النزاع.  ـًاتوفیر الحمایة المستعجلة للحقوق والمراكز القانونیة مؤقت 
 

خاصةً أن التراخي في تعدیل  والمساھمة في الحد من تراكم القضایا المنظورة أمام المحاكم،   .٥

القضائیة التي تعمل مملكة البحرین  القانون من شأنھ أن یؤثر على ُمبادرات تطویر السلطة  

 على تنفیذھا. 

 
 

أدى الواقع العملي    المعروض، ومن ناحیة السالمة القانونیة والموضوعیة للمرسوم بقانون     

والمالیة   االقتصادیة  المنازعات  فض  آلیات  تطویر  إلى  والمصرفي  المالي  القطاع  ومتطلبات 

خاصةً إذا كانت تلك اآللیات وواالستثماریة باعتبارھا إحدى السبل المحفزة لجذب االستثمارات،  

 تتمتع بالمرونة وسھولة اإلجراءات وسرعة الفصل في المنازعات. 

بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات    ۲۰۰۹) لسنة  ۳۰قد صدر المرسوم بقانون رقم (ومن ثَمَّ ف

وعُ  واالستثماریة،  والمالیة  ینعقد  االقتصادیة  الذي  النزاع  في  الفصل  اختصاص  الغرفة  إلى  ِھدَ 

االختصاص بنظره في األصل لمحاكم البحرین أو ألیة ھیئة ذات اختصاص قضائي فیھا، وذلك  

ا بأي من المؤسسات المالیة ـً المطالبة على خمسمائة ألف دینار وكان النزاع ُمتعلق  إذا زادت قیمة

 مع غیرھا أو األفراد، أو من منازعات التجارة الدولیة. 
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المستجدات       یواكب  بما  التشریعات  لتطویر  المستمرة  للحاجة  التحدیث    ،ونتیجة  إطار  وفي 

نھا، صدر  عواالرتقاء باالختصاص القضائي للغرفة فیما یتعلق بالطعن على األحكام الصادرة  

بقانون رقم (  لسنة  ٦٤المرسوم  بقانون رقم (  ۲۰۱٤)  المرسوم  أحكام  لسنة  ۳۰بتعدیل بعض   (

 بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة.  ۲۰۰۹
 

آلیةِ       إلى  التجاریة  الشركات  بین  التجاریة  المنازعات  حاجة  إلى    حدیثةٍ   تقاٍض   ونظًرا 

لیعزز دور الغرفة ویوسع من    ۲۰۲۱) لسنة  ۲٦وُمتخصصة، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (

الشركات   بین  المنازعات  في  الفصل  في  یتمثل  جدید  اختصاص  بإضافة  وذلك  اختصاصاتھا، 

لھ المرخص  بقانون رقم  التجاریة  بالمرسوم  الصادر  التجاریة  الشركات  قانون  أحكام  بموجب  ا 

في حالة ما إذا كان النزاع بین الشركات حول االلتزامات الناشئة عن العالقة   ۲۰۰۱) لسنة  ۲۱(

 التجاریة بینھما. 
 

اللجنة        التجاري في مملكة  وترى  القطاع  یتفق مع ما یشھده  بقانون  المرسوم  بھ  أتى  أن ما 

لبحرین من تطور متسارع ساھم في تنویع النشاط االقتصادي ونموه، وأدى إلى زیادة المنازعات ا

سرعة البت فیھا من    الغرفة لضمان عرض طائفة منھا على    ىالتجاریة بصفٍة عامة مما استدع

خالل مسار قضائي ُمتخصص، وھو ما تتسم بھ غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة  

 والمالیة واالستثماریة. 
 

اللجنة        ترى  یبث  كما  إذ  لالستثمارات،  الجاذبة  التشریعیة  البیئة  یُعزز  بقانون  المرسوم  أن 

مما یساعد على تعزیز الثقة في األعمال التجاریة    الطمأنینة ویزید من تدفق االستثمارات وتشجیعھا

البحرین   مع رؤیة  یتفق  ما  وھو  المملكة،  االستثمارات عنصرً   ۲۰۳۰في  تعتبر   ـًا أساسی   االتي 

 لتحقیق أھدافھا. 
 

ــفاء مزید من الفاعلیة على عمل الغرفةوومن جانب آخر،        فقد منح المرســـوم بقانون  ،  إلضـ

 األوامر والقرارات  إصـــدارللقاضـــي المنتدب بقرار من المجلس األعلى للقضـــاء، صـــالحیات  

اوالتي تتطلب تدخال قضائی   ،الالزمة للسیر في إجراءات تسویة النزاع فیما بین رفع النزاع إلى   ـــً
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تحفظیة والوقتیة  الغرفة وتشــــكیل ھیئة تســــویة النزاع، ویشــــمل على ســــبیل المثال الطلبات ال

اقًـ  دعوى اتـف ة، ووقف اـل ــتعجـل ل المســ ــوم اوالمســـــاـئ دعوى، والتقریر في الرســ ــطـب اـل ، وشــ

ة إدارة اـلدعوى، اء مرحـل ــوـیة أثـن اق التســ اًء على اتـف ــروـفات بـن اـفة    والمصــ ا یختص برفع ـك كـم

ة التي اتُ  ة والتحفظـی ة،  اإلجراءات الوقتـی ازـع اء نظر المـن ــیال ـخذت أثـن   وعلى النحو الوارد تفصــ

 . (مرفق)۲۰۲۱) لسنة ۱۳٤بالقرار رقم  (ئحة إجراءات تسویة المنازعات الصادرة بال

ن القاضـي الُمنتدب بمثابة أوامر  عواعتبر المرـسوم بقانون تلك األوامر والقرارات الصـادرة       

ــادرة  ــاص الھیئة في نظر تلك عوقرارات ص ــویة النزاع، وذلك دون اإلخالل باختص ن ھیئة تس

 الطلبات.
 
 

ــي المنتدب یكفل الحمایة العاجلة لحقوق    وترى اللجنة       ــاص القاض ــع في اختص أن ھذا التوس

أطراف النزاع في ھذه الفترة المؤقتة إلى حین تـشكیل ھیئة تـسویة النزاع، وكذلك في اإلجراءات 

 المطلوبة بعد صدور حكم ھیئة تسویة النزاع.
 
 

أتى على رأس مجموعة من التعدیالت الجوھریة    كما تـُشیر اللجنة إلى أن المرـسوم بقانون      

ــدر القرار رقم  (القائمة على عمل الغرفة ــنة  ۱۳٤، حیث صـ ــمن  ۲۰۲۱) لسـ ا الئحة  ــــــــً ُمتضـ

ــویة المنازعات التي تختص بھا الغرفة   –بموجب الفصــل األول من الباب الثاني   -إجراءات تس

من عددً  ــَ ــائیة، منھا ما یتعلق    ا من األمور الھامة التي تعمل على تطویروالذي تَض ــلطة القض الس

ة   ار اللغـة اإلنجلیزـی اق على اختـی ث أجـاز لألطراف االتـف ة حـی ام الغرـف ة أـم ــتخـدـم اللغـة المســ ـب

الـستخدامھا أمام الغرفة عند نظر النزاع، وكذلك ما یتعلق بتـشكیل الھیئة وما تتـضمنھ من عنـصر  

 النزاع.  خبرة من الدول غیر العربیة بحسب اللغة المستخدمة في تسویة

من    مھمةبتعیین وندب أســـماء   ۲۰۲۲) لســـنة ۳وفي ھذا الشـــأن فقد صـــدر األمر الملكي رقم (

ة   ــوـی ة البحرین لتســ ا لغرـف دبھم ُكلیـً ة لمحكمـة التمییز وـن دول العربـی ــاة من دول غیر اـل القضـــ

 المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة. (مرفق)
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ھذا        في  اللجنة  لتسویة   المقام،وتُثمن  البحرین  غرفة  عمل  لتطویر  المبذولة   الجھود 

مجلس   رئیس  سمو  رعایة  رأسھا  على  وتأتي  واالستثماریة،  والمالیة  االقتصادیة  المنازعات 

ھ إلى اعتماد غرفة البحرین لتسویة المنازعات كمؤسسة تحكیمیة في شروط   الوزراء، حیث وجَّ

مھا الوزارات والھیئات والشركات العامة التي تساھم فیھا  التحكیم في العقود واالتفاقیات التي تبر 

ع یترتب  والذي  المقاولین لالحكومة،  مع  الحدیثة  عقودھا  في  البنود  ھذه  الجھات  تَُضِمن  أن  یھ 

أي خالف أو مطالبة تنشأ عن أي    ـًاوالشركات، حتى یُتاح لغرفة تسویة المنازعات أن تحسم نھائی 

أو الوزارات  تبرمھ  وفق  الجھات  عقد  وذلك  الوجوه  من  وجھ  بأي  بھ  عالقة  لھا  للقواعد   ـًاالتي 

 .لدى غرفة البحرین لتسویة المنازعات ةالمعتمد

 

أھم بنود الجھود المبذولة    مثلی  وقد توافق أعضاء اللجنة على أن ما أتى بھ المرسوم بقانون     

البحرین لتسویة   المنازعات االقتصادیة والمالیة  لخطة تطویر وتحدیث العمل القضائي بغرفة 

 واالستثماریة، وھو ما یسھم في النھضة التشریعیة التي تنتھجھا مملكة البحرین. 

 

، فإن اللجنة ترى سالمة المرسوم بقانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة،  ى ما تقدموبناًء عل     

 وتتفق مع أھدافھ ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة علیھ. 
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 : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي: ــًا رابعـ
 

ــورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل  ۳۹إعماالً لنص المادة (       ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش

 من:
 

 مقرًرا أصلیـًا.                نـی ـسـدهللا حـبـ واد عــ خ جــ ی ـشـال .۱

 مقرًرا احتیاطیًا.             المعاودةعبدالرحمن الشیخ عادل  .۲

 

 
 ــًا: توصیة اللجنة:ـمساخ
 

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة       
 توصي بما یلي: 

 
بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون    ۲۰۲۱) لسنة  ۲٦المرسوم بقانون رقم (الموافقة على     -

) لسنة  ۳۰رقم  والمالیة  بشأن    ۲۰۰۹)  االقتصادیة  المنازعات  لتسویة  البحرین  غرفة 

 . ) من الدستور۳۸، لتوافر شروط إصداره المنصوص علیھا في المادة (واالستثماریة 

 

 

 
 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 

 الثايناملرفق 
 

المرسوم خطاب عرض 
 بقانون على مجلس الشورى

 

 بعارالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
 



١٠ أكتوبر ٢٠٢١م

٦٠٧ و د رو 



 

 

 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 

 لثالثااملرفق 
 

مجلس النواب ومرفقاتھ قرار 
 بشأن المرسوم بقانون

 

 بعارالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 
 

 بعارالاملرفق 
 

 

المرسوم بقانون ومذكرتھ 

 اإلیضاحیة

 

 

  بعارالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



















 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 

 مسااخلاملرفق 
مذكرة بالرأي القانوني بشأن المرسوم 
بقانون، معدة من قبل األستاذ عبدالموجود 

ة ستاذ، واألللجنةالمستشار القانوني  ،الشتلة
قانوني المستشار ، السھیر سلطان بني حماد

للجنة، والسید محسن علي الغریري،  مساعدال
باحث قانوني أول، والسید إیاد حسن، المتدرب 

 بھیئة المستشارین القانونیین

 بعارالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 

 سعادة األستاذة / دالل جاسم عبد هللا الزايد      المحترمة

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  2021( لسنة 26بخصوص المرسوم بقانون رقم )

 .بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية 2009( لسنة 30)

 

 يطيب لي أن أقدم لسعادتكم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع المذكور أعاله.

 

 والتقدير.وتفضلوا بقبول وافر االحترام 

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                

 المستشار القانوني                                                              

 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية                                                                

 

 

 



 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  2021( لسنة 26بخصوص المرسوم بقانون رقم )

 .بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية 2009( لسنة 30)

بشأن الالئحة الداخلية  2002( لسنة 55بعد االطالع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن غرفة البحرين  2009( لسنة 30)لمجلس الشورى وتعديالته، وعلى المرسوم بقانون رقم 

، وعلى المرسوم بقانون محل الرأي، تبين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية

 تي:اآل

على استبدال  المادة األولىنصَّت من مادتين،  –فضالً عن الديباجة  –يتألف المرسوم بقانون 

بشأن غرفة البحرين  2009( لسنة 30( من المرسوم بقانون رقم )31( و)9نصي المادتين )

لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية، وذلك بإضافة اختصاصات أخرى للغرفة 

 عن االختصاصات المقررة لها، تتمثل في الفصل في المنازعات بين الشركات التجارية فضالً 

( لسنة 21المرخص لها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

حالة ما إذا كان النزاع بين شركة تجارية وأخرى حول االلتزامات الناشئة عن في  2001

 ،للقضاء وتوسيع صالحيات القاضي المنتدب بقرار من المجلس األعلى ة بينهما،العالقة التجاري

ختص بإصدار األوامر والقرارات الالزمة للسير في إجراءات تسوية النزاع والتي تتطلب لي

على النحو الوارد تدخالً قضائياً فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع، 

 تنفيذية.المادة الثانية جاءت و بالمرسوم،

من  حرينالقضائية في مملكة البالمنظومة  المساهمة في تحديثإلى يهدف المرسوم بقانون 

عبر القتصادية والمالية واالستثمارية، تطوير عمل غرفة البحرين لتسوية المنازعات اخالل 

 من خالل إضافة اختصاص جديد لها يتمثل فيلغرفة، لالمقررة قانونًا ختصاصات اال فيالتوسع 



بموجب أحكام قانون الشركات لها المرخص  التجارية بين الشركات المنازعاتالفصل في 

 .2001( لسنة 21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

في القطاع التجاري وتعزيز الثقة واالطمئنان لدى  ياالستثمار تعزيز المناخكما يساهم في 

نظراً لوجود قضاة متخصصين في المنازعات بين  قطاع التجاريلمستثمرين في الالمتعاملين وا

ل المثارة في تلك الشركات التجارية وقادرين على اإلحاطة بالطبيعة الفنية لمختلف المسائ

توفير الجهد والوقت  ومن ثمالبت في المنازعات التجارية  سرعةالنزاعات، وبالتالي يؤدي إلى 

 طرفي المنازعة التجارية. ىعل

للسير في  الطلبات المستعجلة والالزمةبشأن  تدبنالقاضي الم كما أن التوسع في اختصاص

يكفل توفير الحماية المستعجلة النزاع،  تسوية هيئةات تسوية النزاع إلى حين تشكيل إجراء

 .البت في أصل النزاع لحينللحقوق والمراكز القانونية مؤقتاً 

 

 ما جاء بمذكرته اإليضاحية في األتي:وفق  بقانون مبررات إصدار المرسومتتمثل 

. حاجة المنازعات التجارية بين الشركات التجارية إلى آلية تقاضي متخصصة ومسار سريع 1

لتعديل سوف يسهم في تعزيز فعالية وكفاءة نظام المحاكم وتطوير آليات للفصل فيها، ولكون ا

التقاضي والحد من عدد الدعاوى القضائية الُمقيدة أمام المحاكم، مما قد يؤدي إلى تحسين ترتيب 

في تقرير ممارسة األعمال  ”Enforcing Contract“مملكة البحرين في مؤشر إنفاذ العقود 

 ي.الصادرة عن البنك الدول

لتشجيع االستثمار في القطاع التجاري وتعزيز الثقة . المساهمة في تعزيز المناخ المالئم 2

واالطمئنان لدى المتعاملين والمستثمرين في القطاع التجاري وذلك نظراً لوجود قضاة 

متخصصين في المنازعات بين الشركات التجارية وقادرين على اإلحاطة بالطبيعة الفنية لمختلف 

 ل المثارة في تلك النزاعات.المسائ



. أناط المرسوم بقانون بغرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية 3

اختصاص البت في المنازعات التجارية التي يكون أطرافها شركات تجارية، وتزيد قيمة المطالبة 

البت في المنازعات التجارية  فيها على خمسمائة ألف دينار، األمر الذي سوف يساهم في سرعة

نظرا لما تتسم به الغرفة من كفاءة وسرعة في نظر المنازعات وما تتميز به إجراءاتها من فاعلية 

أطراف النزاع بما يؤدي إلى استقرار حقوق وتعامالت الشركات  ىفي توفير الجهد والوقت عل

 التجارية وتحقيق العدالة الناجزة.

عديالته على نطاق والية القاضي المنتدب وحصر مهامه وأعماله . أجرى المرسوم بقانون ت4

زاع إلى حين تشكيل ات تسوية النفي حدود الطلبات المستعجلة والالزمة فقط للسير في إجراء

المعينة بنظر النزاع المعروض على الهيئة بما يكفل توفير الحماية المستعجلة  التسوية هيئة

 البت في أصل النزاع. لحينللحقوق والمراكز القانونية مؤقتاً 

. سيساهم هذا التعديل في الحد من تراكم القضايا المنظورة أمام محاكمها وعلى مواكبة 5

المستجدات التي يشهدها القطاع التجاري والتي تتطلب توفير مسار قضائي سريع ومتخصص 

الية لنظر منازعاته وباألخص في ظل ما تعانيه العديد من الشركات التجارية من صعوبات م

 .(COVID-19)بسبب جائحة فيروس كورونا 

 

أن المرسوم ، في رأيها المرفق إلى ن اإلسالمية واألوقافزارة العدل والشئوكما أشارت و

 إلى:بقانون يهدف 

 (BCDR)تطوير عمل غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية  -

عبر التوسع في نطاق اختصاصات الغرفة المناطة بها قانونا من خالل إضافة اختصاص آخر 

وهو النظر والفصل في المنازعات التجارية التي يكون طرفيها شركات تمارس النشاط التجاري، 

 مستثنيا الحاالت المتعلقة بإعادة التنظيم واإلفالس.



ع التجاري عبر خلق بيئة استثمارية جاذبة تتميز تلبية الحاجات والمتطلبات المتنامية للقطا -

لحماية قضائية بضمانات قانونية تكفل المحافظة على حقوق  تُأسسباألمان واالستقرار و

 .األطراف

 تحسين مؤشرات بيئة أنشطة األعمال وفق أعلى المؤشرات الدولية. -

التعديالت ذلك أن  ،كما ارتأت الوزارة أن مبررات االستعجال في إصدار المرسوم بقانون قائمة

بير على حقوق كأثر جوهرية وذات غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي تعديالت على قانون 

من خالل مواجهة تزايد أعداد الدعاوى أمام المحاكم والتي تتطلب خبرة خاصة بهدف  األفراد

 .تحقيق العدالة الناجزة

لبحرين لتسوية التعديل قانون غرفة وجبة تالمسمبررات االستعجال أهم من أن أشارت إلى 

 مرسوم بقانون، األتي:ال بأداة المنازعات

مواجهة االزدياد المضطرد في عدد الدعاوى القضائية المقيدة في نظام المحاكم والمتعلقة  -

 بالمنازعات الناشئة عن العالقات بين الشركات التجارية.

احية القيمية العمل على تسريع وتيرة الفصل في مثل هذه المنازعات النوعية من الن -

 والتعويضية.

إعادة النظر في نطاق االختصاص الممنوح للقاضي المنتدب، وحصر المهام واألعمال الموكلة  -

إليه في حدود الطلبات المستعجلة والالزمة فقط للسير في إجراءات تسوية النزاع إلى حين تشكيل 

 الهيئة المعنية بنظر النزاع المعروض على الهيئة.

  

مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات وغرفة تجارة وصناعة البحرين كل من وتوافقت 

 المرسوم بقانون.



في جلسته العشرين من دور االنعقاد السنوي  قرر مجلس النواب الموافقة على المرسوم بقانون،

ر فبراي 15المنعقدة في يوم الثالثاء الموافق  –الفصل التشريعي الخامس  –العادي الرابع 

 .، وإحالته إلى مجلس الشورى2022

 

نورد النصوص الدستورية  ،رأيوني بخصوص المرسوم بقانون محل الوإلبداء الرأي القان

 والقانونية ذات الصلة نتبعها بالرأي القانوني على النحو اآلتي:

 أوالً: النصوص الدستورية والقانونية:

 ( من الدستور على أن :32تنص المادة )

والقضائيـة مع تعاونـها يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية  -أ"

وفقـا ألحكام هذا الدستور، وال يجـوز ألي من السلطات الثالث التنازل لغيرها عن كل أو بعض 

اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة 

 طه .معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشرو

السلطة التشريعية يتوالها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة  -ب     

التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر األحكام القضائية، وذلك كله وفقا ألحكام 

 الدستور."

 

  ( من الدستور على أن :38كما تنص المادة )

فترة حل مجلس " إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في 

النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها 

 مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور.

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من تاريخ 

ئمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين صدروها إذا كان المجلسان قا



في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير 

 حاجة إلى إصدار قرار بذلك. 

 وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون."

 

بشأن الالئحة الداخلية  2002( لسنة 55( من المرسوم بقانون رقم )121وتنص المادة )

 على أن : لمجلس الشورى

( من الدستور، 38بقوانين التي تصدر بالتطبيق ألحكام المادة )" يحيل رئيس المجلس المراسيم 

وتحال إليه من رئيس مجلس النواب ، إلى اللجان المختصة إلبداء رأيها فيها، ويكون لها في 

 المجلس وفي اللجان األولوية على أية أعمال أخرى ."

 

 ( من ذات المرسوم على أنه :122وتنص المادة )

اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى مرسوم بقانون صادر طبقا ألحكام  " ال يجوز التقدم بأية

 من الدستور ." (38) المادة

 

 ( منه على أنه :123وتنص المادة )

" تسرى بشأن المراسيم بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص 

  وافقة أو بالرفض .عليها فى هذه الالئحة . ويصوت المجلس على هـذه المراسيم بالم

ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس ، وينشر هذا القرار 

 فى الجريدة الرسمية ."

 

المرسوم بقانون، والذي يعرض أجراها  يالت تالتالي حدود التعديال مقارنةويبين جدول ال

بشأن غرفة البحرين  2009( لسنة 30رقم ) ( من المرسوم بقانون31( و )9ي المادتين )لنص



مارية، وبين النصين الواردين في المرسوم لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستث

 :2009( لسنة 26بقانون رقم )

 2009( لسنة 30رقم ) المرسوم بقانون

بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات 

 ماريةاالقتصادية والمالية واالستث

 2021( لسنة 26رقم ) قانونبمرسوم ال

رقم  المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام

بشأن غرفة البحرين  2009( لسنة 30)

لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية 

 ماريةواالستث

 (9المادة )

تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية 

والتي ينعقد االختصاص بنظرها في االصل 

ذات اختصاص لمحاكم البحرين او ألية هيئة 

ة عن بقضائي فيها، متى زادت قيمة المطال

 خمسمائة ألف دينار:

1-     

 

 

 

 

المنازعات بين المؤسسات المالية  -1

المرخص لها بموجب أحكام قانون 

مصرف البحرين المركزي، أو بينهما بين 

غيرها من المؤسسات والشركات األخرى 

 واألفراد.

 (9المادة )

مع عدم اإلخالل بأي اختصاص معقود 

رفة ، تختص الغللغرفة في أي قانون آخر

بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد 

االختصاص بنظرها في األصل لمحاكم 

البحرين أو ألية هيئة ذات اختصاص قضائي 

فيها، متى زادت قيمة المطالبة على خمسمائة 

وفيما عدا حاالت إعادة التنظيم ألف دينار 

 :واإلفالس
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أحكام قانون مصرف المرخص لها بموجب 

البحرين المركزي، أو بينها وبين غيرها من 

 المؤسسات والشركات األخرى واألفراد.
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منازعات دولية إذا كان مقر أحد وتكون ال

أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءاً 

ً من االلتزامات الناشئة عن العالقة  هاما

التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع 

 النزاع أوثق الصلة به، واقعاً خارج المملكة.

وتكون المنازعة تجارية إذا كان موضوعها 

التجارية سواء  يتعلق بالعالقات ذات الطبيعة

كانت تعاقدية او غير تعاقدية، بما في ذلك أية 

معاملة لتوريد السلع أو الخدمات او تبادلها 

واتفاقيات التوزيع والتمثيل التجاري أو الوكالة 

التجارية وإدارة الحقوق لدى الغير والتأجير 

الشرائي وتشييد المصانع والخدمات 

 االستشارية واألعمال الهندسية وإصدار

التراخيص واالستثمار والتمويل واألعمال 

المصرفية والتأمين واتفاق أو امتياز 

االستغالل والمشاريع المشتركة وغيرها من 

أشكال التعاون الصناعي أو التجاري ونقل 

 البضائع أو الركاب جواً أو بحراً أو براً.

وتكون المنازعة دولية إذا كان مقر أحد 

أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءاً 

ً من االلتزامات الناشئة عن العالقة  هاما

أو المكان الذي يكون لموضوع التجارية 

 النزاع أوثق الصلة به، واقعاً خارج المملكة.

وتكون المنازعة تجارية إذا كان موضوعها 

يتعلق بالعالقات ذات الطبيعة التجارية سواء 

كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، بما في ذلك أية 

معاملة لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها 

لتمثيل التجاري أو واتفاقيات التوزيع وا

الوكالة التجارية وإدارة الحقوق لدى الغير 

والتأجير الشرائي وتشييد المصانع والخدمات 

االستشارية واألعمال الهندسية وإصدار 

التراخيص واالستثمار والتمويل واألعمال 

المصرفية والتأمين واتفاق أو امتياز 

االستغالل والمشاريع المشتركة وغيرها من 

تعاون الصناعي أو التجاري ونقل أشكال ال

 البضائع أو الركاب جواً أو بحراً أو براً.

3-  
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الُمرخص لها بموجب أحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 .2001( لسنة 21)



وتكون المنازعة بين الشركات التجارية إذا 

تجارية وأخرى حول كان النزاع بين شركة 

االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية 

 .بينهما

 (31المادة )

يندب بقرار من المجلس األعلى للقضاء قاض 

 يختص باآلتي:

إصدار القرارات الالزمة للسير في        -أ

إجراءات تسوية النزاع والتي تتطلب تدخال 

 قضائيا بناء على طلب هيئة تسوية النزاع.

األمور الوقتية فيما بين رفع النزاع إلى  نظر   -ب

الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع أو في 

الحاالت االستثنائية التي قد تحول دون نظر 

هيئة تسوية النزاع للطلب الوقتي، ويحيل 

القاضي المنتدب الطلب إلى هيئة تسوية النزاع 

فور تشكيلها، وذلك كله دون إخالل 

نزاع بنظر الطلبات باختصاص هيئة تسوية ال

 الوقتية.

ويقدم التظلم من القرار الوقتي إلى القاضي 

الذي أصدره، أو إلى هيئة تسوية النزاع بعد 

تشكيلها بحسب األحوال، ويكون القرار 

ً وغير قابل للطعن  الصادر في التظلم نهائيا

 (31المادة )

يُندب بقرار من المجلس األعلى للقضاء قاٍض 

والقرارات الالزمة  األوامريختص بإصدار 

للسير في إجراءات تسوية النزاع والتي 

فيما بين رفع النزاع إلى تتطلب تدخالً قضائياً 

الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع، ويشمل 

ذلك الطلبات التحفظية والوقتية والمسائل 

المستعجلة، ووقف الدعوى اتفاقاً، وشطب 

الدعوى، والتقرير في الرسوم والمصروفات 

بناًء على اتفاق التسوية أثناء مرحلة إدارة 

 الدعوى.

وتُعتبر األوامر والقرارات الصادرة من 

القاضي الُمنتدب بمثابة أوامر وقرارات 

صادرة من هيئة تسوية النزاع، وذلك كله 

الهيئة في نظر تلك دون اإلخالل باختصاص 

 الطلبات.

أو القرار  ولصاحب الشأن التظلم من األمر

أمام القاضي الذي أصدره، أو أمام هيئة 

تسوية النزاع بعد تشكيلها بحسب األحوال، 



عليه بأي طريق، وتحدد الالئحة وقواعد 

 والبت فيه.اإلجراءات األحكام المنظمة للتظلم 

ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير 

قابل للطعن عليه بأي طريق، وتحدد الالئحة 

ة للتظلم وقواعد اإلجراءات األحكام المنظم

 .والبت فيه

 

 

 ً  : الرأي القانوني:ثالثا

( من الدستور النص على أنه إذا حدث حال غياب مجلسى الشورى والنواب، 38تضمنت المادة )

سواًء كان فيما بين أدوار االنعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، وحدث ما يوجب اإلسراع في 

جاز لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين التى تكون لها قوة  اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير

القانون، وأوجب عرضها على كل من المجلسين خالل شهر من تاريخ صدروها إذا كان 

المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو 

 انتهاء الفصل التشريعي، 

والقاعدة المقررة أن هذه المراسيم تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدورها إلى 

حين عرضها على المجلسين، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى 

 إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون. 

 

( من الدستور خالل فترة 38لثابت أن المرسوم بقانون محل الرأى قد صدر استناداً للمادة )وا

 توقف السلطة التشريعية بين الدورين الثالث والرابع من الفصل التشريعي الخامس.

ً  ،الرأيمحل وحيث تم عرض المرسوم بقانون  ( من الدستور لتمكين 38لما أوجبته المادة ) طبقا

المرسوم بقانون  البرلمان بمجلسيه من القيام بدوره التشريعى وبحث مدى موافقة ما تضمنه

 10لشورى في على مجلس اوتم عرضه  2021 سبتمبر 30حيث صدر في  ،ألحكام الدستور

 .2021 أكتوبر



 

وقد اشترط النص الدستورى إلصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب اإلسراع فى اتخاذ 

تدابير سريعة وعاجلة ال تحتمل التأخير، وهذه األمور طبقاً للدستور يقدرها جاللة الملك بإعتبار 

توافر حالة الضرورة الُملجئة إلصدار المراسيم بقوانين إذ أن مدى  جاللته يمثل رأس الدولة،

يراعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية التى عادةً ما تكون فى محلها بشأن تقدير توافر حالة 

ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير والتى يجوز فيها لجاللة الملك إصدار 

أ( من /33لها قوة القانون، وذلك باعتبار ما تنص عليه المادة ) المراسيم بقوانين التى تكون

الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جاللته لحالة اإلستعجال لها ما يبررها  الدستور أن جاللة 

 متى قرر اصدار مراسيم بقانون إستناداً لتوافر هذه الحالة.

 

دستور، فنص على أن " يصدر الملك كما أوجب النص عدم مخالفة المرسوم بقانون ألحكام ال

مراسيم يكون لها قوة القانون على أال تكون مخالفة للدستور" فيجب التقيد باحترام الدستوروعدم 

الخروج على مقتضاه، كما يوجب احترام القانون العادى، اعماالً لمبدأ سمو الدستور واحترام 

 القواعد القانونية.   

 

المرسوم  بتعديل بعض أحكام 2021( لسنة 26رقم ) قانونبمرسوم الوبتطبيق ما تقدم على 

بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية  2009( لسنة 30رقم ) بقانون

، فإنه يكون قد صدر وفق نصوص الدستور، إذ صدر من السلطة المختصة ماريةواالستث

( من الدستور، ووفق اإلرادة 38بإصداره دستورياً، وتم عرضه فى الميعاد المحدد فى المادة )

 .ستعجال في إصدار المرسوم بقانونى تقديرها لحالة االالملكية التي يُراع

( 30( من المرسوم بقانون رقم )31( و)9استبدال نصي المادتين )تضمن النص على كما أنه 

بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية، وذلك  2009لسنة 

 عن االختصاصات المقررة لها، تتمثل في الفصل في بإضافة اختصاصات أخرى للغرفة فضالً 



المنازعات بين الشركات التجارية المرخص لها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

حالة ما إذا كان النزاع بين شركة تجارية وأخرى في  2001( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

وتوسيع صالحيات القاضي المنتدب بقرار  ة بينهما،حول االلتزامات الناشئة عن العالقة التجاري

ختص بإصدار األوامر والقرارات الالزمة للسير في إجراءات لي ،للقضاء من المجلس األعلى

تسوية النزاع والتي تتطلب تدخالً قضائياً فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية 

 على النحو الوارد بالمرسوم.النزاع، 

تطوير عمل غرفة البحرين من خالل  حرينالقضائية في مملكة البالمنظومة  لمساهمة في تحديثل

 ياالستثمار تعزيز المناخالقتصادية والمالية واالستثمارية، وللمساهمة في لتسوية المنازعات ا

 .قطاع التجاريلمستثمرين في اللقطاع التجاري وتعزيز الثقة واالطمئنان لدى المتعاملين وال

تطوير الحاجة إلى إلى  أديا العملي ومتطلبات القطاع المالي والمصرفي الواقعحيث إن 

لتسوية المنازعات، وهو ما حدا بالمشرع البحريني إلى إصدار الداعمة المتخصصة و التشريعات

المنازعات االقتصادية بشأن غرفة البحرين لتسوية  2009( لسنة 30المرسوم بقانون رقم )

والمالية واالستثمارية لتسهيل اقتضاء الحقوق وتحقيق العدالة التي تتفق مع طبيعة هذا القطاع 

 ، فضالً عن تعزيز مكانة مملكة البحرين على الصعيدين االقتصادي والقضائي.واحتياجاته

ء المرسوم بقانون جاللحاجة المستمرة لتطوير التشريعات بما يواكب المستجدات، فقد ونتيجة 

ليعزز دور غرفة البحرين لتسوية المنازعات كمؤسسة للتحكيم في  2021( لسنة 26رقم )

المنازعات التجارية والوساطة، إذ وسع من اختصاصاتها لتشمل المنازعات بين الشركات 

التجارية المرخص لها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية وذلك عند وجود منازعات ناشئة 

 .ن عالقات تجارية فيما بينهمع

يتفق مع ما شهده القطاع التجاري في مملكة البحرين ومما ال شك فيه أن هذا التعديل التشريعي 

من حيث االستراتيجيات واآلليات والمؤسسات المتخصصة التي ساهمت في  من تطور متسارع

ضمان سرعة في  ساهمكون هذا المرسوم بقانون يتنويع النشاط االقتصادي ونموه، فضالً عن 



 تتسم به، وهو ما ذوي الخبرة واالختصاصقبل من  المنازعات بين الشركات التجاريةالبت في 

مراعاة إجراءاتها غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية نتيجة 

 الدقيقة للبت فيها.، فضالً عن تمتعها بالخبرات الفنية الخاصة للمنازعات التجاريةللطبيعة 

كما أن توسيع اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية 

يبث الطمأنينة الجاذبة لالستثمارات، إذ يعزز البيئة التشريعية  للنظر في المنازعات التجارية

في  عمال التجاريةيساعد على تعزيز الثقة في األمما  ويزيد من تدفق االستثمارات وتشجيعها

التي تعتبر االستثمارات عنصراً أساسياً لتحقيق  2030مع رؤية البحرين ، وهو ما يتفق المملكة

 أهدافها.

بقرار من المجلس من جانب آخر فقد منح المرسوم بقانون صالحيات مهمة للقاضي المنتدب 

تسوية النزاع والتي  األعلى للقضاء إلصدار األوامر والقرارات الالزمة للسير في إجراءات

ً في الفترة بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع ، وهو تتطلب تدخالً قضائيا

تدخل تشريعي يكفل حماية حقوق أطراف النزاع في هذه الفترة المؤقتة إلى حين تشكيل هيئة 

فقاً لما جاء في نص يوماً من تاريخ تقديم الئحة الدعوى إلى الغرفة و 60تسوية النزاع خالل 

بإصدار الئحة إجراءات تسوية المنازعات  2021( لسنة 134( من القرار رقم )35المادة )

 التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

بإصدار الئحة  2021( لسنة 134رقم ) دور القرارإلى ص ةوجب اإلشار وفي هذا الشأن

 لتسوية المنازعات بموجب الفصل إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين

بشأن غرفة البحرين  2009ة ( لسن30من المرسوم بقانون رقم ) األول من الباب الثاني

، والذي تضمن النصوص اإلجرائية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية لتسوية

النواحي أتى بها المرسوم بقانون المعروض، والتي بينت تفصيالً  المساندة للتعديالت التي

 اختصاصات القاضي المنتدت.تعريف وت دإعالن الشركات وأوراإلجرائية منها 



إلصدار المرسوم بقانون فإن المرسوم  وتأسيساً على ما سبق، ونظراً للمبررات المذكورة

، ولم يتضمن ثمة الدستور ( من38المادة ) صادًرا طبقًا لشروط وضوابط يقانون يكون

 ية في مملكة البحرين.مخالفة قانونية، كما أنه يُعزز من عمل السلطة القضائ

 

 

 هذا ما لزم بيانه واألمر متروك لقناعة اللجنة الموقرة ،،،

 

 سهير سلطان بني حماد                                                 عبد الموجود يوسف الشتلة      

 المستشار القانوني المساعد                                                     المستشار القانوني    

 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.                                                    محسن الغريري        

 الباحث القانوني األول     
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 المتدرب بإدارة التدريب



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 

 سداسالاملرفق 
 

 ۲۰۲۲) لسنة ۳ملكي رقم (المر األ

 بتعیین ونْدب قضاة

 
 بعارالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 General -  عام 

 ۲۰۲۲) لسنة ۳أمر ملكي رقم (
 بتعیین ونْدب قضاة

 

 ملك مملكة البحرین.                نحن حمد بن عیسى آل خلیفة
 بعد االطالع على الدستور، 

 ، وتعدیالتھ، ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات   ۲۰۰۹) لسنة ۳۰وعلى المرسوم بقانون رقم (

والمرسوم    ۲۰۱٤) لسنة ٦٤االقتصادیة والمالیة واالستثماریة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم ( 
 ، ۲۰۲۱) لسنة  ۲٦بقانون رقم (

بنظام رواتب وبَدالت ومزایا قضاة المحاكم  ۲۰۱۲) لسنة ۳۹وعلى األمر الملكي رقم (
 ، ۲۰۲۲) لسنة ۲ل باألمر الملكي رقم (وأعضاء النیابة العامة، المعدَّ 

 وبناًء على اقتراح المجلس األعلى للقضاء،
 أمرنا باآلتي: 
 المادة األولى

یعیَّن وكیالً بمحكمة التمییز ویُنَدب نْدباً كلیاً لغرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة 
 والمالیة واالستثماریة، ُكلٌّ من: 

 بولسن.السید/ جان     -۱
 السید/ نیل كابالن.     -۲
 الدكتور/ مایكل ھوانج.    -۳

 المادة الثانیة 
یعیَّن قاضیاً بمحكمة التمییز ویُنَدب نْدباً كلیاً لغرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة 

 والمالیة واالستثماریة، ُكلٌّ من: 
 السید/ أدریان كول.    -۱
 السید/ مایكل غروس.     -۲
 السیدة/ نادین دبَّاس أشقر.    -۳
 السید/ سیمون غرینبیرغ.     -٤
 الدكتور/ كریم حافظ.     -٥
 السیدة/ أماني خلیفة.    -٦
 



 General -  عام 

 
 
 

 المادة الثالثة 
 یُعمل بھذا األمر من تاریخ صدوره، ویُنَشر في الجریدة الرسمیة. 

 
 

 ملك مملكة البحرین 

 حمد بن عیسى آل خلیفة 

 صدر في قصر الرفاع: 

 ھـ ۱٤٤۳جمادى اآلخرة   ۱٦بتاریخ: 

 م ۲۰۲۲ینایر    ۱۹الموافق:  
 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 

 السابعاملرفق 
 

بإصدار الئحة ۲۰۲۱) لسنة ۱۳٤القرار رقم (
إجراءات تسویة المنازعات التي تختص بھا 

غرفة البحرین لتسویة المنازعات بموجب الفصل 
األول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم 

بشأن غرفة البحرین لتسویة  ۲۰۰۹) لسنة ۳۰(
 المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

 قرار رقم )134( ل�سنة 2021
 باإ�سدار الئحة اإجراءات ت�سوية املنازعات التي تخت�ص بها غرفة البحرين

 لت�سوية املنازعات مبوجب الف�سل االأول من الباب الثاين 
 من املر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2009  ب�ساأن غرفة البحرين لت�سوية

املنازعات االقت�سادية واملالية واال�ستثمارية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف: 

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية، وتعديالته،

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

وعلى قانون حمكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989، وتعديالته،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996، وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،

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

القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )26( منه،

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت اللكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

2018، املعدل بالقانون رقم )29( ل�شنة 2021,

وعلى لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

ال�شادرة   2009 ل�شنة  بقانون رقم )30(  املر�شوم  الثاين من  الباب  الأول من  الف�شل  مبوجب 

بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2021 ب�شاأن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين بغرفة البحرين 

لت�شوية املنازعات،

الدعاوى  الق�شائية يف  ن�ْشر الإعالنات  ب�شاأن اعتماد   2021 ل�شنة  القرار رقم )40(  وعلى 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات على موقع اجلريدة الر�شمية بهيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية،
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وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2021 ب�شاأن تنظيم الإعالن بالو�شائل الإلكرتونية يف الدعاوى 

التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر االآتي:
املادة االأوىل

لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باأحكام  ُيعمل 

املنازعات مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، 

املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
ُتلغى لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

ال�شادرة   2009 ل�شنة  بقانون رقم )30(  املر�شوم  الثاين من  الباب  الأول من  الف�شل  مبوجب 

بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009.

املادة الثالثة
ُيـن�َشـر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل بهما من اليوم التايل 

لتاريخ الن�شر.

وزير العدل 
وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 
 

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 13 دي�شـمـبــــــــــر 2021م
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الئحة اإجراءات ت�سوية املنازعات
 التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

مبوجب الف�سل االأول من الباب الثاين
من املر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2009 ب�ساأن غرفة البحرين لت�سوية املنازعات 

االقت�سادية واملالية واال�ستثمارية

تنظيم االإجراءات
باب متهيدي

مادة )1(
تعاريف 

كلٍّ  قرين  ـنة  املبيَّ املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
المجل�ص: المجل�س الأعلى للق�شاء.

الوزير: الوزير المعِنـي ب�شئون العدل.
الغرفة: غرفة البحرين لت�شوية المنازعات.

القانــون: المر�شــوم بقانــون رقم )30( ل�شــنة 2009 ب�شــاأن غرفــة البحرين لت�شــوية المنازعات 
القت�شادية والمالية وال�شتثمارية.

ـــن طبقــًا لأحكام البنــد )6( من الفقــرة )اأ( من  الرئي�ــص التنفيــذي: الرئي�ــس التنفيــذي المعيَّ
المادة )5( من القانون.

ـل طبقًا لأحكام المادة )35( من هذه الالئحة. الهيئة: هيئة ت�شوية النزاع التي ت�شكَّ
القا�سي المنتَدب: القا�شي المنتَدب من المجل�س طبقًا لأحكام المادة )31( من القانون.

دة للخ�شــوم لتقديم كافــة الأمور  جــدول المواعيــد: الجــدول الــذي ُتــدَرج فيــه الآجــال المحــدَّ
المتعلقــة بالدعوى واإثباتهــا، ومواعيد الجتماعات حال تقريرها طبًقا لأحكام المادة )28( من 

هذه الالئحة.

الو�سائل المعتَمـدة: هي الو�شائل التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير. 
ـــن طبقًا لأحكام البند )7( من الفقرة )اأ( من المادة )5( من  ـــل العام المعيَّ ـــل: الم�شجِّ الم�سجِّ

القانون.

مدير الدعوى: المدير المخت�س باإدارة الدعوى طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )2(
نطاق ال�سريان

ـق هذه الالئحة على املنازعات التي تنظرها الغرفة طبقًا للف�شل الأول من الباب الثاين  ُتـطبَّ

من القانون.
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مادة )3(
اإ�سراف املجل�ص

ُيـ�شِرف املجل�س على ُحـ�ْشـن �شري العمل بالغرفة فيما يتعلق باملنازعات التي تخت�س بنظرها 

�شبيل مبا�شرة مهام  وللمجل�س يف  الالئحة،  لأحكام هذه  اخت�شا�س ق�شائي طبقًا  كهيئة ذات 

الإ�شراف ما ياأتي:

درا�شــة التقارير الدورية التي ترفعها الغرفة اإلى المجل�ــس كل �شــتة اأ�شهر عن ن�شاطها ب�شاأن   -1

ـــق ب�شــاأنها هذه الالئحة، و�شــير العمل المتعلق بتلك المنازعات وما تم  المنازعات التي تطبَّ

اإنجازه ب�شاأنها، وتحديد معوقات الأداء، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها.

للمجل�ــس اأن يطلــب مــن الغرفــة تزويــده باأيــة بيانــات اأو معلومــات اأو تقاريــر لزمــة لقيامه   -2

ـق ب�شاأنها هذه الالئحة. بالإ�شراف على اأعمال الغرفة ب�شاأن المنازعات التي تطبَّ

ـق ب�شاأنها اأحكام  متابعة توفير ودعم الغرفة لبرامج التدريب المتعلقة بالمنازعات التي تطبَّ  -3

هذه الالئحة.

مادة )4(
مكان اإدارة الدعوى وعْقـد جل�سات الهيئة

ده  ُتـدار الدعوى وَتـعِقـد الهيئة جل�شاتها يف مقر الغرفة اأو يف اأيِّ مكان اآخر داخل اململكة يحدِّ

الوزير بناًء على طلب من الرئي�س التنفيذي. 

ويجوز اأن ُتـدار الدعوى اأو ُتـعَقـد جل�شات الهيئة با�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية التي ي�شدر 

بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة املجل�س.

مادة )5(
اللغات امل�ستخَدمة اأمام الغرفة وترجمة امل�ستندات واالأوراق

تكــون اللغــة العربيــة هــي اللغة الم�شــتخَدمة في اإجــراءات ت�شــوية المنازعات اأمــام الغرفة،  اأ- 

ويجــوز لأطــراف النــزاع اأن يتفقوا كتابًة علــى اختيار اللغــة الإنجليزية كلغة ُتـــ�شتخَدم اأمام 

الغرفة عند نظر الدعوى، ِوْفـقًا لل�شروط الآتية:

رًا بلغة اأخرى غير اللغة العربية. 1- اأن يكون العقد �شند الدعوى محرَّ

2- اأن يكون التفاق على اختيار اللغة الإنجليزية من�شو�شًا عليه في العقد �شند الدعوى اأو 

في المرا�شالت بين اأطراف العقد اأو في اتفاق خا�س.

اإدارة  اأثناء  الغرفة  اأمام  ُتـ�شتخَدم  كلغة  الإنجليزية  اللغة  اختيار  على  التفاق  م  يقدَّ 3- اأن 

دة لذلك بجدول المواعيد. الدعوى وخالل الآجال المحدَّ
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لذلك  د  املحدَّ الأجل  خالل  الإجنليزية  اللغة  اختيار  على  التفاق  الأطراف  م  يقدِّ مل  فاإذا 

بجدول املواعيد كانت اللغة العربية هي امل�شتخَدمة يف اإجراءات ت�شوية النزاع.

م اإلى مدير الدعوى اأو الهيئة  -بح�شــب الأحوال- ترجمة  على كل طرف في الدعوى اأن يقدِّ ب- 

رة بلغــة اأجنبية اإلى اللغــة العربية، اأو اإلى اللغــة الإنجليزية اإذا  للم�شــتندات والأوراق المحــرَّ

رة بلغة غيرها. اتُّـِفـق على ا�شتخدامها طبقًا للفقرة )اأ( من هذه المادة اإذا كانت محرَّ

الهيئــة                           اأو  اإلــى مديــر الدعــوى  اأطــراف الدعــوى  اأيٍّ مــن  مــة مــن  ُيـــعتد بالترجمــة المقدَّ ج- 

-بح�شــب الأحــوال- مــا لم ينــاِزع الطرف الآخر فيهــا، فاإذا نــاَزع الطرف الآخــر في �شحة 

م الترجمــة الأولى في  الترجمــة وَجـــب عليــه تقديــم ترجمة بديلــة، فاإذا نــاَزع الطرف مقــدِّ

ـق المتناَزع عليه من الترجمة. الترجمة البديلة، جاز للهيئة ال�شتعانة بالخبرة في ال�شِّ

مادة )6(
احت�ساب املواعيد

رًا بالأيام اأو بالأ�شهر  ـن القانون ميعادًا حل�شول الإجراء مقدَّ لأغرا�س هذه الالئحة، اإذا عيَّ

اأو بال�شنني فال ُيـح�َشـب منه يوم حدوث الأمر املعتَبـر ُمـجريًا للميعاد، اأما اإذا كان امليعاد مما 

يجب انق�شاوؤه قبل الإجراء فال يجوز ح�شول الإجراء اإل بعد انق�شاء اليوم الأخري منه.

وينق�شي امليعاد بانق�شاء اليوم الأخري منه اإذا كان خالل فرتة يجب اأن يح�شل فيها الإجراء. 

دة بالأ�شهر من يوم ابتدائها اإىل اليوم الذي يقابله من الأ�شهر التالية. وُتـح�شب املدة املحدَّ

وُتـح�شب مدة اليوم من منت�شف الليل اإىل منت�شف الليل التايل، واليوم وال�شاعة اللذين 

املهلة  فيهما  تنتهي  اللذان  وال�شاعة  اليوم  اأما  ح�شابها،  يف  يدخالن  ل  للمهلة  مبداأ  يكونان 

فيدخالن يف ح�شابها.

واإذا �شادف اآخر امليعاد عطلة ر�شمية امتدَّ اإىل اأول يوم عمل بعدها.

مادة )٧(
ـرات والطلبات �سوابط تقدمي اللوائح واملذكِّ

وطلبات  والأدلة  والدفوع  الدفاع   وطلبات  ـرات  واملذكِّ الدعوى  لوائح  تقدمي  يف  ُيـراعى 

ـل واخت�شام الغري والطلبات العار�شة والإجراءات الوقتية  ـَدخُّ اإجراءات الإثبات والإدخال والتَّ

م طبقًا لأحكام هذه الالئحة، اأن تتوافر فيها ذات ال�شوابط املعتَمـدة اأمام  ـظية التي تقدَّ ـَحـفُّ والتَّ

املحاكم، مبا يف ذلك: 

1- اأن تكون مطبوعة اأو مكتوبة بخط وا�شح.

2- اأن تت�شمن رقم الدعوى -اإْن ُوِجـد- واأ�شماء اأطراف الدعوى.
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مها. ـعة من الطرف الذي قدَّ 3- اأن تكون موقَّ

اأو الهيئة  اإىل مدير الدعوى  اأوراقًا  اأو  اأو م�شتندات  ـرات  اأو مذكِّ اأيُّ طرف لوائح  م  واإذا قدَّ

م �شورًا منها بقدر عدد اأطراف الدعوى ون�شخة اإلكرتونية  -بح�شب الأحوال- وَجـب عليه اأن يقدِّ

منها.

الباب االأول
اإجراءات رْفـع الدعوى واأوامر االأداء واالإعالن ومتثيل االأطراف

الف�سل االأول
رْفـع الدعوى

مادة )8(
اإجراءات رْفـع الدعـوى 

اأ-  ُتـرفع الدعوى اإلى الغرفة بناًء على طلب المدعي بالو�شائل المعتَمـدة بما في ذلك الو�شائل 

الإلكترونية بموجب لئحة ت�شتمل على الآتي:

1- ا�شم المدعي ولقبه ومهنته اأو وظيفته ومحل اإقامته اأو موطنه المختار، ورقمه ال�شخ�شي 

اأو رقم �شجله التجاري، ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال، والبريد الإلكتروني، 

المختار،  موطنه  اأو  اإقامته  ومحل  و�شفته  وظيفته  اأو  ومهنته  ولقبه  ـله  يمثِّ َمـن  وا�شم 

ورقمه ال�شخ�شي، ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني.

المختار، ورقم  اأو موطنه  اإقامته  اأو وظيفته ومحل  ولقبه ومهنته  المدعى عليه  ا�شم   -2

له  لم يكن  فاإن  ُوِجـد-،  -اإْن  الإلكتروني  والبريد  النقال  الهاتف  الثابت ورقم  الهاتف 

محل اإقامة معلوم وقت رْفـع الدعوى فاآخر محل اإقامة معلوم كان له.

3- وقائع الدعوى وطلبات المدعي.

عى به. 4- تحديد المبلغ المدَّ

اإليها في دعواه مرفقة بها قائمة بمفردات هذه  5- حافظة م�شتندات بالأدلة التي ي�شتند 

رة بلغة اأجنبية فيجب عليه تقديم ترجمة  الحافظة، واإذا كانت الم�شتندات اأو بع�شها محرَّ

ـفقوا على اختيار اللغة الإنجليزية  لها اإلى اللغة العربية، ما لم يكن اأطراف الدعوى قد اتَّ

كلغة ُتـ�شتخَدم في اإجراءات نظر النزاع، وفي هذه الحالة يجب عليهم تقديم ترجمة اإلى 

رة بلغة غيرها. اللغة الإنجليزية اإذا كانت محرَّ

ب-  على المدعي �شْرد وقائع ومو�شوع الدعوى واأ�شبابها، وطلباته واأ�شانيده بو�شوح وجالء.

ج-  يجــب اأن تكــون الدعــوى �شــاملة لجميــع مــا يحق للمدعــي المطالبة به بالن�شــبة اإلى اأ�شــباب 
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دة تقوم على �شــبب قانوني  الدعــوى, ويجــوز للمدعي اأن يجمع في دعوى واحدة طلبات متعدِّ

دة. واحد اأو على اأ�شباب اأو وقائع قانونية متعدِّ

ـنات اأو الم�شتندات المعتَمـدة   د-   يجب ا�شتيفاء اأية بيانات وتقديم اأية م�شتندات اأخرى، بذات البيِّ

اأمام المحاكم. 

 هـ- يكون رافع الدعوى م�شئوًل عن ا�شتيفاء و�شحة البيانات والم�شتندات الالزمة لرْفـع الدعوى.

مادة )9(
قْيـد الئحة الدعوى 

على المدعي عند تقديم لئحة الدعوى اأْن يوؤدي الر�شم كاماًل. اأ- 

ـــق من �شــداد الر�شــم وا�شــتيفاء كافــة البيانات والم�شــتندات بقْيد  ـَحـقُّ تقــوم الغرفــة بعد التَّ ب- 

الدعــوى فــي �شــجل الغرفــة الخا�ــس بذلــك واإيــداع لئحة الدعــوى واإي�شال �شــداد الر�شــم 

والم�شتندات في ملف الدعوى.  

ُيعَلن المدعي بما يفيد قْيـد دعواه بجدول المواعيد.  ج- 

مادة )10(
  ر�سوم الدعوى 

ر قيمة الدعاوى والطلبات والأوامر التي ُتـــرفع اإلى الغرفة طبقًا لأحكام قانون الر�شــوم  تقدَّ اأ- 

ـنة بقرار الوزير. الق�شائية، وُتـ�شتوَفـى عنها الر�شوم طبقًا للفئات المبيَّ

ـــن لمديــر الدعــوى عدم ا�شــتكمال اأو �شــداد الر�شــم المقرر َكـلَّـــف المدعــي اأو وكيله  اإذا تبيَّ ب- 

ـــنة بجدول المواعيد،  دها، دون اإخالل بالآجال المبيَّ با�شــتكماله اأو �شــداده خالل مهلة يحدِّ

دة يحيل مدير الدعوى ملف  فاإذا لم يلتزم المدعي اأو وكيله بهذا التكليف خالل المهلة المحدَّ

الدعوى بحالته اإلى القا�شي المنتَدب اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- ليقرر �شْطـب الدعوى في 

ـْطـــب باإجراءات �شحيحة، ويتولى مدير  هــذه الحالة، ويجوز للمدعي اإعادة الدعوى من ال�شَّ

ـى من اإجراءات مرحلة اإدارة الدعوى. الدعوى و�شع جدول جديد ل�شتكمال ما تَبـقَّ

ر اأو ا�شــتكماله خــالل المهلة  فــي حالــة عــدم قيــام المدعــي اأو وكيله ب�شــداد الر�شــم المقــرَّ ج- 

دة، يعر�س مدير الدعوى الأمر على القا�شي المنتَدب لالأمر ب�شْطـِبـها، واإذا ا�شتمرت  المحدَّ

الدعــوى م�شــطوبة لمــدة �شــتين يومًا ولم يطلــب اأحد الخ�شوم ال�شــير فيها اأ�شــدر القا�شي 

المنتــَدب قــراًرا باعتبار الدعــوى كاأن لم تكن دون حاجة اإلى تقديــم طلب بذلك من اأيٍّ من 

الطرفين. 
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م قبل  يجوز بقرار من الوزير تاأجيل �شــداد الر�شــوم اأو الإعفاء منها كليًا اأو جزئيًا بطلب يقدَّ د- 

قْيد الدعوى اأمام الغرفة.

 مادة )11(
اآثار قْيـد الالئحة وقْيـد طلب االأمر باالأداء

يرتتب على قْيـد لئحة الدعوى اأو قْيـد طلب الأمر بالأداء يف الغرفة طبقًا لأحكام املادتني 

)9( و)13( من هذه الالئحة ما ياأتي:

قْطـع مرور الزمن ال�شاري لم�شلحة المدعى عليه.  -1

�شريان الفوائد التاأخيرية ما لم تكن �شارية من وقت اآخر بحكم القانون اأو العرف التجاري   -2

اأو التفاق.

الف�سل الثاين
اأوامر االأداء
مادة )12(

�سروط طلب اأمر االأداء
مع عدم الإخالل باحلق يف رْفـع الدعوى طبقًا للقواعد املن�شو�س عليها يف الف�شل ال�شابق، 

يجوز ل�شاحب احلق اأْن ي�شت�شدر اأمر اأداء طبقًا لالأحكام الواردة يف هذا الف�شل مبوجب طلب 

م للغرفة متى توافرت ال�شروط الآتية: يقدَّ

ـنًا بذاته اأو بنوعه ومقداره. ـن المقدار اأو منقوًل معيَّ اأن يكون الحق َدينًا من النقود معيَّ  -1

اأن يكون الحق ثابتًا بالكتابة.  -2

اأن يكون الحق حال الأداء.  -3

اأن يكون مو�شوع اأمر الأداء مما يدخل في اخت�شا�س الغرفة.  -4

ـبع هذه الأحكام اإذا كان �شاحب احلق دائنًا بورقة جتارية واقت�شر طلبه على الرجوع  وُتـتَّ

ر اأو القابل اأو ال�شامن الحتياطي لأحدهم، اأما اإذا اأراد الرجوع على غري  على ال�شاحب اأو املحرِّ

ـباع الإجراءات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة ب�شاأن رْفـع الدعوى. هوؤلء وَجـب عليه اتِّ

مادة )13(
اإجراءات اإ�سدار اأمر االأداء

علــى الدائــن الــذي تتوافر فــي َدينه ال�شــروط المن�شو�س عليهــا في المــادة )12( من هذه  اأ- 
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ـــف المدين بالوفــاء اأوًل خالل �شــبعة اأيام  الالئحــة واختــار �شــلك طريق اأمــر الأداء، اأْن يكلِّ

علــى الأقــل ثم ي�شــت�شدر اأمر الأداء مــن القا�شي المنتَدب، ويكون التكليــف بالوفاء بموجب 

ـل بعلم الو�شول اأو ير�َشـل اإلى المدين بالو�شائل المعتَمـدة، بما في ذلك الو�شائل  كتاب م�شجَّ

فع مقام هذا التكليف. الإلكترونية، ويقوم احتجاج عدم الدَّ

م الدائــن طلب اإ�شدار اأمر الأداء اإلى الغرفة بالئحــة يراعى فيها البيانات المن�شو�س  ُيـــقدِّ ب- 

ين وما ُيـثِبـــت  عليها في الفقرة )اأ( من المادة )8( من هذه الالئحة، ويرِفـــق بها �شــند الدَّ

ـــد في �شــجل الغرفة الخا�س بذلك  ر، وتقيَّ ح�شول التكليف بوفائه بعد �شــداد الر�شــم المقرَّ

طبقًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )9( من هذه الالئحة.

م �شورًا منها وكافة مرفقاتها بقْدر عدد املدعى  وعلى الدائن عند تقدمي الالئحة اأن يقدِّ

عليهم ويبقى اأ�شل الالئحة يف الغرفة.

ـن  ويبيَّ تقدميه  يوم  من  الأكرث  على  اأيام  ثالثة  خالل  املنتَدب  القا�شي  من  الأمر  وي�شدر 

اأو ما اأمر باأدائه من منقول -بح�شب الأحوال- وكذا  اأداوؤه من اأ�شل وفوائد  فيه املبلغ الواجب 

امل�شروفات.

م من الأمر. ـَظـلُـّ ين بعد �شدور اأمر الأداء يف الغرفة اإىل اأن مي�شي ميعاد التَّ ويبقى �شند الدَّ

مادة )14(
االمتناع عن اإ�سدار اأمر االأداء

اإذا راأى القا�شي املنتَدب األ يجيب الطالب اإىل كل طلباته كان عليه اأْن ميتنع عن اإ�شدار 

الأمر واأْن يحيل الأوراق اإىل الغرفة لإدارة الدعوى ونظرها طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )15(
ـَظـلُّـم من اأمر االأداء االإعالن والتَّ

يعَلــن المديــن بالطلب وبالأمر ال�شــادر �شده بالأداء، وُيـعتَبـــر الطلب والأمــر ال�شادر عليه  اأ- 

بالأداء كاأْن لم يكن اإذا لم يتم اإعالنهما خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ �شدور الأمر.

ــم من الأمر خالل خم�شــة وخم�شــين يومًا من تاريخ  ـَظـلُـّ يجوز لل�شادر عليه الأمر بالأداء التَّ ب- 

رة لرْفـع  م اإلى الغرفة وتراعى فيه الإجراءات المقرَّ م بالئحة تقدَّ ـَظـلُـّ اإعالنه اإليه، وُيـرفع التَّ

الدعوى بالو�شــائل المعتَمـــدة بما في ذلك الو�شــائل الإلكترونية طبقًا لأحكام هذه الالئحة، 

ـبًا واإل كان غير مقبول. م م�شبَّ ـَظـلُـّ ويجب اأن يكون التَّ

رة  م القواعد والإجراءات المقرَّ ـَظـلُـّ يعتبر الُمـَتـَظـلِّـم في ُحـْكـم المدعي، ويراعى عند نظر التَّ ج- 

لإدارة الدعوى ونظرها اأمام الهيئة طبقًا لأحكام هذه الالئحة.
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الف�سل الثالث
االإعالن

مادة )16(
اإ�سدار م�ستند االإعالن 

فــي غيــر حالــة الإعالن بوا�شــطة الو�شــائل الإلكترونية، يجــب اأن يكون م�شــتند الإعالن من  اأ- 

ـعه مدير الدعوى اأو اأمين �شر الهيئة -بح�شب الأحوال- وُيـخَتـم بخاتم الغرفة،  ن�شختين ويوقِّ

وُيـعتَبـــر الإعــالن بالو�شــائل الإلكترونيــة ُمـنِتـــجًا لآثاره من تاريخ اإر�شــاله اإلى المعَلـــن اإليه، 

وت�شــري في �شــاأن الإعالن بالو�شــائل الإلكترونية القواعد والإجراءات المن�شو�س عليها في 

قرار الوزير ال�شادر بهذا ال�شاأن.

يتولى مدير الدعوى اأو اأمين �شر الهيئة -بح�شب الأحوال- الإ�شراف على مهمة الإعالن. ب- 

مادة )1٧(
بيانات م�ستند االإعالن

اأ- يجب اأن ي�شتمل م�شتند الإعالن على البيانات الآتية:

1- تاريخ اليوم وال�شهر وال�شنة وال�شاعة التي ح�شل فيها الإعالن.

ـله ولقبه وموطنه ومهنته. 2- ا�شم طالب الإعالن ولقبه وموطنه وا�شم َمن يمثِّ

3- ا�شم المعَلـن اإليه ولقبه وموطنه ومهنته، فاإْن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعالن فُيـعتدُّ 

باآخر موطن كان له.

4- ا�شم القائم بالإعالن ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأ�شل ون�شخة منه، ما لم 

تقت�س طبيعة الإعالن بالو�شائل الإلكترونية غير ذلك.

5- مو�شوع الإعالن.

دة. 6- تاريخ الجتماع اأو الجل�شة اإْن كان هناك اجتماع اأو جل�شة محدَّ

7- ا�شم َمن �ُشـلِّـم اإليه م�شتند الإعالن ولقبه و�شفته واإم�شاوؤه اأو خْتـمه اأو ب�شمة اإبهامه على 

ـن اإثبات ذلك و�شببه بح�شور �شاهد، ما  الأ�شل بما يفيد الت�شليم، وفي حالة امتناعه يتعيَّ

لم تقت�س طبيعة الإعالن بالو�شائل الإلكترونية غير ذلك.

ـل المعَلـن اإليه. 8- عنوان البريد الإلكتروني لالأطراف اأو اأرقام َتـوا�شُ

ب- يكــون الإعــالن بوا�شــطة اأيِّ موظف عام مكلَّـــف بذلك، اأو بوا�شــطة الو�شــائل الإلكترونية، اأو 

دها الوزير بعد موافقة المجل�س. بوا�شطة اأية جهة اأخرى يحدِّ
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مادة )18(
ت�سليم ن�سخة االإعالن

بالو�شائل  الإعالن  يقت�شيه  ما  ومبراعاة  خا�س  قانون  اأيِّ  يف  عليه  ُنـ�س  ما  عدا  فيما 

الإلكرتونية، ت�َشـلَّـم ن�شخة الإعالن اإىل ال�شخ�س املراد اإعالنه اأو يف موطنه على الوجه الآتي:

ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والموؤ�ش�شــات العامة على اختالفها، ت�َشـــلم   -1

ـلها قانونًا. اإلى َمـن يمثِّ

ما يتعلق بال�شركات والجمعيات والموؤ�ش�شات الخا�شة و�شائر الأ�شخا�س العتبارية الخا�شة،   -2

ت�َشـلَّـــم بمركــز اإدارتهــا للنائــب عنها قانونــًا اأو لمن يقــوم مقامه، وفي حالة عــدم وجودهما 

ت�َشـلَّـــم �شورة الإعالن لأحد موظفي مكتبيهما، فاإذا لم يكن لها مركز اإدارة ت�َشـلَّـــم ال�شورة 

للنائب عنها ل�شخ�شه اأو في موطنه.

مــا يتعلــق بال�شــركات الأجنبيــة التي لها فــرع اأو مكتب في المملكة، ت�َشـلَّـــم اإلى م�شــئول فرع   -3

ـــلها قانونًا في المملكة، وفي حالة عدم وجوده ت�َشـلَّـــم اإلى اأحد  ال�شركة اأو مكتبها اأو َمـــن يمثِّ

موظفي مكتبه.

ما يتعلق باأفراد قوة دفاع البحرين اأو قوات الأمن العام اأو من في حكمهم، ت�َشـلَّـم اإلى الجهة   -4

المخت�شة التابعين لها لتبليغها اإليهم.

ما يتعلق بالم�شجونين، ت�َشـلَّـم اإلى اإدارة المكان الموَدعين فيه لتبليغها اإليهم.  -5

ـله لتبليغها  ما يتعلق ببحارة ال�شفن التجارية اأو العاملين فيها، ت�َشـلَّـــم اإلى الربان اأو َمـــن يمثِّ  -6

اإليهم.

مادة )19(
عدم وجود ال�سخ�ص املطلوب اإعالنه

مع مراعاة ما يقت�شيه الإعالن بالو�شائل الإلكرتونية، اإذا مل يجد القائم بالإعالن ال�شخ�س 

املطلوب اإعالنه يف موطنه، كان عليه ما يلي:

ر اأنه وكيله اأو اأنه يعمل في خدمته اأو اأنه من ال�شاكنين معه  ت�شليم ن�شخة الإعالن اإلى َمن يقرِّ  -1

من الأزواج اأو الأقارب اأو الأ�شهار.

اإذا لــم يوجــد اأحــد ممن ي�شحُّ ت�شــليم ن�شــخة الإعالن اإليهــم طبقًا لأحكام الفقرة ال�شــابقة   -2

ــمه، وَجب علــى القائم بالإعالن اإثبات ذلك في ن�شــختي  اأو امتنــع َمـــن ُوِجـــد منهم عن ت�َشـلُـّ

ـق اإحداهما على باب المقر اأو المكان الذي يقيم فيه المراد اإعالنه. الإعالن وُتـل�شَ
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مادة )20(
االإم�ساء اأو اخلْتـم على ن�سخة االإعالن

ـع اإم�شائه  اإذا كان ال�شخ�س الذي �ُشـلِّـم اإليه م�شتند الإعالن اأو ُتـِرك لديه غري قادر على و�شْ

اأو خْتمه، وَجـب على القائم بالإعالن ت�شليم م�شتند الإعالن اأو تْرِكـه بح�شور �شاهد.

مادة )21(
اإثبات ح�سول االإعالن

ـع  اأنه �شادر وموقَّ اإقرار كتابي يظهر  ـنة لإثبات ح�شول الإعالن، كل  البيِّ ُيـقبل يف معر�س 

ـعة بالكيفية  من القائم بالإعالن اأو من �شاِهـد الإعالن، وكذلك كل ن�شخة من الإعالن تبدو موقَّ

اإثبات  باأية و�شيلة  اأو  ـنة يف البند )7( من الفقرة )اأ( من املادة )17( من هذه الالئحة،  املبيَّ

رة قانونًا اإذا كان الإعالن قد مت بوا�شطة و�شيلة اإلكرتونية. اإلكرتونية مقرَّ

مادة )22(
االإعالن يف اجلريدة الر�سمية وال�سحف واملوقع االإلكرتوين للغرفة

اإذا ثبت ملدير الدعوى اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- اأنه ل �شبيل لإجراء الإعالن طبقًا لأحكام 

املواد ال�شابقة لأيِّ �شبب، جاز اإجراء الإعالن على النحو الآتي:

الإعــالن على موقع الجريدة الر�شــمية بهيئــة المعلومات والحكومــة الإلكترونية وفي الموقع   -1

الإلكتروني للغرفة، وُيـعتَبـر تاريخ ن�ْشـر الإعالن تاريخًا لإجراء الإعالن. 

يجــوز بالإ�شافــة اإلــى مــا ورد في البند ال�شــابق، ن�ْشـــُر اإعالن فــي اأية �شحيفة يومية وا�شــعة   -2

النت�شــار ت�شــدر فــي المملكة باللغــة العربيــة اأو باللغة الإنجليزيــة اإذا اقت�شــى الأمر ذلك، 

وُيـعتَبـر تاريخ ن�ْشـر الإعالن تاريخًا لإجراء الإعالن.

فــي غيــر حالــة الإعــالن بوا�شــطة الو�شــائل اللكترونيــة، اإذا ثبت لمديــر الدعــوى اأو الهيئة                -3

ــم  - بح�شــب الأحــوال- اأن المطلــوب اإعالنــه يقيم خارج المملكة ولي�ــس له ممثل فيها لَتـ�َشـلُـّ

ـــل  الإعــالن نيابــة عنه وكان له موطن معلوم في الخارج، تم اإعالنه بوا�شــطة البريد الم�شجَّ

على عنوانه الذي يقيم فيه، وجاز طلب الأمر باإعالنه بالطرق الدبلوما�شــية اإْن اأمكن ذلك، 

اأو ن�ْشـــُر الإعالن في �شحيفة وا�شعة النت�شار في البلد الذي يقيم فيه المطلوب اإعالنه على 

ـم طرق الإعالن في هذه الحالة باتفاقيات خا�شة.  نفقة طالب الإعالن، ما لم تنظَّ
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الف�سل الرابع
متثيل اأطراف الدعوى 

مادة )23(
احل�سور اأمام مدير الدعوى اأو الهيئة 

مــع مراعاة ُحـْكـــم الفقــرة )ب( من هذه المــادة، يكون ح�شور اأطراف الدعــوى اأمام مدير  اأ- 

الدعوى اأو الهيئة باأنف�شهم اأو َمـن يوكلونهم من المحامين اأو الوكالء طبقًا لقانون المحاماة.

ل يجــوز للمحاميــن غير البحرينيين تمثيل اأطــراف الدعوى اأو الح�شور عنهم اأو القيام باأيٍّ  ب- 

مــن الأعمــال اأو الإجــراءات الالزمة لرْفـــع الدعــوى اإلى الغرفــة اأو متابعتهــا اأو الدفاع فيها 

اأمام مدير الدعوى اأو الهيئة اإل بال�شــتراك مع اأحد المحامين البحرينيين المجازين اأمام 

محكمة التمييز.

بمجرد �شدور التوكيل من اأحد الخ�شوم لوكيله، يكون محل وكيله وعنوان بريده الإلكتروني  ج- 

معتَبـرًا في اإعالن الأوراق الق�شائية الالزمة لل�شير في الدعوى. 

ـــى عن الوكالة في وقت غير منا�شــب، �شــواء كان اأثناء اإدارة الدعوى  ل يجوز للوكيل اأْن يتنحَّ د- 

اأو اأثناء نظرها اأمام الهيئة.  

علــى الوكيــل اأن يــوِدع ملــف الدعــوى �شورة من �شــند الوكالة، بعد اْطـــالع مديــر الدعوى اأو  هـ- 

الهيئة -بح�شب الأحوال- على اأ�شل التوكيل.

ـــرة اأو م�شتنًدا  يترتب على ح�شور الخ�شوم اأو وكالئهم لدى مدير الدعوى اأو تقديمهم مذكِّ و- 

اأو طلبًا بالو�شــائل المعتَمـــدة بما في ذلك الو�شــائل الإلكترونية، اعتبار الخ�شومة ح�شورية 

فــي حقهــم ولو لم يح�شــروا ابتداًء اأو تَخـلَّـــفوا عن الح�شور بعد ذلك لــدى مدير الدعوى اأو 

الهيئة. 

مادة )24(
التوكيل باخل�سومة 

ل التوكيل باخل�شومة  مع مراعاة ُحـْكـم الفقرة )ب( من املادة )23( من هذه الالئحة، يخوِّ

والدفاع  ومتابعتها  واإدارتها  الدعوى  لرْفـع  الالزمة  والإجراءات  بالأعمال  القيام  �شلطة  الوكيَل 

احلكم  هذا  واإعالن  مو�شوعها  يف  احلكم  ي�شدر  اأْن  اإىل  ـظية  ـَحـفُّ التَّ الإجراءات  واتخاذ  فيها 

وقْبـ�س الر�شوم وامل�شاريف، وذلك يف غري احلالت التي يوِجـب فيها القانون تفوي�شًا خا�شًا، 

م ل ُيـحتج به على الطرف الآخر. وكل قْيـد يرد يف �شند التوكيل على خالف ما تقدَّ



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

23

مادة )25(
اخت�سا�ص الوكيل

ـــله في اجتماع اإدارة الدعوى اأو الجل�شة اأثناء نظر الدعوى  ره الوكيل بح�شور موكِّ كل ما يقرِّ اأ- 

ـل نف�شه اإل اإذا كان قد نفاه في ذات الجتماع اأو ذات الجل�شة. ره الموكِّ يكون بمثابة ما يقرِّ

َعـــى بــه اأو التنازل عنــه اأو ال�شلح اأو قبول  ل ي�شــح بغيــر تفوي�ــس خا�س الإقرار بالحق المدَّ ب- 

هــا اأو تــْرك الخ�شومة اأو التنازل عن الحكم كليًا اأو جزئيًا اأو رْفـــع  اليميــن اأو توجيههــا اأو ردِّ

عاء بالتزوير اأو ردِّ ع�شــو الهيئة اأو الخبير  يــن اأو الدِّ الحجــز اأو تــْرك التاأمينــات مع بقاء الدَّ

ـــل اأو اإجراء اأيِّ  اأو العْر�ــس الحقيقــي اأو قبولــه، اأو قْبـــ�س المبالــغ من الغرفة لح�شــاب الموكِّ

ـل طلب  ف اآخر يوِجـب فيه القانون تفوي�شًا خا�شًا، وكل ما يقع خالف ذلك يجوز للموكِّ ت�شرُّ

عدم العتداد به.

مادة )26(
ـي الوكيل  عْزُل اأو تنحِّ

مع عدم الإخالل بحكم الفقرة )ج( من املادة )63( من هذه الالئحة:

ـل بتعيين بدٍل منه  ل يحول عْزُل الوكيل دون �شير الإجراءات في مواجهته اإل اإذا اأعلنه الموكِّ  -1

اأو بعزمه على مبا�شرة الدعوى بنف�شه.

ـــي، اأو مح�شر الجتماع اأو  ـَنـحِّ ـــل بن�شخة من طلب التَّ ـــى الوكيل وَجـــب اإعالن الموكِّ اإذا تَنـحَّ  -2

ـي الوكيل. ثِبـت فيها تَنـحِّ
ُ
الجل�شة التي اأ

الباب الثاين
اإدارة الدعوى اأمام مدير الدعوى

مادة )2٧(
عدم �سالحية مدير الدعوى

كان  اإذا  الدعوى  اإدارة  ب�شاأن  اإليه  امل�شَنـدة  املهام  ملبا�شرة  الدعوى غري �شالح  يكون مدير 

ـمًا يف الدعوى، اأو كانت تربطه �شلة قرابة اأو م�شاهرة حتى الدرجة الرابعة باأحد اخل�شوم  خ�شْ

ـله اأو املداِفـع عنه، اأو كانت له يف الدعوى م�شلحة �شخ�شية، اأو كان قد اأفتى اأو َتـراَفـع عن  اأو ممثِّ

اأحد اخل�شوم يف الدعوى اأو كتب فيها.

وعلى مدير الدعوى يف حالة عدم �شالحيته ملبا�شرة تلك الإجراءات يف اأيٍّ من الدعاوى اأن 

وُيـثَبـت ذلك يف  مبا�شرتها،  يحل حمله يف  ـي وحتديد من  ـَنـحِّ التَّ له يف  لالإذن  ـل  امل�شجِّ ُيـخِطـر 

حم�شر خا�س يوَدع مبلف الدعوى.



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

24

مادة )28(
جدول املواعيد

اأ-  ي�شتمل جدول المواعيد على ما ياأتي:

  1- رقم الدعوى واأ�شماء الخ�شوم فيها.

ـرات  دة للخ�شوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى واإثباتها من مذكِّ   2- الآجال المحدَّ

،بح�شب  الثالث  والع�شو  التطبيق  الواجب  والقانون  اللغة  واختيار  وطلبات،  وم�شتندات 

الأحوال.

دة لالجتماعات حال تقريرها.   3- المواعيد المحدَّ

دة لنظر الدعوى اأمام الهيئة.    4- تاريخ الجل�شة المحدَّ

دة في جدول المواعيد، فاإذا تَخـــلَّف اأيٌّ منهم   ب-  يجــب علــى الخ�شوم اللتزام بالآجال المحدَّ

دة بجدول المواعيد جاز  ـــرة اأو م�شــتند اأو طلب خالل اأيٍّ من الآجال المحــدَّ عــن تقديم مذكِّ

ــق من �شحة اإعالن َمـن تَخـلَّـف منهم، اأْن يحيل الدعوى بحالتها  ـَحـقُّ لمدير الدعوى، بعد التَّ

اإلى الهيئة.

دة لذلك  ـرة اأو م�شتند اأو طلب خالل الآجال المحدَّ  ج-   اإذا تَخـلَّـف المدعى عليه عن تقديم مذكِّ

بجــدول المواعيــد، وفي غ�شون ال�شــهر الأول من مــدة اإدارة الدعــوى المن�شو�س عليها في 

ـق من �شحة اإعالن المدعى  ـَحـقُّ المادة )33( من هذه الالئحة، جاز لمدير الدعوى، بعد التَّ

دة بجــدول المواعيد في حالــة عدم تقديــم الرد على  عليــه، اعتمــاد تاريــخ الجل�شــة المحــدَّ

الدعوى، مع اإحالة ملفها اإلى الهيئة.

د-  اإذا ا�شتلزمت اإدارة الدعوى عْقـد اجتماعات بين الخ�شوم اأو طَلـب اأحدهم ذلك، جاز لمدير 

الدعــوى تحديــد مواعيد انعقادها واإدراجها في جدول المواعيد واإعالن الخ�شوم بها، واإذا 

ـق من  ـَحـقُّ ر جاز لمدير الدعوى، بعد التَّ تَخـلَّـف اأيٌّ من الخ�شوم عن ح�شور اأيِّ اجتماع مقرَّ

�شحة اإعالن َمـــن تَخـلَّـــف عن الح�شور، ال�ّشـَْيـــر فــي اإجراءات اإدارة الدعــوى بح�شور باقي 

الخ�شوم.

ر عطلة  دة بجدول المواعيد اأو تاريخ الجتماع المقرَّ هـــ-  اإذا �شــادف اآخر يوم من الآجال المحدَّ

ر�شــمية، وَجــب علــى الخ�شــوم تقديم ما يلــزم تقديمــه اأو الح�شور في اأول يــوم عمل بعدها 

-بح�شب الأحوال- دون الحاجة اإلى اإعادة اإعالن اأيٍّ منهم.

ـــل واإعالن  دة بجدول المواعيد بعد اعتماد الم�شجِّ  و-  يجــوز لمديــر الدعوى تعديل الآجال المحدَّ

رة في ح�شور الخ�شوم، فاإذا  الخ�شــوم بهــا، كما يجوز له تعديل مواعيــد الجتماعات المقرَّ

تــم تعديلهــا في غيبة اأيٍّ منهم وَجـــب اإعالن الخ�شم الغائب، ويجــب على مدير الدعوى في 

دة لإدارة الدعوى طبًقا لأحــكام المادة )33( من هذه  جميــع الأحوال مراعــاة المدة المحدَّ

الالئحة.
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 ز- يراعــى فــي اإعــداد جــدول المواعيــد الم�شــاواة بيــن الخ�شوم بمــا يتيح لكل خ�شــم الفر�شة 

الكافية لتقديم دفاعه وم�شتنداته وعْر�س اأدلته.

م الخ�شم  ـــرات اأو م�شــتندات اأو طلبات، واإذا قدَّ  ح-  يجب اإثبات تاريخ تقديم الخ�شم لأية مذكِّ

ـن كتابًة اأ�شباب وظروف  د بجدول المواعيد وَجـب عليه اأن يبيِّ اأيًا من ذلك بعد الأجل المحدَّ

ـــخذ الإجراءات الالزمة  رات والم�شــتندات والطلبات ملف الدعوى، وُتـتَّ ذلــك، وتــوَدع المذكِّ

طبًقا لأحكام هذه الالئحة بما في ذلك اإعالن الخ�شوم.

 ط- يتولى مدير الدعوى تحـرير محا�شر اجتماعات اإدارة الدعـوى، وله في �شبيل ذلك ا�شتخدام 

الو�شــائل الإلكترونيــة المعتَمـــدة، وتودع المحا�شـــر ملف الدعــوى بعد اعتمادها من ِقـَبـــله، 

ـــل ت�شمية اأميٍن لل�شـر يتولى تحـرير محا�شر الجتماعات وِحـْفـَظـها  ويجوز بقرار من الم�شجِّ

فـي ملف الدعوى بعـد اعتمادها من مديـر الدعوى.

مادة )29(
ـرات وامل�ستندات والطلبات واالأدلة تقدمي املذكِّ

اإىل تقدمي ما يلزم تقدميه للف�شل يف الدعوى، مبا يف ذلك  اأن يبادر  يجب على اخل�شم 

دة لذلك  ـرات وامل�شتندات والطلبات املتعلقة باإجراءات الإثبات، وذلك خالل الآجال املحدَّ املذكِّ

بجدول املواعيد، وله على الأخ�س تقدمي ما ياأتي:

ـرات بالدفاع والدفوع. مذكِّ  -1

حوافظ م�شتندات بالأدلة التي ي�شتند اإليها في دفاعه، مع قائمة بمفردات هذه الحوافظ.  -2

الطلبات العار�شة والدعاوى المتقابلة.  -3

طلبات اخت�شام الغير والإدخال.  -4

ـظية والوقتية. ـَحـفُّ الطلبات الم�شتعَجـلة والإجراءات التَّ  -5

تقارير الخبراء.  -6

ـنة. طلب �شماع ال�شهود، وبيان الوقائع التي يرغب في اإثباتها بالبيِّ  -7

طلب تمكين الخبير من مبا�شرة عمله، مع �شرورة بيان الم�شائل المراد اإثباتها بالخبرة.  -8

طلب الإنكار اأو الدعاء بالتزوير.  -9

رات الموجودة تحت يده. 10- طلب اإلزام الخ�شم الآخر في الدعوى بتقديم المحرَّ

11- طلب اإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد تكون لديها من معلومات اأو وثائق.

12- طلب اإلزام الغير بعْر�س ما يحوزه اأو ُيـحِرزه من اأ�شياء.
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13- طلب ا�شتجواب الخ�شوم.

14- طلــب توجيــه اليميــن الحا�شــمة، وبيــان الوقائع التي يريد ا�شــتحالف خ�شمه عليها وِذْكـــر 

�شيغة اليمين.

15- طلب اإجراء المعاينة.

16- التفــاق علــى اللغــة الإنجليزية كلغة ُتـــ�شتخَدم في اإجراءات ت�شــوية النزاع، ِوْفـــقًا لل�شــروط 

المن�شو�س عليها في المادة )5( من هذه الالئحة.

17- التفاق على القانون واجب التطبيق على مو�شوع النزاع، اإْن ُوِجـد.

ـفق الأطراف على قانون  18- تقديم ن�شو�س القانون واجب التطبيق على مو�شوع النزاع، اإذا اتَّ

اآخر غير القانون البحريني.

19- ك�ْشـف بم�شروفات الدعوى، اإْن ُوِجـد.

20- ك�ْشـف باأتعاب المحاماة، اإْن ُوِجـد.

الإثبات  باإجراءات  املتعلقة  والطلبات  وامل�شتندات  ـرات  املذكِّ بكافة  الدعوى  اأطراف  ويعَلـن 

املن�شو�س عليها يف هذه املادة، وذلك ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة.

ـنة يف البنود )5، 10، 11، 12( من  وينظر القا�شي املنتَدب يف هذه املرحلة الطلبات املبيَّ

هذه املادة والتي ُتـرفع تبعًا للطلب الأ�شلي بالئحة الدعوى.

مادة )30(
اأ�سباب رد الدعوى وعدم قبولها

د لذلك بجدول المواعيد  يجــوز للمدعى عليه فــي مرحلة اإدارة الدعوى وخالل الأجل المحدَّ اأ- 

اأن يدفــع بعــدم جواز نظر الدعوى ل�شــابقة الف�شل فيها، اأو بعدم �شــماعها لمرور الزمن، اأو 

ر قانونًا، اأو بعدم قبولها لنعدام �شفة اأو اأهلية المدعي، اأو لنتفاء  لرْفـعها بعد الميعاد المقرَّ

اأو لزوال �شْرط الم�شلحة في الدعوى، اأو لرْفـــعها بغير الطريق الذي ر�شمه القانون، اأو لأيِّ 

�شبب اآخر.

ب- اإذا اكتفى المدعى عليه بالرد على الدعوى باأيٍّ من الدفوع الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة 

دون تقديــم دفــاع مو�شوعي اآخر، اأعــدَّ مدير الدعوى تقريرًا يت�شمــن وقائع الدعوى وحجج 

موا بها من طلبات، ويعر�س  الأطراف وطلباتهم ودفاعهم وما ا�شتندوا اإليه من اأدلة وما تقدَّ

ملــف الدعوى على الهيئة مرِفـــقًا به التقريـــر الم�شــار اإليه، ول يجوز للهيئــة في هذه الحالة 

اإعادة الدعوى لمدير الدعوى بعد اإحالتها اإليها.
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مادة )31(
االتفاق على القانون واجب التطبيق 

ـفقوا على القانون واجب التطبيق على مو�شوع النزاع قبل  اإذا لم يكن اأطراف الدعوى قد اتَّ اأ- 

ـفاقهم في هذا ال�شاأن اإلى  رْفـع الدعوى ورغبوا في التفاق على ذلك، وَجـب عليهم تقديم اتِّ

د لذلك بجدول المواعيد. مدير الدعوى خالل الأجل المحدَّ

ـــفق اأطراف الدعوى على قانون غير القانون البحريني، وَجـــب عليهم تقديم ن�شو�س  اإذا اتَّ ب- 

د لذلك بجدول المواعيد. ذلك القانون اإلى مدير الدعوى خالل الأجل المحدَّ

ـِفـق اأطراف الدعوى على اختيار القانون واجب التطبيق قبل رْفـع الدعوى اأو خالل  اإذا لم يتَّ ج- 

موا ن�شو�س القانون الأجنبي طبقًا لأحكام  د لذلك بجدول المواعيد، اأو لم يقدِّ الأجل المحدَّ

الفقرة )ب( من هذه المادة، كان القانون البحريني هو القانون واجب التطبيق على مو�شوع 

النزاع.

ـــد  موا اأمام مدير الدعوى اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- ما يوؤيِّ يجوز لأطراف الدعوى اأن يقدِّ د- 

دفاعهم اأو دفوعهم من اأحكام ق�شائية اأو اآراء فقهية حول ن�شو�س القانون واجب التطبيق.

على الهيئة اأن تراعي في تطبيق اأحكام القانون الأجنبي واجب التطبيق على المناَزعة طرق  هـ- 

موا تلك الأحكام. تطبيق وتف�شير اأحكام ذلك القانون، اإذا كان اأطراف الدعوى قد قدَّ

فــي جميــع الأحــوال يكــون القانــون البحرينــي هــو القانــون واجــب التطبيــق علــى الم�شــائل  و- 

ـظية والوقتية. ـَحـفُّ الم�شتعَجـلة التي ُتـرفع تَبـعًا للطلب الأ�شلي، والطلبات التَّ

ـِفـــق اأطراف الدعوى على تطبيقه على مو�شوع  ُيـــ�شتَرط في القانون واجب التطبيق الذي يتَّ ز- 

النزاع، األ تكون اأحكامه مخاِلـفة للنظام العام في المملكة.

وَجـب  اململكة  العام يف  النظام  التطبيق تخالف  القانون واجب  اأحكام  اأن  الهيئة  راأت  واإذا 

ـن لالأطراف اأوجه خمالفته للنظام  ر ا�شتبعاد تطبيق القانون الأجنبي، اأْن تبيِّ عليها، قبل اأْن تقرِّ

دها الهيئة. موا دفاعهم يف هذا ال�شاأن خالل اجلل�شة التي حتدِّ العام، ولالأطراف اأن يقدِّ

ويف حالة ا�شتبعاد القانون الأجنبي ملخالفته للنظام العام، يجب على الهيئة اأن تطبق القانون 

البحريني. 

مادة )32(
 ت�سوية النزاع عن طريق ال�سلح اأو الو�ساطة

ـفق الأطراف  ـلحًا، فاإذا اتَّ يجوز للخ�شوم خالل مرحلة اإدارة الدعوى اإثبات ت�شوية النزاع �شُ اأ- 

ـــفقوا عليه فــي مح�شر تكون له قوة ال�شــند التنفيذي بعــد توقيعه من  علــى ذلــك اأثبـــت ما اتَّ

ـــباع  ـــع ال�شيغــة التنفيذية عليه بعد اتِّ الخ�شــوم اأو مــن وكالئهــم ومــن مدير الدعــوى وو�شْ
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ل ن�شف الر�شــم  الإجــراءات المن�شو�ــس عليها في المادة )76( من هذه الالئحة،  وُيـَحـــ�شَّ

ـــفاق الخ�شوم على ت�شــوية النزاع  ر اأو ُيَردُّ ما زاد عنه -بح�شــب الأحوال- في حالة اتِّ المقرَّ

ـلحًا خالل مرحلة اإدارة الدعوى.  �شُ

يجوز للخ�شوم خالل مرحلة اإدارة الدعوى ت�شوية النزاع القائم بينهم عن طريق الو�شاطة،  ب- 

ـلوا اإلى الت�شوية كليًا اأو جزئيًا يكون لتفاق الت�شوية قوة ال�شند التنفيذي بعد توثيقه  فاإذا تو�شَّ

اأو الت�شديــق عليــه مــن القا�شي المنتَدب. وُيـعَفـــى رافــع الدعوى كليًا من الر�شــم الق�شائي 

بخ�شو�س ما تمت ت�شويته من النزاع اإذا تم اإيداع اتفاق الت�شوية خالل �شهر من تاريخ قْيـد 

الدعــوى، وُيـعَفـــى مــن ن�شف الر�شــم بخ�شو�س ما تم ت�شــويته من النزاع اإذا تــم اإيداع هذا 

ر القا�شي المنتــَدب الإعفاء من  التفــاق خــالل اأربعة اأ�شــهر مــن تاريخ قْيـــد الدعوى، ويقــرِّ

ه اإليه  ـــى منه اأو ردِّ ـــه اأو بع�شه اأو اإلزام رافع الدعوى باأداء الر�شم كاماًل اأو ما تَبـقَّ الر�شم كلِّ

،بح�شب الأحوال.

ـفاق الأطراف وْقـف  ر بناًء على اتِّ للهيئة اأثناء نظر الدعوى وفي اأية حالة تكون عليها، اأن تقرِّ ج- 

الدعوى واإحالة النزاع القائم بينهم للت�شــوية عن طريق الو�شــاطة، وُتـثِبـــت ذلك في مح�شر 

جل�شتها والمدة التي ُتـوَقـف الدعوى خاللها.

مادة )33(
مدة اإدارة الدعوى وانتهاوؤها

تكون مدة اإدارة الدعوى )30( يومًا من تاريخ قْيـد الدعوى يف حالة عدم ردِّ املدعى عليه 

ه عليها. على لئحة الدعوى، وت�شاف مدة )30( يومًا اأخرى يف حالة ردِّ

ـفاق  اتِّ بناًء على  ـل،  امل�شجِّ بقرار من  اأخرى  يوًما  املدة مبا ل يجاِوز )60(  ويجوز مدُّ هذه 

ـب من مدير الدعوى مرفق به جدول باآجال جديدة، بح�شب الأحوال. اخل�شوم اأو طلب م�شبَّ

ومع عدم الإخالل بحكم الفقرة )ب( من املادة )28( من هذه الالئحة، تنتهي اإجراءات 

اإدارة الدعوى بانتهاء مدتها طبًقا للفقرتني ال�شابقتني من هذه املادة، اأو اإذا اكتفى اخل�شوم مبا 

ـرات وم�شتندات وطلبات يف الدعوى، اأو اإذا تو�شل الأطراف اإىل اتفاق لت�شوية  مت تقدميه من مذكِّ

النزاع كليًا عن طريق ال�شلح اأو الو�شاطة.

مادة )34(
اإحالة الدعوى اإىل الهيئة

وحجج  الدعوى  وقائع  يت�شمن  تقريرًا  الدعوى  اإدارة  من  انتهائه  بعد  الدعوى  مدير  ُيـِعـدُّ 

تتعلق  طلبات  من  به  موا  تقدَّ وما  اأدلة  من  عليه  ا�شتندوا  وما  ودفاعهم  وطلباتهم  الأطراف 
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باإجراءات الإثبات، ويجب عليه اإحالة ملف الدعوى خالل )3( اأيام عمل اإىل الهيئة مرِفـقًا به 

التقرير امل�شار اإليه.

الباب الثالث
نظر الدعوى اأمام الهيئة

الف�سل االأول
ت�سكيل الهيئة وحاالت عدم �سالحية اأحد اأع�سائها

مادة )35(
ت�سكيل الهيئة 

ـل الهيئة من ثالثة اأع�شاء خالل )60( يوًما من تاريخ تقديم لئحة الدعوى اإلى الغرفة،  ُت�شكَّ اأ- 

ـل، ويعَلـن اأطراف الدعوى بن�شخة من القرار  وي�شدر بت�شمية اأع�شاء الهيئة قرار من الم�شجِّ

ـ�َشـْلـ�ُشـــل في قوائم  فــور �شــدوره، علــى اأن يراعــى في اختيــار اأع�شاء الهيئــة من الق�شــاة التَّ

ـ�شات تَبـًعا لقوائم  ـ�َشـْلـ�ُشـل في جدول التخ�شُّ اللغات، كما يراعى في اختيار الع�شو الثالث التَّ

اللغات في كل تخ�ش�س.

يكــون ت�شــكيل الهيئــة من ع�شوين مــن الق�شاة المدَرجة اأ�شــماوؤهم في القوائــم المن�شو�س  ب- 

عليهــا فــي الفقرة )ج( من هذه المادة، ويتولى اأقدمهما رئا�شــة الهيئة، وع�شو ثالث يختاره 

ـــل من بين المدَرجين في الجدول المن�شو�س عليه في الفقرة )د( من هذه المادة،  الم�شجِّ

بعد اأْخـــذ راأي اأقدم الق�شاة المدَرجة اأ�شماوؤهم في قوائم اللغات، على اأن ُيـراَعـــى في هذا 

ـ�َشـْلـ�ُشـل في قائمة اللغة التي ُتـ�شتخَدم في ت�شوية النزاع اأمام الغرفة. الختيار التَّ

ـفاق  وا�شتثناًء من ذلك يجوز لأطراف النزاع خالل )30( يومًا من تاريخ قْيـد الدعوى التِّ

ـلوا اأية م�شاريف اإ�شافية قد ترتتب على  على اأْن يختاروا الع�شو الثالث يف الهيئة، على اأن يتحمَّ

هذا الختيار.

ج-  ُيـِعـــدُّ الرئي�ــس التنفيــذي قوائــم باأ�شــماء الق�شــاة الذيــن يندبهــم المجل�ــس بنــاًء على طلب 

الوزيــر، علــى اأن تت�شمن تلك القوائم اأ�شــماء ق�شــاة لنظر الدعاوى باللغــة العربية واآخرين 

لنظرها باللغة الإنجليزية، اأو باللغتين، على األ تقل درجة اأيٍّ منهم عن درجة قا�ٍس بمحكمة 

ال�شتئناف العليا.

ـ�شات، ويت�شمن  د- ُتـِعـدُّ الغرفة جدول اختيار الع�شو الثالث في الهيئة ويكون مبنيًا على التخ�شُّ

ـ�س لنظر الدعاوى باللغة العربية اأوباللغة الإنجليزية اأوباللغتين، ويجوز اأن  قائمة لكل تخ�شُّ

ـ�شات  ي�شمل الجدول اأ�شماًء للق�شاة الذين يعتمد المجل�س اأ�شماءهم كع�شو ثالث تَبـعًا للتخ�شُّ

الــواردة في جــدول اختيار الع�شــو الثالث وبذات تق�شــيم اللغات، ولأغرا�ــس اختيار اأع�شاء 

ـــحهما  ـــل لجنة برئا�شــة الرئي�ــس التنفيــذي وع�شوين ير�شِّ الجــدول مــن غيــر الق�شاة، ت�شكَّ
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ـــحه  ـــحه الوزير وع�شو ير�شِّ ـــهما مجل�س اأمناء الغرفة وع�شو ير�شِّ المجل�ــس وع�شوين ير�شحِّ

ـــحه  ـــحه مجل�ــس التنميــة القت�شادية وع�شو تر�شِّ م�شــرف البحريــن المركزي وع�شو ير�شِّ

غرفــة تجــارة و�شناعة البحرين، وتنعقد اللجنة لختيار الأع�شاء من غير الق�شاة ِمـــن بين 

ـ�شات المعتَمـدة بالجدول،  َمـــن تتوافر فيهم الخبرة الالزمة لنظر المنازعات تَبـــًعا للتخ�شُّ

وذلــك عــن طريق فْتـــح باب التر�شــيح لمن يرغب من هوؤلء وبعد الت�شــاور مــع الجهات ذات 

العالقــة، وتقــوم اللجنــة باعتماد جدول الأ�شــماء وتحديثه بذات الطريقة مرة كل �شــنة على 

الأقل، ويجوز لها النعقاد في اأيِّ وقت عند القت�شاء.

هـ- يجب اأن يتمتع اأع�شاء الهيئة بالحْيـــدة وال�شــتقالل، وعلى كلٍّ منهم عند ت�شــميته ع�شوًا في 

ـــل عن اأية ظروف اأو مالب�شات ُيـحتَمـــل اأْن توؤدي اإلى اإثارة �شكوك  ـــح للم�شجِّ الهيئة اأن ُيـف�شِ

ت اأيٌّ من تلك الظروف اأو المالب�شــات بعد ت�شميته  حول حْيـــدته اأو ا�شــتقالله، فاإذا ا�شــتجدَّ

ـل. ـح عن ذلك اإلى الم�شجِّ وَجـب عليه اأن ُيـف�شِ

مادة )36(
حاالت عدم �سالحية ع�سو الهيئة

ه اأحد اأطراف  يكون ع�شو الهيئة غير �شالح لنظر الدعوى ممنوعًا من �شــماعها، ولو لم يُردَّ اأ- 

الدعوى، في اأيٍّ من الحالت الآتية:

1- اإذا كان طرفًا في الدعوى المنظورة اأمام الهيئة.

2- اإذا كانت تربطه �شلة قرابة اأو م�شاهرة حتى الدرجة الرابعة باأحد اأطراف الدعوى اأو 

ـله اأو َمـن يدافع عنه. ممثِّ

3- اإذا كانت له في الدعوى م�شلحة �شخ�شية.

4- اإذا كان قد اأفتى اأو َتـراَفـع عن اأحد الأطراف في الدعوى اأو كتب فيها.

ـي ع�شو الهيئة عن نظر الدعوى يف اأيٍّ من هذه احلالت بعد ا�شتئذان املجل�س اإذا  ويكون تنحِّ

كان من الق�شاة اأو اإخطار الرئي�س التنفيذي اإذا كان ع�شًوا ثالًثا.

ب-  ل يجــوز اأن تكــون هنــاك �شلة قرابــة اأو م�شاهرة حتى الدرجة الرابعة بيــن اأع�شاء الهيئة، 

ـــى اأحدهما، واإذا ُوِجـــدت هذه  فــاإذا ُوِجـــدت هــذه ال�شلة بين ع�شوين منهم وَجـــب اأْن يتنحَّ

ـــى اثنان منهم، وذلك بعد ا�شتئذان المجل�س  ال�شلة بين جميع اأع�شاء الهيئة وَجـــب اأْن يتنحَّ

ـي من الق�شاة اأو بعد اإخطار الرئي�س التنفيذي اإذا كان ع�شوًا ثالثًا. اإذا كان الع�شو المتنحِّ

اإذا لــم يتنــحَّ ع�شــو الهيئة في الحــالت المن�شو�س عليها في الفقرتيــن )اأ( و)ب( من هذه  ج- 

م اإلــى الهيئة بطلب ردِّ ذلــك الع�شو بالئحة  المــادة، جــاز لأيٍّ مــن اأطراف الدعــوى اأن يتقدَّ

ُتـرفع وُتـعَلـن طبقًا لأحكام هذه الالئحة، ويكون حكم الهيئة في طلب الردِّ نهائيًا وغير قابل 
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ـْعـن بالبطالن في الحكم  للطعن عليه باأيِّ وجه، وذلك دون الإخالل بحق طالب الردِّ في الطَّ

النهائــي ال�شــادر من الهيئة اأمــام محكمة التمييز طبقًا لأحكام البنــد )2( من الفقرة )اأ( 

من المادة )13( من القانون.

يقع باطاًل، طبقًا لحكم البند )2( من الفقرة )اأ( من المادة )13( من القانون، عمل ع�شو  د- 

الهيئــة فــي الأحــوال المن�شو�س عليها في الفقرتين )اأ( و )ب( مــن هذه المادة ما لم يتفق 

اأطراف الدعوى جميعًا على خالف ذلك.

يجوز لع�شو الهيئة، حتى ولو كان �شالحًا لنظر الدعوى ولم يقم به �شــبب من اأ�شــباب الرد،  هـ- 

ـى عن نظرها اإذا ا�شت�شعر الحرج، وذلك بعد ا�شتئذان المجل�س اإذا كان من الق�شاة  اأن يتنحَّ

اأو اإخطار الرئي�س التنفيذي اإذا كان ع�شوًا ثالثًا.

اإذا قام اأيُّ �شــبب من الأ�شــباب التي تجعل ع�شو الهيئة غير �شالح اأو غير قادر على موا�شلة  و- 

ال�شــير فــي اإجراءات نظــر الدعوى، يتم ت�شــمية ع�شو اآخر يحــل محله بــذات الطريقة التي 

ـــي بهــا ذلــك الع�شــو وذلك خــالل )30( يومًا مــن قيام ال�شــبب. واإذا كان ع�شــو الهيئة  �ُشـمِّ

ـــل ت�شــمية ع�شو  ـــى الم�شجِّ ـــفاق الأطراف ولم يبادروا اإلى اختيار ع�شو اآخر، تولَّ مختارًا باتِّ

يحل محله من بين المدَرجين في جدول اختيار الع�شو الثالث بالغرفة.

مادة )3٧(
اأمني �سر الهيئة

ر املح�شر بوا�شطة اأجهزة احلا�شب  يجب اأن يح�شر مع الهيئة يف اجلل�شات اأمني �شر يحرِّ

رة  ر اإلكرتونيًا ذات احلجية املقرَّ ـع رئي�س الهيئة على املح�شر، وتكون للمح�شر املحرَّ الآيل، ويوقِّ

للم�شتند الر�شمي.

 

الف�سل الثاين
اإعالن االأطراف واإجراءات اجلل�سات ونظامها

مادة )38(
اإعالن اأطراف الدعوى

اإذا مل يعَلـن اأحد اأطراف الدعوى اإعالنًا �شحيحًا، وَجـب اإعالنه طبقًا لأحكام الف�شل الثالث 

من الباب الأول من هذه الالئحة.

ويعَلـن اأطراف الدعوى بجميع اللوائح وامل�شتندات.
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مادة )39(
نظام اجلل�سات والتاأجيالت

يتوىل رئي�س اجلل�شة �شْبـط اجلل�شات واإدارتها، ويكون له يف �شبيل ذلك اأن ُيـخِرج من قاعة 

اجلل�شة َمـن ُيـِخـل بنظامها.

ويكون احلد الأق�شى لتاأجيالت نظر الدعوى )10( جل�شات، ول يتجاوز حتى الف�شل فيها 

مدة )180( يومًا من تاريخ قْيـدها.

ول يتم تاأجيل نظر الدعوى لتقدمي طلب اأو دْفـع اأو دفاع اأو دليل جديد لأول مرة اأمام الهيئة، 

دة بجدول املواعيد، اإل يف  م من ذلك يف مرحلة اإدارة الدعوى خارج الآجال املحدَّ ول ُيـعَتـدُّ مبا ُقـدِّ

احلالت والظروف ال�شتثنائية املن�شو�س عليها يف املادة )41( من هذه الالئحة اأو اإذا ا�شتلزم 

اإمتام الإجراء اأكرث من جل�شة اأو اأكرث من يوم.

 

مادة )40(
ـق من �سحة الئحة الدعوى ـَحـقُّ التَّ

اجلل�شة  ويف  الدعوى  مو�شوع  نظر  قبل  الدعوى،  لئحة  �شحة  من  ـق  تتحقَّ اأن  الهيئة  على 

دة لنظرها. الأوىل املحدَّ

 يف تقدير قيمة مو�شوع الدعوى اأو قيمة 
ً
 اأو نق�شًا يف الدعوى اأو خطاأ

ً
 فاإذا وجدت الهيئة خطاأ

اأو تكملة الر�شم خالل  اأو تكملة البيان الناق�س  اأمرت املدعي بت�شحيح ذلك اخلطاأ  الر�شوم، 

رت �شْطـب الدعوى، اأو ا�شتمرت يف نظرها بحالتها.  مدة ل تتجاوز )14( يومًا، واإل قرَّ

مادة )41(
حاالت تقدمي دفاع اأو دفوع اأو اأدلة جديدة اأمام الهيئة

م باأيِّ طلب اأو دْفـع اأو دفاع  ل يجوز لأيٍّ من الخ�شوم في الدعوى بعد انتهاء اإدارتها اأن يتقدَّ اأ- 

دة لذلك بجدول المواعيد،  لم ي�شبق تقديمه في مرحلة اإدارة الدعوى وخالل الآجال المحدَّ

فاع لمواجهة  ْفع اأو الدِّ ْفع متعلقًا بالنظام العام، اأو اإذا كان تقديم الطلب اأو الدَّ اإل اإذا كان الدَّ

د لذلك بجدول المواعيــد، اأو اإذا ن�سَّ اأيُّ قانون  ـــنت بعد الأجــل المحدَّ ظــروف طراأت اأو تبيَّ

فاع فــي اأية حالة تكون عليها الدعوى، اأو  ْفـــع اأو الدِّ اآخــر علــى جواز تقديم ذلك الطلب اأو الدَّ

ـن للهيئة اأن الخ�شم لم يعَلـن اإعالنًا �شحيحًا خالل مرحلة اإدارة الدعوى. اإذا تبيَّ

ل يجــوز لأيٍّ مــن الخ�شوم فــي الدعوى تقديم اأية اأدلة جديدة اأو طلــب اإجراء من اإجراءات  ب- 

م الدليل اأو  ـــن لهــا اأن الخ�شم لم يقــدِّ الإثبــات اأمــام الهيئــة بعــد انتهــاء اإدارتها، اإل اإذا تبيَّ

د لذلك بجدول المواعيد لأ�شباب  طلب الإجراء في مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدَّ
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خارجــة عــن اإرادتــه، اأو كان تقديــم ذلــك الدليــل اأو طلب الإجــراء لمواجهة ظــروف طراأت 

دة لذلــك بجدول المواعيــد، اأو اإذا ن�ــسَّ اأيُّ قانــون اآخر على  ـــنت بعــد الآجــال المحــدَّ اأو تبيَّ

ـــن للهيئة اأن  جــواز تقديــم ذلك الطلب اأو الدليل في اأية حالة تكون عليها الدعوى، اأو اإذا تبيَّ

الخ�شم لم يعَلـن اإعالنًا �شحيحًا خالل مرحلة اإدارة الدعوى.

ج- اإذا وافقــت الهيئــة علــى تقديــم الدليــل الجديــد اأو طلِب اإجراء مــن اإجراءات الإثبــات طبقًا 

لأحكام الفقرتين )اأ( و)ب( من هذه المادة، وَجـب عليها اأن تعطي الطرف الآخر الفر�شة 

في نْقـ�س واإثبات عك�س ذلك الدليل اأو الإجراء.

ـــن للهيئــة اأن مــا قدمــه اأحد اأطراف الدعوى من دْفـــع اأو دفاع اأو اأدلــة جديدة اأو طلب  د- اإذا تبيَّ

اإجــراء مــن اإجــراءات الإثبات طبقًا لأحــكام الفقرتين )اأ( و)ب( من هــذه المادة ل تتوافر 

مه  فيها ال�شــروط المن�شو�س عليها في هاتين الفقرتين، وَجـــب عليها عدم العتداد بما قدَّ

ذلك الطرف.

مادة )42(
علنية املرافعة

تكون املرافعة اأمام الهيئة علنية اإل اإذا راأت الهيئة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب اأحد 

اأطراف الدعوى اإجراءها �شرًا حمافظًة على النظام العام اأو مراعاة لالآداب اأو حلرمة الأ�شرة.

 

مادة )43(
ترجمة اأقوال اأطراف الدعوى اأو ال�سهود

مع مراعاة حكم الفقرة )اأ( من املادة )5( من هذه الالئحة، يجوز للهيئة اأن ت�شمع اأقوال 

اأطراف الدعوى اأو ال�شهود الذين يجهلون اللغة اأو اللغات امل�شتخَدمة يف اإجراءات ت�شوية النزاع 

اأو ي�شرح  الرتجمة،  الدقة واحلق يف  يلتزم وجه  باأْن  اليمني  اأن يحلف  بعد  عن طريق مرتجم 

ت�شريحًا ر�شميًا بقول احلق. 

مادة )44(
حمو العبارات املخالفة

للهيئة -ولو من تلقاء نف�شها- اأن تاأمر مبحو العبارات اخلارجة اأو املخاِلـفة لالآداب اأو النظام 

ـرات املوَدعة فيها. العام من اأية ورقة من اأوراق الدعوى اأو املذكِّ
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مادة )45(
ح�سور اأطراف الدعوى باأنف�سهم اأمام الهيئة 

لذلك،  ـنها  تعيِّ جل�شة  يف  اأمامها  باأنف�شهم  الدعوى  اأطراف  بح�شور  تاأمر  اأن  للهيئة  يجوز 

واإذا كان للمطلوب ح�شوره عذر مقبول مَنـَعـه من احل�شور جاز للهيئة اأن تنتقل اأو تنُدب اأحد 

الآخر  الطرف  يعلن  اأن  الهيئة  �شر  اأمني  وعلى  لذلك،  ـنه  تعيِّ ميعاد  اأقواله يف  لي�شمع  اأع�شائها 

ـع عليه رئي�س الهيئة اأو ع�شو الهيئة املنتَدب  ر حم�شرًا باأقوال الأطراف يوقِّ بهذا امليعاد واأْن يحرِّ

،بح�شب الأحوال.

مادة )46(
نظر الدعوى يف غري مواعيد اجلل�سات 

دة لنظر الدعوى، اأن ت�شتمع اإلى اأي تو�شيحات من  ل يجوز للهيئة، في غير الجل�شات المحدَّ اأ- 

اأحد اأطراف الدعوى اإل في ح�شور الطرف الآخر.

ـــرات من اأحد  مــع مراعــاة اأحــكام المــادة )41( من هذه الالئحــة، يجوز للهيئــة قبول مذكِّ ب- 

ـــرًا عليها بال�شــتالم من الطرف الآخر، اأو كانت معَلـــنة اإليه  اأطــراف الدعــوى اإذا كان موؤ�شَّ

طبقًا لأحكام الف�شل الثالث من الباب الأول من هذه الالئحة.

الف�سل الثالث
ـظية الوقتية ـَحـفُّ الطلبات امل�ستعَجـلة واالإجراءات التَّ

مادة )4٧(
اخت�سا�ص القا�سي املنتَدب 

يخت�ــسُّ القا�شــي المنتــَدب باإ�شــدار الأوامــر والقرارات الالزمة لل�شــير في اإجــراءات نظر  اأ- 

ـاًل ق�شائيًا فيما بين رْفـع النزاع اإلى الغرفة وت�شكيل الهيئة، وي�شمل  النزاع والتي تتطلب تَدخُّ

ـظية والوقتية والم�شائل الم�شتعَجـلة، والأمر بتعيين الحار�س الق�شائي،  ـَحـفُّ ذلك الطلبات التَّ

ووْقـــف الدعــوى اتفاقــًا، و�شْطـــب الدعوى، والتقريــر بتْرك الدعــوى، والتقرير في الر�شــوم 

م بوا�شــطة  والم�شروفــات بنــاًء على اتفاق الت�شــوية اأثنــاء مرحلــة اإدارة الدعوى، والتي تقدَّ

الو�شــائل الإلكترونيــة المعتَمـــدة تَبـــعًا للطلــب الأ�شلــي اأو في الحــالت ال�شــتثنائية التي قد 

َتـُحـْول دون نظر الهيئة لتلك الطلبات.

ـَظلُّمات التي لم ُيَبت فيها. يحيل القا�شي المنتَدب اإلى الهيئة فور ت�شكيلها كافة الطلبات والتَّ ب- 

تخت�سُّ الهيئة فور ت�شكيلها بنظر كافة لطلبات الم�شتعَجـــلة التي ُتـرَفـــع تَبـــعًا للطلب الأ�شلي  ج- 

ـظية والوقتية. ـَحـفُّ والطلبات التَّ
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م لرْفـــع  يخت�ــسُّ القا�شــي المنتــَدب، بعد �شدور الحكم مــن الهيئة، بنظر الطلبات التي تقدَّ د- 

ـــظية التي اتُّـِخـــذت اأثناء نظر الدعوى، ما لم يتم فْتـُح ملف  ـَحـفُّ كافة الإجراءات الوقتية والتَّ

التنفيذ فينعقد الخت�شا�س بنظر هذه الطلبات لقا�شي محكمة التنفيذ.

مادة )48(
ـظية والوقتية ـَحـفُّ االإجراءات التَّ

يجــوز للمدعــي اأن يطلب من القا�شي المنتَدب اأو الهيئة في الدعاوى المرفوعة اأمام الغرفة  اأ- 

-بح�شب الأحوال- اإ�شدار الأمر بما ياأتي:

ـق الوجود وحالِّ الأداء  1-  مْنـع المدعى عليه من ال�شفر اإذا ا�شتندت المطالبة اإلى َدين محقَّ

ـح وجود الحق من ظاهر الأوراق وقامت اأ�شباب جدية تدعو اإلى  وثابت بالكتابة، اأو ُيـَرجَّ

الظن باأنَّ ِفـرار المدعى عليه من الخ�شومة اأمر قريب الوقوع.

ول ُيـِخـلُّ �شدور اأمر املْنـع من ال�شفر من تنفيذ حكم الإبعاد الباتِّ ال�شادر بحق املدعى عليه 

اأو ب�شلطة الإدارة يف اإنهاء اإقامة الأجنبي اأو اأْمـِره مبغادرة البالد طبقًا لأحكام القانون. 

وينق�شي اأمر املْنـع من ال�شفر اإذا مل يقم املدعي باإعالن َمـن �شدر الأمر بحقه طبقًا لأحكام 

الفقرة )د( من هذه املادة، اأو اإذا �شقط �شرط من ال�شروط الالزم توافرها لالأمر باملْنـع من 

م املدعى عليه كفياًل مقبوًل لدى القا�شي املنتَدب اأو الهيئة -بح�شب الأحوال-  ال�شفر، اأو اإذا قدَّ

ره القا�شي املنتَدب اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- ل�شمان تنفيذ ما  م تاأمينًا نقديًا يقدِّ اأو اإذا قدَّ

ع�شى اأن يحكم به عليه يف الدعوى، اأو اإذا انق�شت مدة �شتني يومًا على �شدور احلكم يف دعوى 

م الدائن املحكوم له اإىل  اأن يتقدَّ اأمر املْنـع من ال�شفر لقت�شائه دون  ين ال�شادر  املطالبة بالدَّ

حمكمة التنفيذ بطلب تنفيذ احلكم.

المدعي  اإذا خ�شي  ـها  بع�شِ اأو  كلِّـها  عليه  المدعى  اأموال  على  الحتياطي  الحجز  2- توقيع 

فيها  الت�شرف  اأو  الخارج  اإلى  اأمواله  تهريب  اأو  المدعى عليه  ِفـرار  لأ�شباب جدية من 

ـد عرقلة اأو تاأخير تنفيذ اأيِّ حكم اأو قرار ي�شدر في حقه. بق�شْ

ـــظية  ـَحـفُّ ب-    مــا لــم تت�شمن لئحة الدعوى الأ�شليــة طلب اإ�شدار الأمر باتخاذ الإجراءات التَّ

والوقتيــة الم�شــار اإليهــا فــي الفقرة )اأ( من هــذه المادة، يكــون طلب اإ�شــدار الأمر بموجب 

لئحة ُتـرَفـع طبقًا لأحكام الف�شل الأول من الباب الأول من هذه الالئحة.

ج-    يجوز للقا�شي المنتَدب اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- اأن ُيـ�شِدر اأمره الم�شار اإليه في الفقرة 

)اأ( من هذه المادة على وجه ال�شتعجال دون اإعالن الطرف الآخر.

ـظي اأو الوقتي ال�شادر من القا�شي  ـَحـفُّ د-  يجب على المدعي اإعالن المدعى عليه، بالإجراء التَّ

المنتــَدب اأو الهيئة -بح�شــب الأحــوال- اإذا �شدر في غيبة المدعى عليــه، خالل ثمانية اأيام 
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ـــل بعلــم الو�شول اأو با�شــتخدام الو�شــائل  مــن تاريــخ �شــدوره، وذلــك بموجب خطــاب م�شجَّ

الإلكترونية المعتَمـدة.

م اإلى القا�شي  ـَظـلُـّ هـ-  للمدعي اإذا �شدر الأمر برْفـ�س طلبه، ولل�شادر عليه الأمر، الحق في التَّ

المنتَدب اأو الهيئة -بح�شــب الأحوال- خالل ثمانية اأيام من تاريخ �شدور الأمر، ول ي�شــري 

هــذا الميعــاد في حق َمـــن �شدر عليــه الأمر اإل من تاريــخ اإعالنه به، وللقا�شــي المنتَدب اأو 

م  ـَظـلُـّ الهيئة -بح�شب الأحوال- تاأييد الأمر اأو تعديله اأو اإلغائه، ويكون القرار ال�شادر في التَّ

ـْعـن عليه. نهائيًا وغير قابل للطَّ

مادة )49(
تعيني حار�ص على االأموال املحجوزة 

يجوز للقا�شي المنتَدب اأو الهيئة -بح�شــب الأحوال- اأن تاأمر بناًء على طلب اأيٍّ من اأطراف  اأ- 

الدعوى بتعيين حار�ــس ق�شائي على الأموال المحجوزة طبقًا لأحكام المادة )48( من هذه 

ـــل الحار�س بِحـفِظـــها واإدارتها مع تقديم ح�شاب عنها اإلى القا�شي المنتَدب  الالئحة، ويتكفَّ

اأو الهيئــة -بح�شــب الأحوال- ويكون تقديــم طلب الأمر بتعيين حار�ــس ق�شائي على الأموال 

المحجوزة بالئحة ُتـرَفـع وتعَلـن طبقًا لأحكام هذه لالئحة.

د القرار ال�شادر بتعيين الحار�ــس الق�شائي ما على الحار�ــس من التزامات وما َلـــه من  يحدِّ ب- 

ره القا�شي اأو الهيئة ،بح�شــب  �شالحيــات وحقــوق، ويجــوز للحار�ــس اأن يتقا�شى اأجــرًا يقــرِّ

الأحوال.

ـــفاق اأطراف الدعوى اأو بقرار من القا�شي المنتَدب اأو الهيئة -بح�شــب  تنتهي الحرا�شــة باتِّ ج- 

الأحــوال-، وعلــى الحار�ــس حينئٍذ اأن يبادر اإلى ردِّ ال�شــيء المعهود اإليه بحرا�شــته اإلى َمـــن 

ـنه القا�شي المنتَدب اأو الهيئة -بح�شب الأحوال- مع تقديم الح�شاب  يختاره الأطراف اأو يعيِّ

ـدًا بالم�شتندات. عن اإدارته موؤيَّ

الباب الرابع
اأ�سباب الدعوى ومو�سوعها واأطرافها والطلبات العار�سة

الف�سل االأول
د االأطراف نطاق الدعوى واأ�سبابها وتعدُّ

مادة )50(
نطاق الدعوى 

د نطاق الدعوى، �شواًء من حيث مو�شوعها اأو �شببها اأو اأطرافها، بالطلبات الأ�شلية  يتحدَّ



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

37

الواردة يف لئحة الدعوى، وذلك مع مراعاة الأحكام املن�شو�س عليها يف هذا الباب.

مادة )51(
الدعوى التي تت�سمن اأكرث من �سبب

اإذا كانت الدعوى تنطوي على عدة اأ�شباب وظهر للهيئة اأنه ل ي�شعها اأْن تف�شل فيها جمتمعة 

ُتـ�شِدر  اأن  اأو  الأ�شباب على حدة  تلك  �شبب من  ر نظر كل  تقرِّ اأن  لها  على وجه منا�شب، جاز 

القرار الذي ت�شت�شوبه.

مادة )52(
د اأطراف الدعوى  تعدُّ

د املدعني يف الدعوى من �شاأنه اأْن ُيـحِدث ارتباكًا اأو تاأخريًا يف نظرها،  اإذا ظهر للهيئة اأن تعدُّ

ر من تلقاء نف�شها  جاز لها اأن تطلب من املدعني اأن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اأو اأن تقرِّ

اإ�شدار اأحكام م�شتقلة فيها اأو ُتـ�شِدر القرار الذي ت�شت�شوبه.

ويجوز لعدد من اخل�شوم يف الدعوى الواحدة، اأن يدخلوا طرفًا يف الدعوى ب�شفتهم مدعني 

ـوا يف الدعوى كمدعى عليهم، وذلك اإذا كانت هناك �شلة يف مو�شوع الدعوى اأو �شببها،  اأو ُيـ�شمُّ

بحيث لو اأقيمت اأو اأقاموا دعاوى على انفراد لظهر اأن بني هذه الدعاوى م�شاألة قانونية اأو واقعية 

م�شرَتكة.

وُتـ�شِدر الهيئة حكمها لواحد اأو اأكرث من املدعني كل مبقدار ما يثبت له من ا�شتحقاق يف 

الدعوى، وعلى واحد اأو اأكرث من املدعى عليهم كل مبقدار ما يثبت عليه من التزام.

الف�سل الثاين
الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة

مادة )53(
الطلبات العار�سة من املدعي 

م من  اأن يقدِّ د بجدول املواعيد  اإدارة الدعوى خالل الأجل املحدَّ يجوز للمدعي يف مرحلة 

الطلبات العار�شة على مو�شوع الدعوى الأ�شلي ما ياأتي:

ـنت بعد  ما يت�شمن ت�شحيح الطلب الأ�شلي اأو تعديل مو�شوعه لمواجهة ظروف طراأت اأو تبيَّ  -1

رْفـع الدعوى.

ما يت�شمن اإ�شافًة اأو تغييرًا في �شبب الدعوى مع بقاء المو�شوع على حاله.  -2

ـبًا عليه اأو متَّ�شاًل به ات�شاًل ل يقبل التجزئة. ـاًل لمو�شوع الطلب الأ�شلي اأو مترتِّ ما يكون مكمِّ  -3
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مادة )54(
الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة من املدعى عليه

م  د بجدول املواعيد اأن يقدِّ يجوز للمدعى عليه يف مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل املحدَّ

من الطلبات العار�شة والدعاوى املتقابلة ما ياأتي:

ـة الق�شائية. طلب المقا�شَّ  -1

طلب الحكم بت�شمينات عن �شرر لِحـَقـه من الدعوى الأ�شلية اأو من اإجراء فيها.  -2

ـــها اأو اأن ُيـحَكـم له بها  ـــها اأو بع�شِ اأيُّ طلب يترتب على اإجابته األ ُيـحَكـــم للمدعي بطلباته كلِّ  -3

ـدة بقْيـد لم�شلحة المدعى عليه. مقيَّ

اأيُّ طلب يكون مرتبطًا اأو متَّـ�شاًل بالدعوى الأ�شلية ات�شاًل ل يقبل التجزئة.  -4

مادة )55(
اإجراء تقدمي الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة 

م الطلبات العار�شة اأو الدعاوى املتقابلة املن�شو�س عليها يف هذا الف�شل بالئحة ُتـرَفـع  تقدَّ

وتعَلـن طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )56(
احلكم يف الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة

حتُكـم الهيئة يف الطلبات العار�شة اأو الدعاوى املتقابلة مع الدعوى الأ�شلية كلما اأمكن ذلك، 

واإل ا�شتْبـقت الطلب العار�س للحكم فيه بعد حتقيقه.

الف�سل الثالث
ـل واالإدخال طلبات التَّـَدخُّ

مادة )5٧(
ـل يف الدعوى التَّـَدخُّ

يجوز لكل ذي م�شلحة اأن يتدخل يف الدعوى من�شمًا لأحد الأطراف، اأو طالبًا احلكم لنف�شه 

بطلب مرتبط بالدعوى. 

مادة )58(
اإدخال الغري 

د بجدول املواعيد اأن  يجوز لأيٍّ من اأطراف الدعوى يف مرحلة اإدارتها وخالل الأجل املحدَّ
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ُيـدِخـل فيها َمـن كان ي�شح اخت�شامه عند رْفـِعـها وذلك ِوْفـقًا لالآتي:

عــى المدعــى عليــه اأن لــه حقــًا في الرجــوع بمبلغ من المال على �شــخ�س لي�ــس طرفًا  اإذا ادَّ  -1

د لذلك بجدول  م في مرحلــة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحــدَّ فــي الدعــوى جاز لــه اأن يقدِّ

عاء واأ�شــبابه ويطلــب اإدخال ذلك ال�شــخ�س طرفًا في  ـــن فيه ماهية الدِّ المواعيــد طلبــًا يبيِّ

الدعوى. 

ر تحت يده اأو �شورة ر�شــمية  يجوز لأيٍّ من الطرفين طلب اإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّ  -2

منه.

اإذا راأت الهيئــة قبــول اأيٍّ من الطلبات الم�شــار اإليها في البنديــن )1( و)2( من هذه المادة   -3

اأمرت باإدخال ذلك ال�شخ�س طرفًا في الدعوى واإعالنه ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة.

للهيئــة -ولــو مــن تلقاء نف�شــها- اأْن تاأمر باإدخال َمـــن تربطــه باأحد اأطــراف الدعوى رابطة   -4

ت�شامن اأو َمـن قد ي�شارَّ من الحكم في الدعوى، اإذا بدت للهيئة دلئل جدية على التواطوؤ اأو 

الِغـ�س اأو التق�شير من جانب اأطراف الدعوى، ويتم اإعالنه ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة. 

مادة )59(
ـل اإجراءات تقدمي طلبات االإدخال والتَّـَدخُّ

هذه  لأحكام  طبقًا  وتعَلـن  ُتـرَفـع  بالئحة  الف�شل  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  الطلبات  م  تقدَّ

الالئحة.

مادة )60(
ـل احلكم يف طلبات االإدخال اأو التَّـَدخُّ

ـل والدعوى الأ�شلية بحكم واحد كلما اأمكن  ـَدخُّ حتُكـم الهيئة يف مو�شوع طلب الإدخال اأو التَّ

ـل بعد احلكم يف الدعوى الأ�شلية. ـَدخُّ ذلك، واإل ف�شلت الهيئة يف مو�شوع طلب الإدخال اأو التَّ

الباب اخلام�ص
عوار�ص اخل�سومة

مادة )61(
وْقـف الدعوى

يجــوز للهيئــة اأن تاأمر بوْقـــف الدعــوى اإذا راأت تعليق الحكم في مو�شوعهــا على الف�شل في  اأ- 

ـف عليها الحكم، وبمجرد زوال �شبب الوْقـف ت�شتاأنف الهيئة نظر الدعوى  م�شاألة اأخرى يتوقَّ

من النقطة التي وقفت عندها.



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

40

ـــفاق اأطرافها على عدم ال�شــير فيهــا مدة ل تزيد على اأربعة  يجــوز وْقف الدعوى بناًء على اتِّ ب- 

اأ�شــهر من تاريخ اإقرار الهيئة لتفاقهم، اأو من تاريخ اإقرار القا�شي المنتَدب لذلك التفاق 

ـــل الدعوى  ـــفاق فــي مرحلــة اإدارة الدعــوى اأو قبل ت�شــكيل الهيئة، واإذا لم تعجَّ م التِّ اإذا ُقـــدِّ

خالل ثمانية اأيام من تاريخ انتهاء مدة الوْقـــف، حكمت الهيئة باعتبار المدعي تاركًا دعواه 

دة لإدارة الدعــوى  واألزمتــه بم�شروفاتهــا، ول ُتـح�َشـــب مــدة الوْقـــف �شمــن المــدة المحــدَّ

المن�شو�س عليها في المادة )33( من هذه الالئحة.

اإذا ح�شل اأثناء ال�شير في اإجراءات نظر الدعوى اأنَّ اأحَد اأع�شاء الهيئة اأ�شبح غير �شالح اأو  ج- 

ـن ع�شو  غير قادر على موا�شلة ال�شير في اإجراءات نظر الدعوى، ُتـوَقـف الدعوى اإلى اأْن يعيَّ

اآخــر يحــل محله طبقــًا لالإجــراءات المن�شو�س عليها فــي المادة )35( من هــذه الالئحة، 

وت�شــتاأنف الهيئة نظر الدعوى من النقطة التي وقفت عندها. ويجوز للهيئة من تلقاء نف�شــها 

اأو بنــاًء علــى طلــب اأحد اأطــراف الدعــوى اأْن تعيد التحقيق فــي الدعوى واأْن ت�شــتدعي ثانيًة 

جميع ال�شهود اأو اأيًا منهم.

مادة )62(
تْرك اخل�سومة 

م فــي مرحلــة اإدارة الدعوى اأو اأمــام الهيئة  يجــوز للمدعــي اأن يتــرك الخ�شومــة بطلــب يقدَّ اأ- 

-بح�شب الأحوال- ويعَلـن الطلب للطرف الآخر. 

ل يتــم التــْرك بعــد اإبــداء المدعى عليه طلباتــه اإل بقبولــه، ويترتب على التــْرك اإلغاء جميع  ب- 

اإجراءات الدعوى بما في ذلك لئحتها، ول يم�س ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

ُتـــ�شِدر الهيئة اأو القا�شي المنتَدب -بح�شب الأحوال- قراًرا باإلزام تارك الدعوى بالر�شوم  ج- 

والم�شاريف.

مادة )63(
انقطاع �سْيـر اخل�سومة 

ينقطع �شْيـر الخ�شومة بوفاة اأحد اأطراف الدعوى اأو بَفـْقـِده اأهليَتـه اأو بزوال �شفة َمـن كان  اأ- 

يبا�شر الخ�شومة عنه من النائِبـين، مالم تكن الدعوى منظورة اأمام الهيئة و�شالحة للحكم 

في مو�شوعها.

ب- اإذا حدث �شبب من اأ�شباب النقطاع المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة وكانت 

الدعــوى �شالحــة للحكــم في مو�شوعها، جاز للهيئــة اأن تحكم فيها ِوْفـــًقا لالأقوال والطلبات 

ـة الخ�شومة  ـَي اأو َمن فقَد اأهليَّ ـلها بناًء على طلب َمـن قام مقام الذي ُتـُوفِّ الختامية، اأو اأن توؤجِّ
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ـاأة للحكم في  اأو َمن زالت �شفته اأو بناًء على طلب طرف الدعوى الآخر، وُتـعتَبـر الدعوى مهيَّ

مو�شوعها متى كان الأطراف قد اأبدوا دفوعهم وطلباتهم الختامية في جل�شة المرافعة قبل 

ـة الخ�شومة اأو زوال ال�شفة. الوفاة اأو فْقـِد اأهليَّ

ـي، وللهيئة  ل تنقطع الخ�شومة بموت الوكيل في الدعوى ول بانق�شاء وكالته بالعْزل اأو التنحِّ ج- 

اأن تمنح اأجاًل منا�شبًا للطرف الذي مات وكيله اأو انق�شت وكالته اإذا كان قد بادر اإلى تعيين 

وكيل جديد خالل الخم�شة ع�شر يومًا التالية لنق�شاء الوكالة الأولى.

ـب على انقطاع �شْيـر الخ�شومة وْقـُف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الأطراف  يترتَّ د- 

وبطالن جميع الإجراءات التي تح�شل اأثناء النقطاع.

مادة )64(
�سقوط اخل�سومة 

لــكل ذي م�شلحــة مــن اأطراف الدعــوى، في حالة عدم ال�شْيـــر فــي اإجراءات نظــر الدعوى  اأ- 

بِفـْعـــل المدعي اأو امتناعه، اأن يطلب الحكم ب�شــقوط الخ�شومة متى انق�شت �شــنة من اآخر 

اإجراء �شحيح من اإجراءات نظر الدعوى، ول يبداأ ح�شاب مدة �شقوط الخ�شومة في حالت 

انقطــاع �شْيـــرها اإل من اليــوم الذي قام فيه َمـــن يطلب الحكم ب�شــقوط الخ�شومة باإخطار 

ـــته للخ�شومة اأو مقام َمـــن زالت  ـــَي اأو َمـــن قام مقــام َمن فَقَد اأهليَّ ورثــة الطــرف الذي ُتـُوفِّ

�شفته بوجود الدعوى بينه وبين الطرف الأ�شلي. 

اأو        وت�شري مدة �شقوط اخل�شومة يف حق جميع الأ�شخا�س، ولو كانوا عدميي الأهلية 

ناق�شيها.

م طلب الحكم ب�شــقوط الخ�شومة للهيئة، ويجوز تقديم هذا الطلب في �شورة دْفـــع اإذا  يقدَّ ب- 

ـــل المدعــي دعواه بعد انق�شاء ال�شــنة، ويكون تقديمه �شد جميــع المدعين واإل كان غير  عجَّ

مه اأحد الأطراف ا�شتفاد منه الباقون. مقبول، واإذا قدَّ

الحكــم ب�شــقوط الخ�شومــة يترتب عليه �شــقوط الأحــكام باإجــراءات الإثبــات واإلغاء جميع  ج- 

اإجراءات الخ�شومة بما في ذلك لئحة الدعوى، ولكنه ل ُيـ�شِقط الحق في اأ�شل الدعوى، ول 

في الأحكام القطعية ال�شادرة فيها، ول في الإجراءات ال�شــابقة لهذه الأحكام اأو الإقرارات 

يمان التي حَلـفوها، على اأن هذا ال�شقوط ل يمنع الأطراف 
َ
ال�شادرة من اأطراف الدعوى اأو الأ

من اأْن يتم�شكوا باإجراءات التحقيق واأعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.

مادة )65(
انق�ساء اخل�سومة 

�شحيح  اإجراء  اآخر  على  �شنوات  انق�شت خم�س  اإذا  تنق�شي اخل�شومة  الأحوال  يف جميع 

فيها.
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الباب ال�ساد�ص
االأحكام

مادة )66(
املداولة واإ�سدار االأحكام

تكــون المداولة في الأحكام �شــرية، وت�شدر الأحــكام باأغلبية الآراء، فاإذا لم تتوافر الأغلبية  اأ- 

ــــبت الآراء باأكثر من راأيين، وجب تعيين قا�ٍس طبقًا لالإجراءات المن�شو�س عليها في  وت�َشعَّ

المادة )35( من هذه الالئحة لترجيح اأحد الآراء.

تنطق الهيئة بالحكم بتالوة منطوِقه في جل�شة علنية. ب- 

مادة )6٧(
ْطق بها االأحكام االإلكرتونية والنُّ

داتها. ت�شُدر الأحكام وُتـحَفظ مبلف الدعوى دون حاجة لإيداع م�شوَّ

ـن  ويكون الّنـْطـق باحلكم فور ختام نظر الدعوى اإْن اأمكن ذلك، واإل ففي جل�شة اأخرى ُتـعيَّ

لهذا الغر�س.

ويكون النُّـْطـق باحلكم بتالوة منطوِقـه يف جل�شة علنية اأو ن�ْشـِره بالو�شائل الإلكرتونية يف مقر 

الغرفة والنظام الإلكرتوين.

 مادة )68(
احلكم ال�سادر من الهيئة 

يجب اأن يت�شمن الحكم ال�شادر من الهيئة ما ياأتي: اأ- 

1- اأ�شماء اأع�شاء الهيئة وتوقيعهم للحكم، واإذا رف�س اأحد اأع�شاء الهيئة توقيع الحكم اأو 

توقيع من  تم  اإذا  الحكم �شحيحًا  ويكون  فيه،  ُذِكـر ذلك  يمنعه من ذلك  �شبب  به  قام 

الع�شوين الآخرين.

2- اأ�شماء اأطراف الدعوى و�شفاتهم وموطن كل منهم وح�شورهم وغيابهم واأ�شماء وكالئهم 

اإْن ُوِجـدوا.

اإليها من  ا�شتندوا  وما  دفوع  اأو  دفاع  اأو  الدعوى من طلبات  اأطــراف  مه  قدَّ ما  3- خال�شة 

الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى.

4- اأ�شباب الحكم ومنطوقه.

ـظية المتَخـذة اأثناء نظر الدعوى. ـَحـفُّ 5- التقرير في كافة الإجراءات الوقتية والتَّ

الق�شور في اأ�شباب الحكم الواقعية اأو الخطاأ الج�شيم في اأ�شماء الأطراف و�شفاتهم وكذلك  ب- 

عدم بيان اأ�شماء وتوقيع اأع�شاء الهيئة طبقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة يترتب عليه 

بطالن الحكم.
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مادة )69(
اإغفال الطلبات وتف�سري االأحكام

اإذا اأغفلت الهيئة الحكم في بع�س الطلبات المو�شوعية جاز ل�شاحب ال�شــاأن اأن يتقدم اإلى  اأ- 

الغرفــة بالئحة ُتـرَفـــع وتعَلـــن طبقــًا لأحكام هذه الالئحــة، وذلك لنظر هــذه الطلبات اأمام 

الهيئة والحكم فيها.

م  يجــوز للخ�شــوم اأن يطلبــوا تف�شــير مــا وقع في منطــوق الحكم مــن غمو�س اأو اإبهــام ويقدَّ ب- 

الطلب اإلى الهيئة بالئحة ُتـرَفـــع وتعَلـــن طبقًا لأحكام هذه الالئحة، وُيـَعـــدُّ الحكم ال�شادر 

ـره. ـمًا للحكم الذي يف�شِّ بالتف�شير متمِّ

مادة )٧0(
ت�سحيح االأخطاء املادية يف احلكم

تتولــى الهيئــة ت�شحيــح ما يقع في حكمهــا من اأخطاء ماديــة بحتة كتابية اأو ح�شــابية وذلك  اأ- 

مه اأطراف الدعوى ِوْفـــقًا لأحكام هذه  بقرار ُتـــ�شِدره من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب يقدِّ

ـــعه اأع�شاء  الالئحــة مــن غير مرافعــة، ويجري الت�شحيح على ن�شــخة الحكــم الأ�شلية ويوقِّ

الهيئة.

ـــها  يجوز الطعن اأمام محكمة التمييز في القرار ال�شادر بالت�شحيح اإذا تجاوزت الهيئة حقَّ ب- 

المن�شو�ــس عليــه فــي الفقــرة )اأ( من هذه المــادة، وذلك طبقــًا لأحكام المــادة )13( من 

القانون.

ـْعـن ا�شتقالًل في القرار ال�شادر برْفـ�س الت�شحيح. ل يجوز الطَّ ج- 

مادة )٧1(
احلكم مب�سروفات الدعوى

على الهيئة عند اإ�شدار الحكم الذي تنتهي به الخ�شومة اأمامها اأن تحكم من تلقاء نف�شها في  اأ- 

م�شاريف الدعوى، وتحكم الهيئة بم�شروفات الدعوى، بما في ذلك مقابل اأتعاب المحاماة 

على خا�شر الدعوى، واإذا تعددوا تحكم بق�شمة الم�شروفات بينهم بن�شبة م�شلحة كل منهم 

ره الهيئة، ول يلزمون بالت�شامن اإل اإذا كانوا مت�شامنين في  في الدعوى على ح�شــب ما تقدِّ

ـيِّ فيه. اأ�شل التزامهم المْقـ�شِ

يجب على اأطراف الدعوى اأن ُيـرِفـقوا ك�شفًا بم�شروفات الدعوى واأتعاب المحاماة مع ملف  ب- 

الدعــوى، وعليهــم كذلك اإرفاق ك�شــوف باأيــة م�شروفــات اأو اأتعاب اأثناء نظرهــا وذلك قبل 

حْجـــز الدعــوى للحكم، وفــي حالة اإغفــال التقدير في الحكــم، تاأمر الهيئة باإلــزام الطرف 

مه ذوو ال�شاأن،  ـــد بالم�شــتندات يقدِّ بالم�شاريف بعد �شــماع اأقواله وذلك بناًء على طلب موؤيَّ
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ـن الهيئة الم�شاريف والأتعاب الم�شتَحـقة للمحامين وتاأمر بالدفع. وتعيِّ

ـــي  ُيـحَكـــم بم�شاريف تدقيق الخط والخْتـــم والإم�شاء وب�شمة الإ�شبع على ُمـْنـِكـــِره اأو مدعِّ ج- 

عائه اأو اإنكاره. تزويره، وذلك اإذا ثبت من نتيجة التحقيق والم�شاهاة عدم �شحة ادِّ

ـــل ُيـحَكـــم بها على المتدخل اإذا كانت له طلبات م�شتقلة وُحـِكـم بعدم قبول  ـَدخُّ م�شاريف التَّ د- 

ـله اأو برْفـ�س طلباته. َتـَدخُّ

ـها اإذا كان الحق م�َشـلَّـمًا به  يجوز للهيئة اأْن تحكم باإلزام المدعي بالم�شاريف كلِّـها اأو بع�شِ هـ- 

ـــب في اإنفاق م�شاريف ل فائدة منها، اأو كان  من المدعى عليه، اأو اإذا كان المدعي قد ت�شبَّ

قد ترك المدعى عليه على جْهـــل بما كان تحت يده من الم�شــتندات القاطعة في الدعوى اأو 

بم�شمون تلك الم�شتندات.

ـــل كل طرف بما  اإذا اأخفــق كلٌّ مــن طرفــي الدعوى في بع�س الطلبات، جاز الحكم باأن يتحمَّ و- 

ره الهيئة  دفعه من الم�شاريف، اأو بتق�شيم تلك الم�شاريف بين الطرفين على ح�شب ما تقدِّ

في حكمها، كما يجوز اأن تحكم بها جميعًا على اأحدهما.

الباب ال�سابع
اأحكام متفرقة

مادة )٧2(
العْر�ص بالوفاء اأثناء �سْيـر اإجراءات الدعوى 

يجــوز العْر�ــس بالوفاء في مرحلــة اإدارة الدعوى اأو في مرحلة نظرها اأمام الهيئة -بح�شــب  اأ- 

ل  ـــه اإليــه العْر�س حا�شرًا بنف�شــه اأو بوكيل مخوَّ الأحــوال- بــدون اإجراءات اإذا كان َمـــن يوجَّ

ها لمدير الدعوى اأو اأمين �شر الهيئة  ـــه، وت�َشـلَّـــم النقود عند رْفـــ�شِ في قبول الوفاء اأو رْفـ�شِ

-بح�شــب الأحــوال- لإيداعهــا، خزانــة الغرفــة، وعليــه تحريــر مح�شــر بالإيداع تثَبـــت فيه 

ـــه، واإذا كان المعرو�س الوفاء به من غير  تقريرات الأطراف ب�شاأن العْر�س بالوفاء اأو رْفـ�شِ

النقود وَجـب على العار�س اأن يطلب تعيين حار�س عليه لِحـْفـِظـه اأو بيعه بالمزاد، وعلى مدير 

الدعــوى اأو اأمين ال�شــر -بح�شــب الأحــوال- عْر�س الطلب علــى القا�شي المنتــَدب اأو الهيئة 

-بح�شب الأحوال- لتعيين حار�س عليه وبيعه في المزاد، بعد تحرير مح�شر بالإيداع ُيـثِبـت 

ـه، واإذا ظل العْر�س بالوفاء قائمًا حتى  فيه تقريرات الأطراف ب�شاأن العْر�س بالوفاء اأو رْفـ�شِ

الحكــم فــي مو�شــوع الدعوى يجــب اأن يت�شمن الحكم الف�شــل في �شحة اأو بطــالن العْر�س 

بالوفاء والإيداع. 

ـــه واأن يت�شلَّـــم ما اأودع على ذمته  يجوز للمعرو�س عليه اأن يقبل عْر�شًا بالوفاء �شبق له رْفـ�شُ ب- 

ـــه اأو ت�َشـلَّـــمه، ويترتب  ـــم الغرفة اأو الحار�س مخال�شة بما قَبـ�شَ خزانة الغرفة، وعليه اأن ي�شلِّ
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م المعرو�س عليه براءة ذمة العار�س من النقود اأو الأ�شياء المعرو�شة بالوفاء بها  على ت�َشـلُـّ

من يوم اإيداعها.

ـــل المعرو�س  يترتب على الحكم ب�شحة العْر�س بالوفاء والإيداع وْقـــف �شريان الفوائد وتَحمُّ ج- 

عليــه تِبـــعة هالك ال�شــيء محل الحرا�شــة اأو تلفه من تاريــخ الإيداع اأو �شــدور الأمر بتعيين 

حار�س عليه اأو بيعه، ويكون المعرو�س عليه الذي ُيـحَكـم في مواجهته ب�شحة العْر�س بالوفاء 

رة قانونًا وبم�شاريف اإجراءات الحرا�شة اأو البيع. والإيداع ملَزمًا بالر�شوم المقرَّ

ل يجوز الرجوع في العْر�س ول ا�شترداد المودع، على اأنه اإذا قِبـل الدائن من المدين رجوعه  د- 

فــي العْر�ــس فــال يكون له في هذه الحالة اأن يتم�شــك بعــد ذلك بما يكفل حقــه من تاأمينات 

ين وذمة ال�شامن.  ذمة ال�شركاء في الدَّ
ُ
وتبراأ

رة. ت�شري على اإجراءات العْر�س بالوفاء والإيداع قواعد الر�شوم المقرَّ هـ- 

مادة )٧3(
احل�سول على ن�سخة من احلكم اأو االأمر اأو املح�سر 

اأو اأمر �شادر من الهيئة اأو القا�شي املنتَدب -بح�شب الأحوال-  ـه حكم  لكل ذي �شاأن مي�شُّ

الن�شخة  تلك  له  وُتـعَطـى  املح�شر،  اآخر من  اأو جزء  الأمر  اأو  ن�شخة من احلكم  احل�شول على 

م بالو�شائل املعتَمـدة ومبوافقة الهيئة اأو القا�شي املنتَدب -بح�شب الأحوال- بعد �شداد  بطلب يقدَّ

ر. الر�شم املقرَّ

مادة )٧4(
اعرتا�ص اخلارج عن اخل�سومة على احلكم ال�سادر يف الدعوى 

فــي الحــالت التــي يكون فيهــا الحكم ال�شادر في الدعوى حجًة على ال�شــخ�س اأو ُيـلِحـــق به  اأ- 

ـــله في الدعوى، يكون لهذا ال�شــخ�س الحق في العترا�س  �شررًا ولم ي�شــبق اإدخاله اأو َتـَدخُّ

م طلب العترا�س اإلى الغرفة بالئحة  على هذا الحكم ما لم ي�شقط حُقـه بمرور الزمن، ويقدَّ

ُتـرَفـع وتعَلـن طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

يترتب على العترا�س على الحكم اإعادة طْرح الخ�شومة على الهيئة من جديد، ول ي�شتفيد  ب- 

من الحكم ال�شادر فيه غير َمـن َرَفـَعـه.

العترا�س على الحكم ل يوِقـف تنفيَذه ما لم تاأمر الهيئة بوْقـِفـه لأ�شباب جدية. ج- 
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مادة )٧5(
طلب اإعادة نظر النزاع 

للخ�شوم اأن يطلبوا اإعادة النظر يف املنازعة بالن�شبة لالأحكام ال�شادرة ب�شفة انتهائية من 

الهيئة، وذلك لأيِّ �شبب من الأ�شباب الآتية:

اإذا وقعت من الخ�شم اأو من وكيله حيلة اأو ِغـ�س كان من �شاأنه التاأثير في الحكم.  -1

ـــَي بتزويرها، اأو اإذا كان  اإذا ح�شل بعد الحكم اإقرار بتزوير الأوراق التي ُبـِنـــَي عليها اأو ُقـ�شِ  -2

الحكم قد ُبـِنـَي على �شهادة �شاهد ق�شَي بعد �شدورها باأنها �شهادة زور.

اإذا ح�شــل الخ�شــم بعــد �شدور الحكم علــى اأوراق قاطعة في الدعــوى كان خ�شمه قد حال   -3

دون تقديمها.

اإذا ق�شى الحكم ب�شيء لم يطلبه الخ�شوم اأو باأكثر مما طلبوه.  -4

اإذا �شدر حكمان متناق�شان والخ�شمان كالهما ذاتًا و�شفة والدعوى هي الدعوى ال�شابقة،   -5

وب�شرط األ تكون قد ظهرت مادة يمكن اأن تكون بح�شب القانون �شببًا ل�شدور حكم مغاير.

مادة )٧6(
و�سع ال�سيغة التنفيذية

م طلبات ا�شتالم ن�شخة م�شمولة بال�شيغة التنفيذية على الأحكام والأوامر والقرارات  تقدَّ

مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ التَّ بعد  ل  امل�شجِّ ويقوم  املعتَمـدة،  بالو�شائل  الو�شاطة  اأو  ال�شلح  وحما�شر 

ـع ال�شيغة التنفيذية. للن�شخة الأ�شلية املودعة يف الدعوى، باعتماد الطلب وو�شْ

بعد  تنفيذها  يف  م�شلحة  له  تكون  ملن  اإل  التنفيذية  بال�شيغة  امل�شمولة  الن�شخة  ت�شلَّـم  ول 

ر. �شداد الر�شم املقرَّ

له  َمـن  يتقدم  اأن  بعد  اإل  التنفيذية  بال�شيغة  م�شمولة  اأخرى  ن�شخة  ت�شليم  يجوز  ل   كما 

ـد الأ�شباب التي  م�شلحة يف التنفيذ بطلب يذكر فيه �شبب طلبه لن�شخة اأخرى مع تقدمي ما يوؤيِّ

ر.  يذكرها بعد �شداد الر�شم املقرَّ

مادة )٧٧(
بطالن حكم الهيئة 

ل يكون احلكم ال�شادر من الهيئة باطاًل اإل يف الأحوال املن�شو�س عليها �شراحة يف هذه 

ـْعـن يف احلكم بالبطالن اأمام حمكمة التمييز طبقًا لأحكام املادة )13( من  الالئحة، ويجوز الطَّ

القانون.
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مادة )٧8(
الكيدية يف الدعوى اأو الدفاع

اإذا ق�شد من الدعوى اأو الدفاع فيها جمرد الكيد، جاز احلكم بالتعوي�س على من ق�شد 

ذلك.

الباب الثامن
االإثبات

مادة )٧9(
�سوابط االإثبات 

�س منه. على الدائن اإثبات اللتزام، وعلى المدين اإثبات التخلُـّ اأ- 

يجب اأن تكون الوقائع المراد اإثباتها متعلقة بالدعوى، منِتـجة فيها، وجائزًا قبولها. ب- 

مادة )80(
مبا�سرة اإجراءات االإثبات 

تقوم الهيئة بمبا�شــرة اإجراءات الإثبات ويجوز لها اأن تندب اأحد اأع�شائها لمبا�شــرة اإجراء  اأ- 

من اإجراءاته، واإذا ندبت الهيئة اأحد اأع�شائها لمبا�شرة اإجراء من اإجراءات الإثبات وَجـب 

د اأجــاًل ل يتجــاوز )21( يوًما للبــدء فــي مبا�شــرة هــذا الإجراء واأجــاًل اآخر  عليهــا اأن تحــدِّ

لإتمامه، وتاأذن الهيئة عند القت�شاء في مدِّ هذا الأجل.

اإذا انتدبت الهيئة اأحد اأع�شائها لمبا�شرة اإجراء من اإجراءات الإثبات اخت�سَّ ع�شو الهيئة  ب- 

المنتَدب بكل ما يتعلق باإجراء الإثبات المنتَدب لإجرائه بما في ذلك التوقيع على المحا�شر 

التي ت�شترط توقيع رئي�س الهيئة عليها والحكم بالغرامات طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

اإذا ا�شــتلزم اإتمام الإجراء اأكثر من جل�شــة ُذِكـــر في المح�شر اليوم وال�شاعة اللذان يح�شل  ج- 

التاأجيل اإليهما، ول محل لإخطار َمـــن يكون غائبًا بهذا التاأجيل اإذا �شبق اإعالنه اأو ح�شوره 

عند مبا�شرة الإجراء ال�شابق.

م الم�شائل العار�شة المتعلقة باإجراءات الإثبات للهيئة اأو لع�شو الهيئة المنتَدب -بح�شب  تقدَّ د- 

ـه منها على  الأحوال- ول يجوز اأن يثار اأمام الهيئة من الم�شائل العار�شة ما لم ي�شبق عْر�شُ

ع�شــو الهيئــة المنتَدب، وتكون قراراته ب�شــاأن هذه الم�شــائل واجبة النفــاذ دون اإخالل بحق 

الأطراف في اإعادة عْر�س تلك الم�شائل على الهيئة عند نظر الدعوى.

ـــن لها اأقرب جل�شــة، مع  اإذا اأحــال ع�شــو الهيئــة المنتــَدب الدعوى اإلى الهيئة لأيِّ �شــبب َعـيَّ هـ- 

اإعالن َمـن لم يح�شر من الأطراف بوا�شطة اأمين �شر الهيئة بتاريخ الجل�شة.
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مادة )81(
االأحكام واالأوامر ال�سادرة باإجراءات االإثبات

ـن حكمًا قطعيًا. اأ- الأحكام ال�شادرة باإجراءات الإثبات، ل يلزم ت�شبيبها، ما لم تت�شمَّ

يجب اإعالن منطوق الأحكام ال�شادرة باإجراءات الإثبات اإلى َمـــن لم يح�شر جل�شة النُّـْطـق  ب- 

بها، كما يجب اإعالن الأوامر ال�شادرة بتعيين تاريخ اإجراء الإثبات، اإذا كان تحديد الميعاد 

قــد تــم فــي غيبــة الأطراف اأو في جل�شــة لم يتم اإعــالن الأطــراف بهــا، اإل اإذا كان الإجراء 

باطاًل.

ــن اأ�شــباب العدول  للهيئــة اأن َتـْعـــِدل عمــا حكمــت بــه مــن اإجــراءات الإثبــات ب�شــرط اأن تبيِّ ج- 

ـن اأ�شباب ذلك في حكمها. بالمح�شر، ويجوز لها األ تاأخذ بنتيجة الإجراء ب�شرط اأن تبيِّ

مادة )82(
رات وال�سجالت والتوقيعات االإلكرتونية  املحرَّ

الإلكرتونية  وال�شجالت  اإلكرتونية  ب�شورة  رة  املحرَّ رات  باملحرَّ يتعلق  ما  كل  ب�شاأن  ـق  تطبَّ

الإلكرتونية  واملعامالت  قانون اخلطابات  عليها يف  املن�شو�س  الأحكاُم  الإلكرتونية  والتوقيعات 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2018.

الباب التا�سع
االأدلة الكتابية
الف�سل االأول

رات الر�سمية املحرَّ
مادة )83(

ر الر�سمي  ماهية املحرَّ
رات الر�شمية هي التي ُيـثِبـت فيها موظف عام اأو �شخ�س مكلَّـف بخدمة عامة ما يتم  المحرَّ اأ- 

ـــاه من ذوي ال�شــاأن، وذلــك طبقًا لالأو�شاع القانونية وفي حدود �شــلطته  علــى يديه اأو ما تَلـقَّ

واخت�شا�شه.

رات الُعـــْرفية  رات �شفة الر�شــمية، فــال تكون لها اإل قيمة المحرَّ اإذا لــم تكت�شــب هذه المحرَّ ب- 

ـعوها باإم�شاءاتهم اأو باأختامهم اأو بب�شمات اأ�شابعهم. متى كان ذوو ال�شاأن قد وقَّ
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مادة )84(
رات الر�سمية ـة املحرَّ حجيَّ

ُرها يف حدود  بها حمرِّ قام  اأمور  من  فيها  ن  ُدوِّ ـة مبا  الكافَّ على  ـة  الر�شمية حجَّ رات  املحرَّ

رة قانونًا. اأما ما  ـن تزويرها بالطرق املقرَّ ـعت من ذوي ال�شاأن يف ح�شوره ما مل يتبيَّ مهمته اأو ُوقِّ

اإثبات عدم �شحتها بالطرق العادية  اأو اإقرارات فيجوز  ورد على ل�شان ذوي ال�شاأن من بيانات 

طبقًا للقواعد العامة.

مادة )85(
رات الر�سمية  حجيَّـة �سور املحرَّ

ر الر�شــمي موجودًا فاإن �شورته الر�شــمية خطيًة كانت اأو فوتوغرافيًة اأو  اإذا كان اأ�شل المحرَّ اأ- 

ـة بالقْدر الذي تكون فيه مطاِبـقة لالأ�شل. اإلكترونيًة تكون حجَّ

ُتـعتَبـــر ال�شورة مطاِبـــقة لالأ�شل ما لم يناِزع في ذلك اأحد طرفي الدعوى في مرحلة اإدارة  ب- 

د لذلك بجدول المواعيد، وفي هذه الحالة تراَجـع ال�شورة على  الدعوى خالل الأجل المحدَّ

الأ�شل، على اأن تتم المراجعة في مواجهة الأطراف.

ـة على الوجه الآتي: ر الر�شمي، كانت ال�شورة الر�شمية حجَّ اإذا لم يوجد اأ�شل المحرَّ ج- 

1- تكون لل�شورة الر�شمية الأ�شلية تنفيذيًة كانت اأو غير تنفيذيًة حجيُّـُة الأ�شل متى كان 

مظهرها الخارجي ل ي�شمح بال�شك في مطابقتها لالأ�شل.

ـُة ذاتها، ولكن يجوز في  2-  تكون لل�شورة الر�شمية الماأخوذة من ال�شورة الأ�شلية الحجيَّ

الأجل  خالل  الدعوى  اإدارة  مرحلة  في  يطلب  اأن  الدعوى  طرفي  من  لكلٍّ  الحالة  هذه 

ِخـذت منها.
ُ
د لذلك بجدول المواعيد مراجعتها على ال�شورة الأ�شلية التي اأ المحدَّ

3-  ما يوؤخذ من �شور ر�شمية لل�شور الماأخوذة من ال�شورة الأ�شلية، ل ُيـعـتدُّ به اإل لمجرد 

ال�شتئنا�س تَبـعًا للظروف.

الف�سل الثاين
رات الُعـْرفية املحرَّ

مادة )86(
ر الُعـْريف  املحرَّ

ـــعه ما لم ينِكـر �شراحة ما هو من�شوب اإليه من خط  ر الُعـــْرفي �شادرًا ممن وقَّ ُيـعتَبـــر المحرَّ اأ- 

اأو اإم�شاء اأو خْتـم اأو ب�شمة.
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ل ُيـطَلـــب مــن الــوارث اأو الخَلـــف الإنــكار، ويكفــي اأن يحلف يمينــًا باأنه ل يعلــم اأنَّ الخط اأو  ب- 

ـى عنه الحق. الإم�شاء اأو الخْتـم اأو الب�شمة هي لَمن تَلـقَّ

ر ُعـــْرفي وناق�ــس مو�شوعه ل ُيـقَبـــل منــه اإنكار الخــط اأو الإم�شاء اأو  َمـــن احُتـــجَّ عليه بمحرَّ ج- 

الخْتـم اأو ب�شمة الإ�شبع، �شواء اأكانت مناق�شته قبل الإنكار اأم بعده. 

مادة )8٧(
ر الُعـْريف اإثبات تاريخ املحرَّ

ـــة على الغير في تاريخه اإل منذ اأن يكون له تاريخ ثابت، ويكون  ر الُعـــْرفي حجَّ ل يكون المحرَّ اأ- 

ر تاريخ ثابت في الأحوال الآتية: للمحرَّ

ـد في ال�شجل المعد لذلك. 1-  من يوم اأْن يقيَّ

2- من يوم اأْن ُيـثَبـت م�شمونه في ورقة اأخرى ثابتة التاريخ.

ـر عليه من موظف عام مخت�س. 3- من يوم اأْن يوؤ�شَّ

ر اأثر معتَرف به من خط اأو اإم�شاء اأو ب�شمة اأو  4- من يوم وفاة اأحدٍّ ممن لهم على المحرَّ

ـم لعلَّـة في ج�شمه. من يوم اأْن ي�شبح م�شتحياًل على اأحِد هوؤلء اأْن يكتب اأو يب�شُ

5- من يوم وقوع اأيِّ حادث اآخر يكون قاطعًا في اأنَّ الورقة قد �شدرت قبل وقوعه.

ـق حكم هذه المادة على المخال�شات. ب-     يجوز للهيئة تـبـعـًا للظروف األ تطبِّ

مادة )88(
ـة الر�سائل والربقيات واملكاتبات حجيَّ

ر الُعـــْرفي مــن حيث الإثبــات، وتكــون للبرقيات  ـــع عليهــا قيمــة المحرَّ تكــون للر�شــائل الموقَّ اأ- 

ـعًا عليه من مر�ِشـلها،  والمكاتبات هذه القيمة اإذا كان اأ�شلها الموَدع في مكان الت�شدير مَوقَّ

اأو من �شخ�س ينوب عنه اأو مكلَّـف من ِقـَبـله باإر�شالها.

ُتـعتَبـر البرقيات والمكاتبات مطاِبـقة لأ�شلها حتى يقوم الدليل على عك�س ذلك. ب- 

عِدم اأ�شل البرقيات والمرا�شالت فال ُيـعَتدُّ بها اإل لمجرد ال�شتئنا�س.
ُ
اإذا اأ ج- 

مادة )89(
ـة الدفاتر  حجيَّ

ده التجار  ـة على غير التجار، غير اأن البيانات المثَبـتة فيها عما ورَّ دفاتر التجار ل تكون حجَّ اأ- 

ـــمة اإلى اأيٍّ من الطرفين وذلك فيما يجوز  ـــه اليمين المتمِّ ت�شلح اأ�شا�شًا يجيز للهيئة اأن توجِّ

ـنة. اإثباته بالبيِّ
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ـــة عليهم، واإذا كانت هــذه الدفاتر منتظمة فال يجــوز لمن يريد اأْن  تكــون دفاتــر التجار حجَّ ب- 

ىء ما ورد فيها وي�شتبعد منه ما كان مناِقـ�شًا لدعواه. ي�شتخل�س منها دلياًل لنف�شه اأْن يَجـزِّ

ـــنتين اأو  ـــا اإهدار البيِّ ر اإمَّ اإذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجَرين، جاز للهيئة اأن تقرِّ ج- 

الأْخـذ باإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر لها من ظروف الدعوى.

اإذا ا�شــتند اأحــد الطرفيــن التاجَرين اإلى دفاتر الطرف الآخر و�شلَّـــم مقدمــًا بما ورد فيها،  د- 

ـــمة له على �شحة دعواه اإذا امتنــع الطرف الآخر دون مبرر  جــاز للهيئــة توجيه اليمين المتمِّ

عن اإبراز دفاتره.

ـة على َمـن �شدرت منه اإل في الحالتين الآتيتين: ل تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجَّ هـ- 

1- اإذا ذكر فيها �شراحة اأنه ا�شتوفى دينًا.

ـَنـد لمن اأثبتت  نه في هذه الأوراق اأْن تقوم مقام ال�شَّ 2- اإذا ذكر �شراحة اأنه ق�شد بما دوَّ

حقًا لم�شلحته.

مادة )90(
ين  التاأ�سري على �َسـَنـد الدَّ

اإىل  الدائن  ـة على  ي�شتفاد منه براءة ذمة املدين يكون حجَّ ين مبا  الدَّ �َشـَنـد  التاأ�شري على 

ـَنـد مل يخرج من حيازته. وي�شري  ـعًا منه ما دام ال�شَّ اأن يثُبـت العك�س، ولو مل يكن التاأ�شري موقَّ

ـه دون توقيع ما ي�شتفاد منه براءة ذمة املدين يف ن�شخة  هذا احلكم كذلك اإذا اأثبت الدائن بخطِّ

ـَنـد اأو يف خمال�شة وكانت الن�شخة اأو املخال�شة يف يد املدين. اأ�شلية لل�شَّ

الف�سل الثالث
رات واملعلومات والوثائق وعْر�ص االأ�سياء طلبات تقدمي املحرَّ

مادة )91(
رات املوجودة حتت يده اإلزام الطرف بتقدمي املحرَّ

د بجدول المواعيد اأن  اأ- يجوز لأيٍّ من اأطراف الدعوى في مرحلة اإدارتها وخالل الأجل المحدَّ

رات منِتـــجة في الدعوى تكون تحت يده  م بطلب لإلزام الطرف الآخر بتقديم اأية محرَّ يتقدَّ

في الأحوال الآتية:

1- اإذا كان يجوز قانونًا مطالبته بتقديمها اأو ت�شليمها.

رات م�شتَركة، على الأخ�س،  2- اإذا كانت م�شتَركة بينه وبين الطرف الآخر، وُتـعتَبـر المحرَّ

رة لم�شلحة الطرفين اأو كانت مثِبـتة للتزاماتهما وحقوقهما المتباَدلة. اإذا كانت محرَّ



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

52

3- اإذا ا�شتند الطرف الآخر اإليها في اأية مرحلة من مراحل الدعوى.

م للهيئة  ب- يعَر�س الطلب على القا�شي المنتَدب ليقرر ما يراه في هذا ال�شاأن، كما يجوز التقدُّ

بذات الطلب في الأحوال المن�شو�س عليها في المادة )41( من هذه الالئحة.

ـن في الطلب الم�شار اإليه بالفقرتين )اأ( و)ب( من هذه المادة ما ياأتي: ج-    يجب اأن يبيَّ

رات. 1- اأو�شاف المحرَّ

رات بالتف�شيل قْدر الإمكان. 2- م�شمون المحرَّ

رات عليها. 3- الواقعة التي ُيـ�شت�شَهـد بالمحرَّ

رات تحت يد الطرف الآخر. ـد اأن المحرَّ 4- الدلئل والظروف التي توؤيِّ

5- وجه اإلزام الطرف الآخر بتقديم المحررات.

د-   ل ُيـقبل الطلب اإذا لم تراَع فيه الأحكام المن�شو�س عليها في الفقرتين )اأ( و)ج( من هذه 

المادة.

م الطالــب طلبه الم�شــار اإليه فــي الفقرة )اأ( من هــذه المادة، واأقــرَّ الطرف الآخر  هـــ-  اإذا قــدَّ

ر في حوزته اأو �شــكت، اأمرت الهيئة اأو اأمر القا�شي المنتَدب -بح�شــب الأحوال- باأن المحرَّ

م  ر فــي الحال اأو فــي اأقرب موعــد يتم تحديــده، واإذا اأنكر الطــرف ولم يقدِّ بتقديــم المحــرَّ

ر ل وجود له  الطالب اإثباتًا كافيًا ل�شحة الطلب، وَجـــب اأن يحلف الطرف المنِكـــر اأن المحرَّ

اأو اأنــه ل يعلــم بوجــوده ول مكانه واأنه لم ُيـْخـِفـــه اأو لم يهمل في البحــث عنه ليحُرم الطالب 

من ال�شت�شهاد به.

د في الفقــرة ال�شــابقة وامتنع عن  ر فــي الموعــد المحدَّ و-  اإذا لــم يقــم الطــرف بتقديــم المحرَّ

م الطلب �شحيحة  مها الطرف مقدِّ ر التي قدَّ حلف اليمين المذكورة، اعُتـِبـــرت �شورة المحرَّ

ر جاز الأْخـــذ بقوله  م �شــورة من المحرَّ مطاِبـــقة لأ�شلهــا، فــاإْن لم يكــن ذلك الطرف قد قدَّ

فيما يتعلق ب�شكله ومو�شوعه.

ر لال�شــتدلل به في الدعوى فال يجوز �شْحـُبـــه اإل باإذن من الهيئة اأو القا�شي  م محرَّ ز-   اإذا ُقدِّ

مه بعــد اأن تودع  المنتــَدب -بح�شــب الأحــوال- بنــاًء علــى طلب كتابــي من الطرف الــذي قدَّ

ـر عليها بمطابقتها لالأ�شل. �شورة منه في ملف الدعوى موؤ�شَّ

مادة )92(
تقدمي اجلهة االإدارية للمعلومات والوثائق

د بجدول املواعيد اأن  يجوز لأيٍّ من اأطراف الدعوى يف مرحلة اإدارتها وخالل الأجل املحدَّ

م بطلب لإلزام اجلهات الإدارية بتقدمي ما قد تكون لديها من معلومات اأو وثائق، يف الأحوال  يتقدَّ

الآتية:
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اأْن تكون المعلومات اأو الوثائق لزمة لل�شير في اإجراءات الدعوى.   -1

ـن تقديم تلك المعلومات اأو الوثائق مخاَلـفة للقانون اأو اإ�شرارًا بالم�شلحة العامة. األ يت�شمَّ  -2

ويعَر�س الطلب على القا�شي املنتَدب للبت فيه.

الأوىل من هذه  الفقرة  ـن يف  املبيَّ الطلب  بذات  للهيئة  م  التقدُّ الدعوى  لأطراف  يجوز  كما 

املادة، وللهيئة من تلقاء نف�شها اأْن تطلب من اجلهات الإدارية تلك املعلومات اأو الوثائق، وذلك 

ـنة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة. كله مبا ل يخالف الأحوال املبيَّ

مادة )93(
اإلزام الغري بعْر�ص ما يحوزه اأو يحِرزه من اأ�سياء

يجــوز لأيٍّ مــن اأطــراف الدعوى في مرحلة اإدارتها وخالل الأجــل َّ المحدد بجدول المواعيد  اأ- 

م الطلب متى  م بطلب لإلزام َمـــن يحوز �شيئًا اأو يحِرزه اأْن يعر�شه على الطرف مقدِّ اأن يتقدَّ

كان فح�س ذلك ال�شيء �شروريًا للبتِّ في الدعوى، فاإذا كان الأمر متعلقًا ب�شندات اأو اأوراق 

ـــها على الطرف  اأخــرى، فيجوز للهيئة اأو القا�شي المنتَدب -بح�شــب الأحوال- الأمر بعْر�شِ

م الطلــب وبتقديمها عند الحاجة اإلى الهيئة اأو بتقديم �شورة منها للهيئة بعد التاأ�شــير  مقــدِّ

عليها من مدير الدعوى اأو اأمين ال�شر -بح�شب الأحوال- بمطابقتها لالأ�شل.

يجوز للهيئة رْفـــ�ُس اإ�شدار الأمر بعْر�س ال�شيء اإذا كانت لمن اأحرزه م�شلحة م�شروعة في  ب- 

ه، كما يجوز للقا�شي المنتَدب المتناع عن اإ�شدار الأمر وتْرك البتِّ فيه  المتناع عن عْر�شِ

للهيئة. 

ج-     يكــون عْر�س ال�شــيء في المكان الذي يوجد فيه وقــت طلب العْر�س ما لم يتم تعيين مكان 

ـــق عْر�س  مــًا، وللهيئة اأن تعلِّ اآخــر، وعلــى الطــرف طالــب العْر�س اأن يقوم بدفــع نفقاته مقدَّ

ـَمـــن لمن يحوز ال�شــيء اأو يحِرزه تعوي�س ما قد يحدث له من  ال�شــيء على تقديم كفالة ت�شْ

�شرر ب�شبب العْر�س.

الف�سل الرابع
رات اإثبات �سحة املحرَّ

مادة )94(
ر يف االإثبات اإ�سقاط قيمة املحرَّ

ـْحـ�ِشـير وغير ذلك من العيوب المادية  ر ما يترتب على الك�ْشـــط اأو المْحـــو اأوالتَّ للهيئة اأن تقدِّ اأ- 

ر من اإ�شقاط قيمته في الإثبات اأو اإنقا�شها. في المحرَّ

ر محل �شك في نظر الهيئة جاز لها من تلقاء نف�شها اأن تدعو الموظف  اإذا كانت �شحة المحرَّ ب- 
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ـح حقيقة الأمر فيه. ره ليبدَي ما يو�شِّ الذي �شدر عنه اأو ال�شخ�س الذي حرَّ

ـــا  رات غير الر�شمية، اأمَّ اإنكار الخط اأو الخْتـــم اأو الإم�شاء اأو ب�شمة الأ�شبع يِرد على المحرَّ ج- 

ررات الر�شمية وغير الر�شمية. عاء التزوير فيِرد على جميع المحَّ ادِّ

مادة )95(
اإنكار اخلط اأو االإم�ساء اأو اخلتم اأو ب�سمة االإ�سبع

ر اأن ينكر خطه اأو اإم�شاءه اأو خْتـمه اأو ب�شمة اإ�شبعه في مرحلة  يجوز لَمـن ي�شهد عليه المحرَّ اأ- 

د لذلك بجدول المواعيد. اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدَّ

ر خطه اأو اإم�شاءه اأو خْتـــمه اأو ب�شمة اإ�شبعه، اأو حلف وارثه  اإذا اأنكر َمـــن ي�شهد عليه المحرَّ ب- 

ـــى عنه  اأو خَلـــفه يمينًا باأنه ل يعلم باأن الخط اأو الإم�شاء اأو الخْتـــم اأو الب�شمة هي لمن تَلـقَّ

ر منِتـــجًا  الحــق طبقــًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )86( من هذه الالئحة، وكان المحرَّ

في النزاع ولم تْكـــِف وقائع الدعوى وم�شتنداتها لتكوين عقيدة الهيئة في �شاأن �شحة الخط 

اأو الإم�شاء اأو الخْتـم اأو ب�شمة الإ�شبع حكمت الهيئة بتحقيقه بالم�شاهاة اأو ب�شماع ال�شهود 

اأو بكليهما.

ع رئي�ــس الهيئة على ذلك  ر واأو�شافه بيانًا كافيــًا، ويوقَّ ـــن بــه حالة المحــرَّ ر مح�شر تبيَّ يحــرَّ ج- 

ر. المح�شر والمحرَّ

مادة )96(
اإجراءات امل�ساهاة

ي�شتمل منطوق الحكم ال�شادر باإجراء التحقيق بالم�شاهاة على: اأ- 

1- نْدب اأحد اأع�شائها لمبا�شرة التحقيق بالم�شاهاة اإذا راأت الهيئة ذلك.

2- تعيين خبير اأو ثالثة خبراء من بين قائمة الخبراء التي ي�شدر بها قرار من الوزير اأمام 

المحاكم.

3- تحديد اليوم وال�شاعة اللذين يجرى فيهما التحقيق بالم�شاهاة.

ـيِّ بتحقيقه لدى اأمين �شر الهيئة بعد بيان حالته على الوجه  ر المق�شِ 4- الأمر باإيداع المحرَّ

ـن بالمادة ال�شابقة. المبيَّ

5- تحديد اأتعاب الخبير وم�شاريفه واإيداعها خزانة الغرفة قبل مبا�شرة عمله ِمـن ِقـَبـل َمـن 

ر الإجراء لم�شلحته. تقرَّ

يكلِّــف اأميــن ال�شــر الخبيــر بالح�شــور اأمــام الهيئــة في اليــوم وال�شــاعة المعينين لمبا�شــرة  ب- 

التحقيق بالم�شاهاة.



ملحق العدد: 3572 – الخميس 23 ديسمبر 2021

55

علــى الأطــراف في الدعــوى اأن يح�شروا في الموعد الم�شــار اإليه في الفقــرة )ب( من هذه  ج- 

المــادة لتقديــم مــا لديهــم مــن اأوراق الم�شاهاة والتفــاق على مــا ي�شلح منها لذلــك، فاإْن 

تخلَّـف الطرف المكلَّـف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم ب�شقوط حقه في الإثبات، واإذا تخلَّـف 

مة �شالحة للم�شاهاة. الطرف الآخر جاز اعتبار الأوراق المقدَّ

ر اأن يح�شر بنف�شــه لال�شــتكتاب في الموعد الذي  على الطرف الذي يناِزع في �شحة المحرَّ د- 

ر. ـنه الهيئة، فاإْن امتنع عن الح�شور بغير عذر مقبول جاز الحكم ب�شحة المحرَّ تعيِّ

مادة )9٧(
كيفية امل�ساهاة

تكون م�شاهاة الخط اأو الإم�شاء اأو الخْتـــم اأو ب�شمة الإ�شبع الذي ح�شل اإنكاره على ما هو  اأ- 

ر من خط اأو اإم�شاء اأو خْتـم اأو ب�شمة الإ�شبع. ثابت لَمـن ي�شهد عليه المحرَّ

ل ُيـقبل للم�شاهاة في حالة عدم اتفاق الأطراف اإل: ب- 

رات  رات ر�شمية، اأو محرَّ 1- الخط اأو الإم�شاء اأو الخْتـم اأو ب�شمة الإ�شبع المو�شوع على محرَّ

ُعـْرفية يعترف الطرف ب�شحتها بعد اإنكاره اإياها.

ر المقت�شي تحقيقه. 2- الجزء الذي يعترف الطرف ب�شحته من المحرَّ

3- خط الطرف اأو اإم�شاوؤه الذي يكتبه اأو الب�شمة التي يطبعها اأمام الهيئة وبح�شور الخبير.

رات الر�شمية المطلوبة للم�شاهاة عليها من الجهة التي  يجوز للهيئة اأْن تاأمر باإح�شار المحرَّ ج- 

تكون بها اأو تاأمر الخبير بالنتقال اإلى محلها لالطالع عليها.

ـــع الخبيــر والأطــراف ورئي�ــس الهيئــة علــى اأوراق الم�شاهاة قبل ال�شــروع فــي التحقيق،  يوقِّ د- 

وُيـذَكـر ذلك في المح�شر.

تراعــى فيمــا يتعلق بذوي الخبرة الأحكام المن�شو�س عليها في الباب الثالث ع�شــر من هذه  هـ- 

الالئحة.

مادة )98(
ر  �سماع ال�سهود ب�ساأن �سحة املحرَّ

اأ-    اإذا حكمــت الهيئــة باإجراء التحقيق ب�شــماع ال�شــهود طبقًا لأحكام الفقــرة )ب( من المادة 

)95( والفقرة )اأ( من المادة )102( من هذه الالئحة، ل ُتـــ�شمع �شــهادة ال�شــهود اإل فيما 

ر المقت�شي  يتعلق باإثبات ح�شول الكتابة اأو الإم�شاء اأو الخْتـم اأو ب�شمة الإ�شبع على المحرَّ

تحقيقه ممن ن�شبت اإليه.
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ب- تراعــى فيمــا يتعلــق ب�شــماع ال�شــهود طبقــًا لأحــكام الفقــرة )اأ( من هــذه المــادة، الأحكام 

المن�شو�س عليها في الباب العا�شر من هذه الالئحة.

مادة )99(
ر احلكم ب�سحة املحرَّ

ـباع اإجراءات تحقيق الخطوط اأو بعد  ر كلِّـه، �شواء كان ذلك دون اتِّ اأ-    اإذا ُحـِكـم ب�شحة المحرَّ

ـباعها، فيحكم على َمـن اأنكره بغرامة ل تقل عن مائة دينار ول تجاوز خم�شمائة دينار.  اتِّ

ب- ل ُيـحَكـــم بالغرامة على الوارث اأو الخَلـــف الذي اقت�شر طْعـُنـه على عدم علمه باأنَّ الخط اأو 

د الورثة اأو  د الغرامة بتعدُّ ـــى الحق عنه، ول تتعدَّ الإم�شاء اأو الخْتـــم اأو الب�شمة هي لمن تَلـقَّ

الخَلـف.

ه اأو ب�شــقوط الحــق في اإثبات  ر اأو بردِّ ج-  ل يجــوز للهيئــة اأن تحكــم بحكــم واحد ب�شحــة المحرَّ

�شحته وفي مو�شوع الدعوى.

د  ه اأو ب�شقوط الحق في اإثبات �شحته وَجـب اأْن تحدِّ ر اأو بردِّ د-   اإذا حكمت الهيئة ب�شحة المحرَّ

جل�شة قبل الف�شل في المو�شوع ليبدَي الأطراف مرافعاتهم الختامية.

مادة )100(
اإجراءات االدِّعاء بالتزوير 

د لذلك  عاء بالتزوير في مرحلة اإدارة الدعــوى خالل الأجل المحدَّ م طلب الدِّ اأ-   يجــب اأن يقــدَّ

ـــن فيها كل موا�شع التزوير المدَعـــى به و�شواهد  بجدول المواعيد وذلك بمذكرة مكتوبة ُتـبيَّ

عاء بالتزوير باطاًل. التزوير واإجراءات التحقيق التي ُيـطَلـب اإثباته بها، واإل كان الدِّ

ب- على مدِعـي التزوير عند تقديمه الطلب الم�شار اإليه في الفقرة )اأ( من هذه المادة اأن يودع 

في خزانة الغرفة كفالة مقدارها مائة دينار لتعوي�س ما قد ي�شيب الطرف الآخر من �شرر.

ر المطعون فيه اإْن كان تحت يده اأو �شورة  ج-  على مدِعـي التزوير اأن ي�شلِّـم مدير الدعوى المحرَّ

ر تحت يده. منه اإْن لم يكن المحرَّ

ـــالعها على مذكرة  ر تحــت يد اأحــد الأطراف في الدعوى جاز للهيئة بعد اطِّ د-  اإذا كان المحــرَّ

عاء بالتزوير اأن تاأمر ذلك الطرف باإيداعه ملف الدعوى، فاإذا امتنع ذلك الطرف عن  الدِّ

ر اعُتـِبـر غير موجود، ول يمنع هذا من اإيداعه فيما بعد اإْن اأمكن. اإيداع المحرَّ

هـ-    فــي الأحــوال التي تقبل فيها الهيئة م�شــتندًا طبقًا لأحكام المــادة )41( من هذه الالئحة، 

اأو اإذا اأمــرت باإدخال �شــخ�س في الدعوى لتقديم م�شــتند تحت يده طبقــًا لحكم البند )2( 
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من المادة )58( من هذه الالئحة، اأو اإذا اأمرت اأحد اأطراف الدعوى بتقديم م�شــتند تحت 

يــده طبقــًا لأحــكام المادة )91( من هذه الالئحــة، جاز لأيِّ طرف فــي الدعوى خالل )7( 

اأيام من تاريخ تقديم ذلك الم�شــتند اأو اإعالنه به -بح�شــب الأحوال- اأْن يدعَي فيه بالتزوير 

م اإلى اأمين �شر الهيئة تراعى ب�شاأنها اأحكام الفقرتين )اأ( و)ب(  وذلك بمذكرة مكتوبة تقدَّ

من هذه المادة.

مادة )101(
رات وال�سجالت والتوقيعات االإلكرتونية االدِّعاء بالتزوير ب�ساأن املحرَّ

د بجدول المواعيد  اأ-  يجوز لأيٍّ من اأطراف الدعوى في مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدَّ

رة ب�شورة اإلكترونية اأو ال�شجالت  رات المحرَّ عاء بالتزوير ب�شاأن المحرَّ م بطلب الدِّ اأن يتقدَّ

الإلكترونيــة اأو التوقيعــات الإلكترونية وذلك طبقًا لالإجــراءات المن�شو�س عليها في المادة 

)100( من هذه الالئحة.

عاء بالتزوير الم�شــار اإليه في الفقرة )اأ( من هذه المادة طبقًا  ـــل الهيئة في طلب الدِّ ب- تْفـ�شِ

رات وال�شــجالت الإلكترونيــة والتوقيعات  لأحــكام هــذه الالئحــة وبمــا يتفق وطبيعــة المحــرَّ

الإلكترونية.

مادة )102(
الف�سل يف االدِّعاء بالتزوير

عــاء بالتزويــر منِتـــجًا في النزاع ولم تْكـــِف وقائع الدعوى وم�شــتنداتها لقتناع  اأ-    اإذا كان الدِّ

ر اأو بتزويره وراأت اأن اإجراء التحقيق الذي طلبه مدِعـــي التزوير منِتـــج  الهيئة ب�شحة المحرَّ

وجائز حكمت باإجراء التحقيق بالم�شاهاة اأو ب�شماع ال�شهود اأو بكليهما.

ب- ي�شتمل الحكم ال�شادر بالتحقيق بالم�شاهاة على البيانات المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( 

من المادة )96( من هذه الالئحة، ويجري التحقيق بالم�شاهاة طبقًا لالأحكام المن�شو�س 

عليها في المادة )97( من هذه الالئحة.

ج- يجري التحقيق ب�شــهادة ال�شــهود طبقًا لالأحكام المن�شو�س عليها في المادة )98( من هذه 

الالئحة.

مادة )103(
احلكم بالغرامة على املدِعـي بالتزوير

ـــه ُحـِكـــم عليه بغرامة ل تقل  عائه اأو برْفـ�شِ اأ-    اإذا ُحـِكـــم ب�شقوط حق المدِعـــي بالتزوير في ادِّ

عاه. عن )250( دينارًا ول تجاوز )1000( دينار، ول ُيـحَكـم عليه ب�شيء اإذا ثبت بع�س ما ادَّ
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د الأوراق المدَعـى بتزويرها اإل اإذا ُوِجـد ارتباط بينها. د الغرامة بتعدُّ ب-    تتعدَّ

 

مادة )104(
ر ـك باملحرَّ تناُزل املدعى عليه بالتزوير عن التم�سُّ

عاء بالتزوير يف اأية حالة كانت عليها بنزوله عن  للمدعى عليه بالتزوير اإنهاء اإجراءات الدِّ

ر املطعون فيه، وللهيئة يف هذه احلالة اأن تاأمر املدعى عليه بالتزوير باإيداع ذلك  ـك باملحرَّ التم�شُّ

ر ملف الدعوى اإذا طلب مدِعـي التزوير ذلك مل�شلحة م�شروعة. املحرَّ

مادة )105(
رات دون االدِّعاء بالتزوير  ردُّ الهيئة للمحرَّ

هذه  يف  عليها  املن�شو�س  بالإجراءات  بالتزوير  اأمامها  عاء  الدِّ يتم  ولو مل  للهيئة،  يجوز 

ر وبطالنه اإذا ظهر لها بجالء من حالته اأو من ظروف الدعوى  الالئحة، اأْن حتكم بردِّ اأيِّ حمرَّ

ـن يف حكمها الظروف والقرائن التي ا�شتندت اإليها  ر، ويجب عليها يف هذه احلالة اأن تبيِّ اأنه مزوَّ

ر. يف احلكم بردِّ وبطالن املحرَّ

الباب العا�سر
�سهادة ال�سهود

مادة )106(
اأهلية وموانع ال�سهادة 

ـــه )15( �شنة، على اأنه يجوز اأن ُتـــ�شمع اأقوال َمـن لم  اأ-    ل يكون اأهاًل لل�شهادة َمـــن لم يبلغ �ِشـنُّ

يبلغ هذه ال�شن بغير يمين على �شبيل ال�شتئنا�س، ول يكون اأهاًل لل�شهادة كذلك من لم يكن 

�شليم الإدراك.

ب- الموظفــون والمكلَّـــفون بخدمة عامة ل ي�شــهدون، ولو بعد تْركهــم العمل، عما يكون قد و�شل 

اإلى علمهم في اأثناء قيامهم به من معلومات لم ُتـن�َشـر بالطريق القانوني ولم تاأَذن ال�شلطة 

ـــة في اإذاعتها، ومع ذلك فلهذه ال�شــلطة اأن تاأَذن لهم في ال�شــهادة بناًء على طلب  المخت�شَّ

الهيئة اأو اأحد الأطراف.

ـــقي الح�شابات وغيرهم عن  ج-  ل يجوز لَمـــن عِلـــم من المحامين اأو الوكالء اأو الأطباء اأو مدقِّ

طريق مهنته اأو �شفته بواقعة اأو بمعلومات اأْن ُيـف�ِشـَيـها ولو بعد انتهاء الخدمة اأو زوال �شفته، 

ما لم يكن ِذْكـــرها له مق�شودًا به ارتكاب جناية اأو جنحة، ومع ذلك يجب على الأ�شــخا�س 

وا ال�شــهادة علــى تلــك الوقائــع اأو المعلومات متى َطـــَلب منهــم ذلك من  المذكوريــن اأن يــوؤدُّ
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وا  د من اأ�شــرُّ ها اإليهــم، علــى األ يخــلَّ ذلــك باأحــكام القوانيــن الخا�شة بهــم، واإذا تعدَّ اأ�شــرَّ

ـنت موافقتهم جميعًا على اإف�شائها. بالواقعة تَعيَّ

د-   ل يجوز لأحد الزوجين اأْن ُيـف�ِشـــي بغير ر�شاء الطرف الآخر ما اأبلغه اإليه اأثناء قيام عالقة 

الزوجية ولو بعد انق�شائها، اإل في حالة رْفـع دعوى من اأحدهما على الآخر.

هـــ-  ل يجــوز ردُّ ال�شــاهد ولــو كان قريبــًا اأو �شهــرًا لأحــد الأطــراف اإل اأن يكون غير قــادر على 

التمييز ب�شبب ِهـَرم اأو حداثة اأو مر�س اأو لأيِّ �شبب اآخر.

مادة )10٧(
اإجراءات االإثبات ب�سهادة ال�سهود 

ـــن في  اأ-   علــى الطــرف الــذي طلب الإثبات ب�شــهادة ال�شــهود فــي مرحلــة اإدارة الدعوى اأن يبيِّ

د لذلك بجدول  تلك المرحلة الوقائع التي يريد اإثباتها ب�شــهادة ال�شــهود خالل الأجل المحدَّ

ـن للهيئة اإذا اأمرت باإحالة الدعوى للتحقيق، كتابة اأو �شفاهة في الجل�شة،  المواعيد، واأن يبيِّ

اأ�شماء الأ�شخا�س الذين يطُلـب �شماع �شهادتهم واأرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكتروني 

الخا�شة بهم ومحال اإقامتهم.

ب- للهيئة من تلقاء نف�شها اأْن تحكم بالإثبات ب�شهادة ال�شهود متى راأت في ذلك اإظهارًا للحقيقة، 

كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما حكمت بالإثبات ب�شهادة ال�شهود اأن ت�شتدعي لل�شهادة 

َمـن ترى لزوم �شماع �شهادته اإظهارًا للحقيقة.

ـن في منطوق حكم الإثبات ب�شهادة ال�شهود كل واقعة من الوقائع الماأمور باإثباتها  ج-  يجب اأن تبيَّ

ـــن كذلك في الحكم اليوم الذي يبداأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب  واإل كان باطاًل، ويبيَّ

اأن يتم فيه.

ـا ب�شهادة ال�شهود يقت�شي دائمًا اأن يكون للطرف الآخر  د-   الإْذن لأحد الأطراف باإثبات واقعة مَّ

الحق في نْفـِيـها بهذا الطريق.

مادة )108(
�سماع ال�سهود يف جل�سات التحقيق

د لذلك من  ـْفـي في الميعاد المحدَّ اأ-   ي�شتمر التحقيق اإلى اأن يتم �شماع جميع �شهود الإثبات والنَّ

الهيئة، واإذا تم تاأجيل التحقيق لجل�شة اأخرى كان النُّـْطـق بالتاأجيل بمثابة تكليف لَمـن يكون 

حا�شرًا من ال�شهود بالح�شور اأمام الهيئة اإل اإذا اأْعـَفـتهم الهيئة �شراحة من الح�شور.

د للتحقيق مدَّ الميعاد ف�شلت الهيئة على الفور  ب- اإذا طلب اأحد الأطراف خالل الميعاد المحدَّ

فــي الطلــب بقرار ُيـثَبـــت في مح�شر الجل�شــة، واإذا انتدبــت الهيئة اأحد اأع�شائها لمبا�شــرة 
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ــم اإلى الهيئة بناًء على طلب  ـَظـلُـّ التحقيــق ورف�ــس ع�شو الهيئة المنتَدب مدَّ الميعاد، جاز التَّ

�شــفوي ُيـثَبـــت في مح�شر التحقيق، وتف�شل الهيئة في الطلب على وجه ال�شــرعة، ول يجوز 

ـْعـن في قرار الهيئة باأيِّ طريق، ول يجوز للهيئة مدُّ الميعاد لأكثر من مرة واحدة. الطَّ

ج-  ل يجوز بعد انق�شاء ميعاد التحقيق �شماع �شهادة �شهود بناًء على طلب الأطراف.

مادة )109(
تَخـلُّـف ال�سهود عن احل�سور 

دة  ـــر طــرف الدعــوى �شاِهـــده اأو لم يتم تكليفــه بالح�شور في الجل�شــة المحدَّ اأ-    اإذا لــم ُيـح�شِ

رت الهيئة اإلزام ذلك الطرف باإح�شاره اأو بتكليفه بالح�شور لجل�شة اأخرى ما دام الميعاد  قرَّ

د للتحقيق لم ينق�س، فاإذا لم يفعل �شقط حقه في ال�شت�شهاد به. المحدَّ

ب- اإذا ُكـلِّـف ال�شاهد بالح�شور تكليفًا �شحيحًا ولم يح�شر حكمت عليه الهيئة بغرامة مقدارها 

ـْعـن، ويجوز للهيئة اأْن ُتـ�شِدر  ع�شرون دينارًا، وُيـثَبـت الحكم في المح�شر ول يكون قاباًل للطَّ

اأمــرًا باإح�شار ال�شــاهد واأْن تاأمــر باإعادة تكليفه بالح�شور، فاإذا تَخـلَّـــف حكمت عليه الهيئة 

ب�شعف الغرامة المذكورة، ويجوز للهيئة اإعفاء ال�شاهد من الغرامة اإذا ح�شر اأمامها واأبدى 

عذرًا مقبوًل.

ر قانوني عــن اأداء اليميــن اأو عن الإجابة ُحـِكـــم عليه  ج-  اإذا ح�شــر ال�شــاهد وامتنــع بغيــر مبــرِّ

طبقــًا لأحــكام الفقــرة )ب( من هذه المادة بغرامة ل تجاوز مائة دينار، وُيـثَبـــت الحكم في 

ـْعـن. المح�شر ول يكون قاباًل للطَّ

مادة )110(
اإجراءات �سماع ال�سهادة 

اأ-   يكون �شــماع ال�شــهود اأمام الهيئة بح�شور الأطراف، واإذا كان لل�شاهد عذر مقبول يمنعه من 

الح�شور جاز النتقال اإليه ل�شــماع �شــهادته، وُيـــدعى الأطراف لح�شور تاأدية هذه ال�شــهادة 

ـعه رئي�س الهيئة. ر مح�شر بها ويوقِّ ويحرَّ

غ  ـــرات مكتوبة اإل باإذن الهيئة وحيث ُتـــ�شوِّ ى ال�شــهادة �شــفاهة، ول يجوز ال�شتعانة بمذكِّ ب- توؤدَّ

طبيعة الدعوى ذلك.

ـن مراده، بالكتابة اأو بالإ�شارة. ي َمـن ل قدرة له على الكالم ال�شهادة، اإذا اأمكن له اأن يبيِّ ج-  يوؤدِّ

ي كل �شاهد �شهادته على انفراد بغير ح�شور باقي ال�شهود الذين لم ُتـ�شمع �شهادتهم. د-  يوؤدِّ

ـــن قرابته اأو م�شاهرته  ـــه وموطنه واأن يبيِّ هـ-  على ال�شــاهد اأن يذكر ا�شــمه ولقبه ومهنته و�ِشـنَّ
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ـن كذلك اإْن كان يعمل عند اأحدهم. ودرجتها اإْن كان قريبًا اأو �شهرًا لأحد الأطراف ويبيِّ

و-  علــى ال�شــاهد اأن يحلــف يمينــًا بــاأْن يقــول الحق، كل الحــق، ول �شــيء غير الحــق، واإل كانت 

�شهادته باطلة، ويكون الحلف ح�شب الأو�شاع الخا�شة بديانته اإْن طَلـب ذلك.

مادة )111(
ا�ستجواب ال�ساهد

اأ-    يكون توجيه الأ�شــئلة اإلى ال�شــاهد من الهيئة، ويجيب ال�شــاهد اأوًل عن اأ�شــئلة الطرف الذي 

ا�شت�شــهد بــه ثم عن اأ�شــئلة الطــرف الآخر دون اأْن يقطع اأحد الأطــراف كالم الآخر اأو كالم 

ال�شاهد وقت اأداء ال�شهادة.

ب- اإذا انتهى الطرف من ا�شتجواب ال�شاهد فال يجوز له اإبداء اأ�شئلة جديدة اإل باإذن الهيئة.

ـــه لل�شــاهد مبا�شــرة ما يراه من الأ�شئلة مفيدًا في  ج- لرئي�ــس الهيئة اأو لأيٍّ من اأع�شائها اأن يوجِّ

ك�ْشـف الحقيقة.

ـــعها بعد ت�شحيح مــا يرى لزوم  د-   ُتـثَبـــت اإجابــات ال�شــاهد فــي المح�شــر ثم ُتـْتـَلـــى عليه ويوقِّ

ت�شحيحه منها، واإذا امتنع عن التوقيع ُذِكـر ذلك و�شببه في المح�شر.

ر م�شاريــف ال�شــهود ومقابل تعطيلهم بنــاًء على طلبهم ويعطى ال�شــاهد �شورة من اأمر  هـ- تقــدَّ

باع الإجراءات المن�شو�س عليها في  التقدير تكون نافذة على الطرف الذي ا�شتدعاه بعد اتِّ

المادة )76( من هذه الالئحة.

مادة )112(
بيانات حم�سر التحقيق 

اأ- ي�شتمل مح�شر التحقيق على البيانات الآتية:

1-  يوم ومكان و�شاعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجل�شات التي ا�شتغرقها.

2-  اأ�شماء الأطراف واألقابهم وِذْكـر ح�شورهم اأو غيابهم وطلباتهم.

3-  اأ�شماء ال�شهود واألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم وِذْكـر ح�شورهم اأو غيابهم وما �شدر 

ب�شاأنهم من الأوامر.

4-  ما يبديه ال�شهود وِذْكـر تحليفهم اليمين.

العار�شة  الم�شائل  ن�شاأ عن ذلك من  تولَّـى توجيهها وما  وَمـن  اإليهم  ـهة  الموجَّ الأ�شئلة    -5

ون�س اإجابة ال�شاهد على كل �شوؤال.

6-  توقيع ال�شاهد على اإجابته بعد اإثبات تالوتها ومالحظاته عليها.
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7-  قرار تقدير م�شروفات ال�شاهد اإذا كان قد طلب ذلك.

8-  توقيع رئي�س الهيئة.

ـــن الهيئة اأقرب جل�شــة لنظر  د لإتمامه تعيِّ ب- بمجرد انتهاء التحقيق اأو انق�شاء الميعاد المحدَّ

الدعوى ويقوم اأمين �شر الهيئة بتبليغ الطرف الغائب.

الباب احلادي ع�سر
ـيِّ واالإقرار وا�ستجواب االأطراف واملعاينة ـة االأمر املْقـ�سِ القرائن وحجيَّ

مادة )113(
القرائن 

اأ-    القرائــن التي ين�س عليها القانون تْغـــني َمـــن َّ تقررت لم�شلحته عــن اأية طريقة اأخرى من 

طرق الإثبات، على اأنه يجوز نْقـــ�س هذه القرينة بالدليل العك�شي، ما لم يوجد ن�س يق�شي 

بغير ذلك.

ب- القرائــن الق�شائيــة هــي التي لم ين�س عليهــا القانون، وللهيئة ا�شــتنباط كل قرينة منها من 

ظروف الدعوى وتقدير مدى دللتها على الأمر المراد اإثباته.

مادة )114(
ـي  ـة االأمر املْقـ�سِ حجيَّ

ـي تكون حجة فيما ف�شلت فيه من الحقوق، ول يجوز  اأ -    الأحكام التي حازت قوة الأمر المْقـ�شِ

ـــة اإل في نزاٍع قام بين  ـــة، ول تكون لتلك الأحكام هذه الحجيَّ قبول دليل ينُقـــ�س هذه الحجيَّ

اأطــراف الدعــوى اأنف�شــهم دون اأن تتغير �شفاتهــم وتتعلق بذات الحق محاًل و�شــببًا، وتحكم 

ـة من تلقاء نف�شها. الهيئة بهذه الحجيَّ

ـُلـــه  ـــد الهيئــة بالحكــم الجنائــي اإل في الوقائع التــي ف�شل فيها هذا الحكم وكان ف�شْ ب- ل تتقيَّ

فيها �شروريًا.

مادة )115(
االإقرار

ـــد اعتبار تلك الواقعة  اأ- الإقرار هو اعتراف �شــخ�س بواقعة قانونية مدَعًى عليه بها لآخر بق�شْ

ثابته في ذمته، ويكون ق�شائيا اأو غير ق�شائي.

ب- الإقــرار الق�شائــي هو اعتراف الطرف اأمام الق�شاء بواقعة قانونية مدَعـــًى بها عليه، وذلك 

اأثنــاء ال�شــير في الدعــوى المتعلقة بهذه الواقعة، وُيـعتَبـــر اإقرار الطرف اأمــام الهيئة بواقعة 
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قانونية مدَعـًى بها عليه اأثناء ال�شير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة اإقرارًا ق�شائيًا.

ج- الإقــرار غيــر الق�شائــي هو اعتراف الطرف بواقعة قانونية مدَعـــًى بهــا عليه، وذلك في غير 

حالة العتراف اأمام الق�شاء اأو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة المَقـرِّ بها.

ة قاطعة على الُمـِقـــر وقا�شرة عليه وملزمــة له، ول يتجزاأ الإقرار على  د- الإقــرار الق�شائــي حجَّ

دة، وكـــان وجـــود واقـعـــة مـنـهـا  �شاحبه، ومع ذلك يتجزاأ الإقرار اإذا ان�شبَّ على وقائع متعدِّ

ل ي�شتلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى.

مادة )116(
ا�ستجواب االأطراف 

م من اأحد الأطراف في مرحلة اإدارة الدعوى  اأ-    للهيئة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب مقدَّ

د لذلك بجدول المواعيد اأن ت�شتجوب َمـن يكون حا�شرًا من الأطراف اأو  خالل الأجل المحدَّ

تاأمر بح�شورهم باأنف�شهم اأمامها ل�شتجوابهم متى راأت موِجـبًا لذلك.

ب- ُيـ�شتَرط اأن يكون المراد ا�شتجوابه اأهاًل للت�شرف في الحق المتناَزع فيه.

ـــها، جــاز ا�شــتجواب َمـــن ينــوب عنه وجــاز للهيئة  ج-  اإذا كان الطــرف عديــم الأهليــة اأو ناق�شَ

ـزا في الأمور الماأذون بها. مناق�شته هوْ  اإن كان مميِّ

د-   يجوز بالن�شبة اإلى الأ�شخا�س العتبارية توجيه ال�شتجواب اإلى َمـن يمثلها قانونًا.

هـ- اإذا راأت الهيئة اأن الدعوى لي�شت في حاجة اإلى ا�شتجواب، رف�شت طلب ال�شتجواب.

ـه اإليه كذلك ما يطلب الطرف  ـه الهيئة الأ�شئلة التي تراها اإلى الطرف الم�شتجَوب، وتوجِّ و- توجِّ

الآخــر توجيهــه منهــا، وتكــون الإجابــة فــي الجل�شــة ذاتهــا اإل اإذا راأت الهيئة اإعطــاء ميعاد 

لالإجابة.

ز-   تكون الإجابة في مواجهة الأطراف، ولكن ل يتوقف ال�شتجواب على ح�شورهم.

ـع عليها رئي�س  ـة في مح�شر الجل�شة، وبعد تالوتها يوقِّ ن الأ�شئلة والأجوبة بالتف�شيل والدقَّ ح- تدوَّ

الهيئــة والم�شــتجَوب، واإذا امتنع الم�شــتجَوب عــن الإجابة اأو عن التوقيع ُذِكـــر في المح�شر 

امتناعه و�شببه.

ط- اإذا كان للطــرف عــذر مقبــول يمنعــه مــن الح�شور لال�شــتجواب، جــاز للهيئة النتقــال اإليه 

ل�شتجوابه.
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مادة )11٧(
املعاينة 

م من اأحد اأطراف الدعوى  للهيئة من تلقاء نف�شــها اأو  للقا�شي المنتَدب بناًء على طلب مقدَّ اأ- 

د لذلك بجدول  م ِوْفـقًا لأحكام هذه الالئحة في مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل المحدَّ يقدَّ

المواعيد، النتقال لمعاينة المتناَزع فيه.

ـــعه رئي�ــس الهيئة اأو  ـــن فيه جميع الأعمــال المتعلقــة بالمعاينة ويوقِّ يتــم تحريــر مح�شــر تبيَّ ب- 

القا�شي المنتَدب -بح�شب الأحوال- و اإل كان العمل باطاًل.

للهيئة اأو للقا�شي المنتَدب -بح�شــب الأحوال- حال النتقال للمعاينة �شــماع َمـــن يرى لزوم  ج- 

�شماعه من ال�شهود، وتكون دعوة هوؤلء للح�شور بطلب ولو �شفويًا من اأمين �شر الهيئة اأو من 

مدير الدعوى ،بح�شب الأحوال.

الباب الثاين ع�سر
ـمة اليمني احلا�سمة واليمني املتمِّ

مادة )118(
توجيه اليمني احلا�سمة 

ـهها اأحد الأطراف للطرف الآخر لُيـح�َشـم بها النزاع. اأ- اليمين الحا�شمة هي التي يوجِّ

ـــه  ب- يجــوز لــكل ِمـــن طرفي الدعــوى، في اأيــة حالة كانت عليهــا الدعوى اأمــام الهيئة، اأن يوجِّ

اليميــن الحا�شــمة اإلــى الطرف الآخر، على اأنه يجــوز للهيئة اأن تمنع توجيــه اليمين اإذا كان 

ـــهها، على  ها على َمـــن وجَّ ـــهت اإليه اليمين اأن يردَّ ـــفًا في توجيهها، ولَمـــن ُوجِّ الطرف متع�شِّ

ـــت اليميــن على واقعة ل ي�شــترك فيهــا الطرفان، بل ي�شــتقل بها  اأنــه ل يجــوز الــردُّ اإذ ان�شبَّ

ها اأن يرجع في ذلك متى  ـــه اليمين اأو لَمـــن ردَّ ـــهت اإليه، ول يجوز لَمـــن وجَّ �شخ�س َمـــن ُوجِّ

قِبـل الطرف الآخر اأن يحلف.

ج-  ل يجوز توجيه اليمين الحا�شــمة في واقعة مخاِلـــفة للنظام العام اأو الآداب، ويجب اأن تكون 

ـهت اإليه، فاإذا كانت غير �شخ�شية  الواقعة التي تن�شبُّ عليها اليمين متعلقة ب�شخ�س َمـن ُوجِّ

ـت على مجرد علمه بها. له ان�شبَّ

ـــه اليمين الحا�شــمة فيما يجوز له الت�شرف  ـــم اأو وكيل الغائب اأن يوجِّ د-   يجوز للو�شي اأو الَقـيِّ

ها على الطرف  فيه، ولكن ل يجوز للوكيل في الدعوى توجيه اليمين الحا�شمة اأو قبولها اأو ردِّ

الآخر اإل بتفوي�س خا�س طبقًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )25( من هذه الالئحة.
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مادة )119(
اإجراءات توجيه وحلف اليمني احلا�سمة

ـــة الوقائع التي يريد ا�شــتحالف الطرف الآخر  ـــن بالدقَّ ـــه اليمين اأْن يبيِّ اأ-  يجب على َمـــن يوجِّ

ل �شيغة  ـــهها اإليــه بعبارة وا�شحة، وللهيئــة اأْن تعدِّ عليهــا. واأْن يذكــر �شيغة اليمين التي يوجِّ

ـــة علــى الواقعة المطلــوب الحلف عليهــا، ويحلف الطرف  ـــه بو�شوح ودقَّ اليميــن بحيــث توجَّ

اليمين بنف�شه، ول يجوز له اإنابة غيره في تاأديتها.

ِقـــها بالدعوى، وَجـــب عليه،  ـــهت اإليه اليمين، ل في جوازها ول في تعلُـّ ب- اإذا لم ينازع َمـــن ُوجِّ

ـهها، واإل اعُتـِبـر ناكاًل. ويجوز  ها على َمـن وجَّ اإْن كان حا�شرًا بنف�شه، اأْن يحلفها فورًا اأو يردَّ

للهيئــة اأْن تعطَيـــه ميعــادًا للحلــف اإذا راأت وجهــًا لذلــك، فاإْن لــم يكن حا�شرًا وَجـــب تبليغه 

ده، فــاإن ح�شر وامتنع  تها الهيئــة وفي اليوم الذي تحدِّ بالح�شــور لحلفهــا بال�شيغــة التي اأقرَّ

دون اأن يناِزع اأو تَخـلَّـف بغير عذر مقبول اعُتـِبـر ناكاًل.

ـهت اإليه اليمين في جوازها اأو في تعُلـِقـها بالدعوى، ورف�شت الهيئة مناَزعته  ج-  اإذا ناَزع َمـن ُوجِّ

ـــنت فــي منطوق حكمها �شيغة اليمين، وُيـعَلـــن هذا المنطــوق له اإْن لم  وحكمــت بتحليفه، بيَّ

ـــبع في هذا ال�شــاأن الإجراءات المن�شو�س عليها في الفقرة )ب(  يكن حا�شرًا بنف�شــه، وُتـتَّ

من هذه المادة.

ـهت اإليه اليمين عذر مقبول يمنعه من الح�شور، انتقلت اإليه الهيئة لتحليفه. د-  اإذا كان لَمـن ُوجِّ

تها الهيئة.  حلف(( ثم يذكــر ال�شيغة التــي اأقرَّ
َ
هـ-  تكــون تاأديــة اليمين بــاأْن يقول الحالــف ))اأ

رة في ديانتــه اإذا طلب  يها بنف�شــه طبقًا لالأو�شــاع المقرَّ ولمــن يكلَّـــف بحلف اليميــن اأْن يوؤدِّ

ذلك.

ه لليمين، اإ�شارته المعهودة اإذا كان ل يعرف الكتابة، فاإن  و-  ُتـعتَبـر في حلف الأخر�س ونكوله وردِّ

ه يكون بها. كان يعرفها فحلفه ونكوله وردُّ

ـعه الحالف ورئي�س الهيئة. ر مح�شر بحلف اليمين يوقِّ ز-   يحرَّ

ـــنات بالن�شــبة للواقعة التي  ح-  يترتب على توجيه اليمين الحا�شــمة التنازل عما عداها من البيِّ

ت  ـــت اإليه اأو ُردَّ يها الطرف الذي وُجـهِّ تــرد عليهــا، ول يجــوز اإثبات كذب اليمين بعــد اأن يوؤدِّ

عليــه، علــى اأنه اإذا ثبت كذب اليميــن بحكم جنائي، فاإن للطرف الذي اأ�شابه �شرر منها اأن 

يطالب بالتعوي�س، دون اإخالل باأيِّ حق قانوني اآخر ب�شبب اليمين الكاذبة.

ـــهت اإليــه اليمين الحا�شــمة فحلفها ُحـِكـــم ل�شالحه، اأما اإذا نــكل عنها دون اأن  ط-  كل َمـــن ُوجِّ

ت عليه هذه اليمين فنكل عنها. ها على الطرف الآخر خ�ِشـر دعواه، وكذلك من ُردَّ يردَّ
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مادة )120(
ـمة اليمني املتمِّ

ـــهها الهيئة من تلقاء نف�شها لأيٍّ من الطرفين لتبني على ذلك  ـــمة هي التي توجِّ اأ-  اليمين المتمِّ

حكمها في مو�شوع الدعوى اأو في قيمة ما تحكم به.

ـــمة األ يكون في الدعوى دليل كامل، واأل تكون الدعوى خالية  ب- ُيـــ�شتَرط لتوجيه اليمين المتمِّ

من اأيِّ دليل.

ها على الطرف الآخر. ـمة اأن يردَّ ـهت اإليه الهيئة اليمين المتمِّ ج-  ل يجوز للطرف الذي ُوجِّ

ـــمة لتحديد قيمة المدَعـــى بــه اإل اإذا  ـــه اإلــى المدِعـــي اليمين المتمِّ د-   ل يجــوز للهيئــة اأْن توجِّ

د الهيئة، حتى في هذه الحالة، حدًا اأق�شى  ا�شتحال تحديد هذه القيمة بطريقة اأخرى، وتحدِّ

ق فيها المدعي بيمينه. للقيمة التي ي�شدَّ

رة فــي المادتيــن )118( و)119( مــن هذه  ـــمة الأحــكام المقــرَّ هـ-  ت�شــري علــى اليميــن المتمِّ

الالئحة، وذلك فيما ل يتعار�س مع الأحكام الواردة في هذه المادة.

الباب الثالث ع�سر
 اخلربة    
 مادة )121(

 اخلربة
علمية  اأو  فنية  معرفة  اإىل  حتتاج  م�شاألة  لإثبات  الالزم  الفني  الراأي  باخلربة  ـد  ُيـق�شَ

متخ�ش�شة.

مادة )122(
اخلرباء واال�ستعانة بهم

امل�شاألة  الكافية يف  والدراية  املعرفة  لديه  اعتباري  اأو  �شخ�س طبيعي  كل  باخلبري  ـد  ُيـق�شَ

الفنية اأو العلمية املعرو�شة عليه ويكون قادرًا على اإعداد تقرير خربة فيها.

اأنف�شهم حق اللجوء اإىل اخلربة، ولأيٍّ منهم تعيني خبري م�شتقل عن  وللخ�شوم من تلقاء 

راأي اخلبري  يكون  ل  الأحوال  تعيني خبري م�شرَتك، ويف جميع  التفاق على  لهم  ويجوز  الآخر، 

ملزمًا للهيئة.

مادة )123(
التزام اخلبري وكفاءته وال�سروط واملعايري

يجب على اخلبري اأْن مُيار�س عمله يف حدود امل�شاألة الفنية املعرو�شة عليه، واأْن يكون لديه 
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القْدر الكايف من العلم واملعرفة واخلربة والتدريب يف جمال عمله. 

ويجوز للوزير بعد موافقة املجل�س اأن ُيـ�شِدر قرارًا بال�شروط واملعايري التي يلزم توافرها يف 

اخلبري يف م�شائل معينة، وباملبادىء التوجيهية اخلا�شة مبتطلبات اإعداد التقرير الفني.

مادة )124(
احلْيـدة وال�سالحية 

يجب اأن يتمتع اخلبري باحلْيـدة والنزاهة يف عمله جتاه اأطراف الدعوى، وعليه قبل مبا�شرة 

ـح يف ال�شتمارة املعتَمـدة لذلك عن اأية م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة  عمله اأْن ُيـف�شِ

اأو نزاهته مبا  اإثارة �شكوك حول حْيدته  اأْن توؤدي اإىل  ُيـحـتـَمـل  اأو مالب�شات  اأية ظـروف  اأو عن 

يتعار�س مع مقت�شيات عمله، فاإذا ا�شتجدت اأيٌّ من تلك الظروف اأو املالب�شات اأثناء عمله وَجب 

ح عن ذلك فورًا ودون تراٍخ للهيئة وجلميع اأطراف الدعوى ب�شكل كتابي. عليه اأن ُيف�شِ

ـق من  ـَحقُّ وتت�شمن ال�شتمارة املن�شو�س عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة ا�شتبانة التَّ

احلْيـدة والنزاهة ِوْفـقًا للقرار ال�شادر من الوزير بتنظيم ذلك اأمام املحاكم، ويتعنيَّ على اخلبري 

الإجابة عليها وتقدميها ِوْفقًا لأحكام هذه املادة، كما يجب الإف�شاح فورًا باأيِّ تغيري يطراأ على 

املعلومات الواردة يف اإجابة ال�شتبانة.

ـنة  ويتحمل الطرف الذي يتعاقد مع اخلبري اأو كالهما -بح�شب الأحوال- تكاليف اأتعابه املبيَّ

يف العقد كاملة.

ـدها لقاء اأعمال اخلربة الالزمة وال�شرورية  وُتـعتَبـر اأتعاب اخلبري، وبدل امل�شاريف التي تَكـبَّ

لإعداد التقرير من �شمن م�شاريف الدعوى، وحتُكـم بها الهيئة من تلقاء نف�شها عند الف�شل 

يف الدعوى. 

مادة )125(
تقدمي تقارير اخلرباء ومتكينهم

موا تقرير اخلربة ابتداًء عند قْيـد الالئحة، اأو اأثناء ال�شري  للخ�شوم عند القت�شاء اأن يقدِّ

دة بجدول املواعيد.  يف اإجراءاتها، مع مراعاة الآجال املحدَّ

م اإىل الهيئة اأو للقا�شي املنتَدب -بح�شب الأحوال- احل�شول  وللخ�شوم بناًء على طلب يقدَّ

على اإذن بتمكني اخلبري متى كان هناك عائق يحول دون مبا�شرة عمله. 

ـن طلب التمكني و�شفًا دقيقًا للم�شاألة الفنية التي ُيـ�شتلَزم بحثها اأو تقديرها  ويجب اأن يت�شمَّ

من ِقـَبـل اخلبري، وحتديد طبيعة العائق الذي يحول دون مبا�شرة عمله.  
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مادة )126(
اإجراءات االأمر بتمكني اخلبري

اإذا راأت الهيئة اأنَّ امل�شاألة حمل اخلربة جمدية يف الدعوى ولزمة للف�شل فيها، واأنَّ الطلب 

املعرو�س ي�شتلزم متكني اخلبري من مبا�شرة عمله، ي�شدر الأمر بتمكينه من ذلك. 

د بيانًا دقيقًا بحدود العمل املُـناط به ونطاق  وعلى الهيئة عند الأمر بتمكني اخلبري اأن حتدِّ

دة  ـخاذها، واملدة املحدَّ بحث امل�شائل الفنية املتعلقة بالنزاع، والتدابري العاجلة التي يوؤَذن له باتِّ

لإيداع التقرير. 

مادة )12٧(
االأمر بتمكني اخلبري

ل يجوز لأية وزارة، اأو اإدارة حكومية، اأو هيئة عامة، اأو موؤ�ش�شة عامة اأو اأية جمعية تعاونية 

ر قانوين عن اإطـالع  اأو �شركة اأو ُمـن�شاأة فردية اأو اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو معنوي اأن ميتنع بغري مربِّ

ـالع عليه تنفيذًا لالأمر ال�شادر بتمكني اخلبري. اخلبري على ما يلزم الطِّ

مادة )128(
اإيداع تقرير اخلبري

م تقرير اخلربة اإىل الهيئة م�شتماًل على الراأي الفني الذي انتهى اإليه اخلبري ونتيجة  يقدَّ

اأعماله والأوجه التي ا�شتند اإليها يف اإعداد التقرير، على اأن يكون م�شفوعًا ببيان واٍف ب�شريته 

الذاتية وخرباته العملية، واإقرار اأداء العمل بحْيـدة ونزاهة.

كما يجب اأن يرَفـق بالتقرير َّ اإىل الهيئة اأو ملدير الدعوى -بح�شب الأحوال- ن�شخة من عْقـد 

تقدمي اخلربة املرَبم مع اخلبري.

وُيـعتَمـد اأمام الغرفة منوذج عْقـد تقدمي اخلربة واإقرار اأداء اخلبري لعمله، املعمول به اأمام 

املحاكم. 

مادة )129(
مناق�سة اخلبري

يف  م  املقدَّ تقريره  يف  الغمو�س  جوانب  ل�شتي�شاح  مكتوبة  اأ�شئلة  اخلبري  اإىل  الهيئة  ـه  توجِّ

ـن لها من وجوه اخلطاأ يف التقرير اأو ا�شتكمال نق�س يف  الدعوى، اأو تطلب منه ت�شحيح ما تبيَّ

الأبحاث التي اأجراها، وذلك متى كان التقرير منِتـجًا يف النزاع املعرو�س عليها، وعلى الهيئة اأْن 

تتيح للخ�شوم فر�شة تقدمي الأ�شئلة كتابة ليتم توجيهها اإىل اخلبري، وعليه يف جميع الأحوال اأْن 

ده الهيئة. يرد على تلك الأ�شئلة كتابًة خالل الأجل الذي حتدِّ
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ويجوز للهيئة عند القت�شاء، اأو بناًء على طلب اخل�شوم، ا�شتدعاء اخلرباء للمناق�شة حول 

التقارير وما مت اإبداوؤه من الأ�شئلة.

مادة )130(
التقارير التكميلية 

اإذا ارتاأت الهيئة اأن التقارير املعرو�شة ت�شتلزم تقدمي راأي م�شرتك حيالها من طرف اخلرباء 

وا تلك التقارير ووافق اخل�شوم على ذلك اأمرت بتقدمي تقرير تكميلي م�شرَتك. الذين اأعدُّ

اأو راأت الهيئة اأن هناك  ر التفاق بني اخل�شوم على تقدمي تقرير خربة تكميلي،  واإذا تعذَّ

م�شاألة فنية تتطلب اإبداء راأي فني للحكم فيها، فيجوز للهيئة اأن تاأمر َمـن ترى لزوم تكليفه من 

اخل�شوم بتقدمي تقرير خربة يف هذه امل�شاألة.

ويجوز ملن مل يتم تكليفه من اخل�شوم تقدمي تقرير اخلربة اخلا�س به يف ذات امل�شاألة التي 

اأمرت بها الهيئة، اإذا ارتاأوا مالءمة ذلك.

وت�شري على الأمر ال�شادر من الهيئة بتقدمي تقرير اخلربة اأحكام الفقرة الثانية من املادة 

)126( من هذه الالئحة.

مادة )131(
ُمـدد تقدمي التقرير

دها الهيئة اأو القا�شي املنتَدب -بح�شب  يلتزم اخلبري بتقدمي التقرير خالل املدة التي حتدِّ

دة  الأحوال- ومبا ل يجاوز �شتني يومًا من تاريخ الأمر بتمكينه، على اأن تتم مراعاة الآجال املحدَّ

لذلك بجدول املواعيد، كما يجوز للهيئة اأو القا�شي املنتَدب -بح�شب الأحوال- بناًء على طلب 

ها ملدة اأخرى مماثلة.  اخلبري مدُّ

مادة )132(
املبادىء االأ�سا�سية لعمل اخلبري

اخلرباء هم اأعوان الق�شاء عند مبا�شرة اأعمالهم ِوْفـقًا للمبادىء الآتية:

ُيـعتَبـر الخبير مكلَّـفًا من ِقـَبـل الهيئة عند مبا�شرة عمله.  -1

ـــلع عليهــا الخبيــر قبل تقديــم تقريره للهيئــة من ِقـَبـــل الطرف  ُتـعتَبـــر المعلومــات التــي يطَّ  -2

المتعاِقـــد معــه اأو الأطراف -بح�شــب الأحوال- خا�شعــة لاللتزام بال�شــرية وذلك حتى يتم 

تقديم التقرير للهيئة.

ـــلع عليها الخبير مــن معلومات وبيانات بمــا ل يخلُّ بواجبه عن  يكــون اإطار ال�شــرية فيما يطَّ  -3

الإبالغ عن جريمة اأو مْنـع وقوعها وكذلك واجبه من اإْطـالع الهيئة المعنية على كل المعلومات 

والبيانات التي تتوافر لديه في اإطار عمله.

تقت�شــر الم�شــئولية العقديــة للخبيــر تجــاه الطــرف اأو الأطــراف المتعاقدة معــه على تعمد   -4

الإخالل بالعقد اأو الخطاأ المهني الج�شيم فيما يتعلق بمبا�شرته لعمله.
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بشــأن الموافقة على انضــمام دولة البحرین مع التحفظ    ۱۹۸۸) لســنة  ٤وعلى المرســوم بقانون رقم (

 ،۱۹٥۸إلى اتفاقیة نیویورك بشأن االعتراف بقرارات التحكیم األجنبیة وتنفیذھا لعام 

  ،۱۹۸۹) لسنة ۸محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( وعلى قانون

  ،ن للتحكیم التجاري الدوليبإنشاء مركز البحری ۱۹۹۳) لسنة ۹وعلى المرسوم بقانون رقم (

  ،بإصدار قانون التحكیم التجاري الدولي ۱۹۹٤) لسنة ۹وعلى المرسوم بقانون رقم (

  ،۱۹۹٦) لســنة ۱٤وعلى قانون اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصــادر بالمرســوم بقانون رقم (

 ،۲۰۰٥) لسنة ۱۳رقم (  المعدل بالقانون

، المعدل بالقانون رقم ۲۰۰۲) لـسنة  ٤۲الـصادر بالمرـسوم بقانون رقم (  وعلى قانون الـسلطة القـضائیة

 ،۲۰۰٦) لسنة ٥۰(

ــادر بالقانون رقم ( ــات المالیة الصـ ــسـ ــرف البحرین المركزي والمؤسـ ــنة  ٦٤وعلى قانون مصـ ) لسـ

۲۰۰٦،  
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ــنة  ۲٤وعلى األمر الملكي رقم ( ــویة    ۲۰۰۹) لسـ ــاء غرفة البحرین لتسـ ــروع قانون بإنشـ بإحالة مشـ

بعد أن أقره مجلس الشـورى   ،االقتصـادیة والمالیة واالسـتثماریة الى المحكمة الدسـتوریة  عات المناز

 ،ومجلس النواب 

المنشــورات بالجریدة الرســمیة    ،۲۰۰۹یونیو    ۲٥وعلى تقریر المحكمة الدســتوریة الصــادر بتاریخ  

)  ۱المواد أرقام (وتنفیذاً لما ورد بھ من مالحظات بشــأن    ،۲۰۰۹/ ۲٥/٦) بتاریخ  ۲۹۰۱بعددھا رقم (

 )،۲٦) و(۲٤) و(۲۳) و(۱۰و(

 ،وبناًء على عرض وزیر العدل والشؤن اإلسالمیة

  

 رسمنا بالقانون اآلتي: 

 باب تمھیدي

 ) ۱مادة (

ا ل منـھ ة قرین ـك اني المبیـن ة المـع الـی ارات الـت ات والعـب انون یكون للكلـم ذا الـق ام ـھ الم   ،في تطبیق احـك ـم

 یقتض سیاق النص خالف ذلك :

 غرفھ البحرین لتسویة المنازعات. الغرفة:

 الوزیر المختص بشئون العدل . الوزیر: 

الئحة إجراءات تسـویة المنازعات المنصـوص علیھا بالفصـل األول من الباب الثاني من ھذا الالئحة: 

 ى للقضاء.والتي تصدر بقرار من الوزیر بعد موافقة المجلس األعل ،القانون

قواعد إجراءات تســـویة المنازعات المنصـــوص علیھا بالفصـــل الثاني من الباب قواعد اإلجراءات : 

 والتي تصدر بقرار من مجلس األمناء . ،الثاني من ھذا القانون

شـخص طبیعي أو أكثر یعین لتسـویة النزاع، وفي المنازعات التي تسـري علیھا  ھیئة تسـویة النزاع: 

ــیاً أو أكثر  ــكیل الھیئة قاض ــم تش ــل األول من الباب الثاني من ھذا القانون، ویجب أن یض أحكام الفص
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ــاء بطـلب من الوزیر ــر   ،یـندـبھ المجلس األعلى للقضــ ــكـیل للعنصــ ویُراعي أن تكون الغلـبة في التشــ

 القضائي .

 ) من ھذا القانون.٦الرئیس التنفیذي الغرفة المعین طبقاً ألحكام المادة (یس التنفیذي: الرئ

 مجلس أمناء الغرفة.مجلس األمناء: 

 باب األول 

 إنشاء وتنظیم غرفة البحرین لتسویة المنازعات 

 ) ۲مادة (

تثمار تـسمى "غرفة ال ویة المنازعات االقتصـادیة والمالیة واالـس تقلة لتـس أ غرفة مـس ویة  تنـش بحرین لتـس

 ویتولى الوزیر اإلشراف والرقابة اإلداریة علیھا. ،تتمتع بالشخصیة االعتباریة ،المنازعات"

  

 ) ۳مادة (

 تتكون الغرفة من:

 مجلس األمناء.  -أ

 الجھاز اإلداري والفني . -ب 

 ) ٤مادة (

ــاء من بینھم الرئیس -أ ــبعة أعض ــكل مجلس األمناء من عدد ال یقل عن س ــدر بتعیینھم    ،یش یص

 وتحدید مدة عضویتھم مرسوم .

 تحدد مكافآت رئیس وأعضاء مجلس األمناء بموجب مرسوم . -ب 
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 ) ٥مادة (

یر علیھا    -أ ات التي تـس یاـس م الـس ئون الغرفة ورـس لطة العلیا التي تتولى ـش مجلس األمناء ھو الـس

ــراف على تنفـیذـھا ــالحـیاتـھا  ،واإلشــ ــرة مـھامـھا وصــ وـلھ على    ،واتـخاذ ـما یراه الزـماً لمـباشــ

 األخص ما یأتي :

ــع واعتـماد األنظـمة الـمالـیة واإلدارـیة للغرـفة .۱ ــدار اللوائح والقرارات واتـخاذ   ،وضــ وإصــ

 التدابیر الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون.

ن بھا، على أن تتضمن  اعتماد الھیكل التنظیمي للغرفة وإصدار الئحة تنظیم شئون العاملی .۲

إجراءات وقواـعد تعیینھم وترقیتھم ونقلھم وتـحدـید مرتـباتھم ومـكاـفآتھم وإجراءات وأحـكام  

ــئونھم مع مراـعاة احـكام ـقانون   ـتأدیبھم وأخالقـیات وقیم العـمل ـبالغرـفة وغیر ذـلك من شــ

 الخدمة المدنیة .

 إصدار قواعد اإلجراءات. .۳

 واعتماد حسابھا الختامي المدقق. ،اعتماد مشروع المیزانیة السنویة للغرفة .٤

وتقریر ما  ،دراسـة التقاریر الدوریة التي یقدمھا الرئیس التنفیذي عن سـیر العمل بالغرفة .٥

 یلزم بشأنھا. 

 تعیین الرئیس التنفیذي للغرفة . .٦

 تعیین مسجل عام أو أكثر للغرفة بناًء على اقتراح الرئیس التنفیذي .  .۷

 اعتماد التقریر السنوي عن أعمال ونشاط الغرفة. .۸

 وضع خطة عمل الغرفة في بدایة كل عام. .۹

 تحدید اختصاصات وواجبات كل من الرئیس التنفیذي والمسجل العام وتقییم أدائھما .  .۱۰

 لغرفة وتحدید أتعابھ.تعیین مدقق خارجي لتدقیق حسابات ا .۱۱

ــات والھیئات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة العاملة في ذات  .۱۲ ــســ ــل مع المؤســ التواصــ

ة  ل للغرـف ا یكـف ب بـم درـی اون والـت ات التـع اـق ارات وإبرام اتـف ادل الخبرات والزـی ال لتـب المـج

 وتمكنھا من اكتساب السمعة العالمیة في مجال عملھا .  ،تحقیق األھداف المنشاة من أجلھا

عضائھ أو إلى رئیس المجلس أیعھد الى لجنة أو أكثر تشكیل من بین    أنیجوز لمجلس األمناء   -ب 

 أو أي من أعضاء المجلس أو الرئیس التنفیذي بأداء مھام محددة.
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 ) ٦مادة (

ــنویاً على األقل. وعلى رئیس مجلس األمـناء دعوتھ       -أ           یجتمع مجلس األمـناء أربع مرات ســ

عادي متى دعت الحاجة لذلك، أو بناء على طلب كتابي مســبب من الوزیر  الجتماع غیر  

ذي او ـمدقق  اء أو من الرئیس التنفـی ــوین على االـقل من أعضــــاء مجلس األمـن أو عضــ

الحسابات الخارجي للغرفة وفي ھذه الحالة تكون الدعوة لعقد االجتماع خالل ثالثین یوماً  

 من تاریخ تسلیم الطلب الكتابي.

یتضــمن اإلخطار بالدعوة لعقد االجتماع بیان الغرض منھ، ویرفق بھ جدول        -ب                    

 أعمال االجتماع.

ــتثـناء الـحاالت التي     -ج          ــر الرئیس التنفـیذي ـكاـفة اجتـماـعات مجلس األمـناء، وذـلك ـباســ یحضــ

من یرى االســـتعانة بھم    تحددھا اللوائح الداخلیة، وللمجلس أن یدعو لحضـــور اجتماعاتھ

من أھل الخبرة أو ذوي الشــأن لمناقشــتھم واالســتماع آلرائھم، وال یكون ألي من ھؤالء  

 صوت معدود.

ــر یتولى إعداد جداول أعـم   -د          ــر اجتـماعاتھ  ایعین مجلس األمـناء أمیـنا للســ لھ وتدوین مـحاضــ

والقیام بما یكلفھ بھ المجلس من  وحفظ جمیع المســـتندات والســـجالت الخاصـــة بالمجلس  

 مھام اخرى في مجال عمل الغرفة.

یضــع مجلس األمناء الئحة داخلیة لتنظیم أعمالھ خالل مدة ال تجاوز ســتة أشــھر من     -ھــــــ          

صـدور القانون، على أن تتضـمن األحكام المتعلقة بتنظیم عقد اجتماعاتھ بالوسـائل التقنیة  

خاذ القرارات في األمور العاجلة التي تطرأ فیما بین اجتماعات  الحدیثة وآلیات ووـسائل ات

 مجلس األمناء.

 ) ۷مادة (

ــاء وفي   ــة الجـھاز اإلداري والفني للغرـفة، وتمثیلـھا أـمام القضــ یتولى الرئیس التنفـیذي رـئاســ

 التعامل مع الغیر.

 ) ۸مادة (

 مما یأتي:   ھاتتكون إیراداتتكون للغرفة میزانیة مستقلة تعد على النمط التجاري، و           -أ

 الرسوم واإلیرادات التي تتقاضاھا الغرفة مقابل خدماتھا. -۱
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 ما تخصصھ الحكومة للغرفة من مبالغ في المیزانیة العامة للدولة. -۲

 أیة موارد أخرى یقبلھا مجلس األمناء، وبما ال یتعارض وأحكام القانون. -۳

 ى أخرى.یرحل فائض میزانیة الغرفة من سنة إل       -ب    

 تنشر الحسابات السنویة للغرفة بعد اعتمادھا من المدقق الخارجي ومجلس األمناء.       -ج   
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 الباب الثاني

 اختصاصات الغرفة

 الفصل األول

 اختصاصات الغرفة موجب القانون

 )۱( )۹مادة (

تختص الغرفة بالفصل في مع عدم اإلخالل بأي اختصاص معقود للغرفة في أي قانون آخر، 

و ألیة ھیئة ذات أالمنازعات التالیة والتي ینعقد االختصاص بنظرھا في األصل لمحاكم البحرین 

وفیما عدا حاالت إعادة    خمسمائة ألف دینار علىاختصاص قضائي فیھا، متى زادت قیمة المطالبة 

 : التنظیم واإلفالس

نازعات بین المؤســـســـات المالیة المرخص لھا بموجب أحكام قانون مصـــرف البحرین  المُ  -۱

 راد.بین غیرھا من المؤسسات والشركات األخرى واألفوالمركزي، أو بینھا 

 نازعات التجاریة الدولیة.المُ  -۲

ازـع اً من    ةوتكون المـن اـم ھ جزءاً ـھ ذ فـی ان اـلذي ینـف ة إذا ـكان مقر أـحد أطراف النزاع أو المـك دولـی

االلتزامات الناشــئة عن العالقة التجاریة أو المكان الذي یكون لموضــوع النزاع أوثق الصــلة بھ،  

 واقعاً خارج المملكة.

وتكون المنازعة تجاریة إذا كان موضـــوعھا یتعلق بالعالقات ذات الطبیعة التجاریة ســـواء كانت  

ــلع أو الـخدـمات  أتـعاـقدـیة  و تـبادلـھا واتـفاقـیات  أو غیر تـعاـقدـیة، بـما في ذـلك أـیة مـعامـلة لتورـید الســ

ـشرائي وتـشیید  التوزیع والتمثیل التجاري أو الوكالة التجاریة وإدارة الحقوق لدى الغیر والتأجیر ال

المصــانع والخدمات االســتشــاریة واألعمال الھندســیة وإصــدار التراخیص واالســتثمار والتمویل  

ــتركة وغیرھا من   ــاریع المشـ ــتغالل والمشـ ــرفیة والتأمین واتفاق أو امتیاز االسـ واألعمال المصـ

 أشكال التعاون الصناعي أو التجاري ونقل البضائع أو الركاب جوا أو بحراً او براً .

 
) لسنة  ۳۰بقانون رقم ( أحكام المرسومبتعدیل بعض  ۲۰۲۱) لسنة  ۲٦استُبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (   ۱

 بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة. ۲۰۰۹
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الُمنازعات بین الشــــركات التجاریة الُمرخص لھا بموجب أحكام قانون الشــــركات التجاریة   -۳

 .۲۰۰۱) لسنة ۲۱الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

ة وأخرى حول       ارـی ة تـج ان النزاع بین شـــــرـك ة إذا ـك ارـی ات التـج ة بین الشـــــرـك ازـع وتكون المـن

 .االلتزامات الناشئة عن العالقة التجاریة بینھما

 )  ۱۰مادة (

وم بقانون رقم ( نة ۳مع مراعاة الضـوابط المنصـوص علیھا في المرـس وم    ۱۹۷۲) لـس أن الرـس بـش

القضــائیة، وإذا نظر النزاع أمام الغرفة وفقاً ألحكام ھذا الفصــل فإنھ ال یجوز مباشــرة أي إجراء 

من   أمام الغرفة إال بعد تحصــــیل الرســــم المســــتحق علیھ مقدماً، والذي تحدد فئاتھ وتعدل بقرار

ویجوز   ،(خمسـة في المائة) من قیمة المطالبة  ٪٥یجاوز الوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء بما ال

 بقرار من الوزیر تأجیل سداد الرسم أو اإلعفاء منھ كلیاً أو جزئیاً. 

 ) ۱۱مادة (

ــل االت     -أ                ـفاق على  یجوز ألطراف النزاع اـلذي ینظر أـمام الغرـفة وفـقاً ألحـكام ـھذا الفصــ

ــوع النزاع على أال تتعارض أحكامھ من النظام   القانون الواجب التطبیق على موضــ

ة ام في المملـك انون    ،الـع ان الـق انون الواـجب التطبیق ـك إذا لم یتفق األطراف على الـق ـف

 البحریني ھو الواجب التطبیق على موضوع النزاع.

انون      -ب                ار ـق ام الفقرة (أ) إذا اتفق األطراف على اختـی اً ألحـك انون البحریني وفـق غیر الـق

ــوابط واإلجراءات  ــویة النزاع وفقاً للضـ من ھذه المادة توجب علیھم تقدیمھ لھیئة تسـ

 المبینة بالالئحة.

 ) ۱۲المادة (

إذا لم یتفق األطراف على اختیار اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسویة المنازعات      -أ     

نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقاً ألحكام ھذا الفصـل كانت اللغة العربیة ھي اللغة التي  وكان  

 تستخدم في ھذه اإلجراءات.

تبین الالئحة األحكام المنظمة لترجمة المستندات واألوراق إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في     -ب    

 إجراءات تسویة المنازعات.
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 )۲() ۱۳مادة (

یجوز ألطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً ألحكام ھذا الفصل أن یطعنوا أمام محكمة          أ)

 التمییز بطلب بطالن الحكم الصادر من ھیئة تسویة النزاع في أي من الحاالت اآلتیة: 

عدم إعالن الطاعن على وجھ صحیح بتعیین أحد أعضاء ھیئة تسویة النزاع أو بإجراءات      )۱

 تسویة النزاع أو عدم تمكینھ من إبداء أوجھ دفاعھ. 

 مخالفة تشكیل ھیئة تسویة النزاع أو إجراءات تسویة النزاع لما نصت علیھ الالئحة.     )۲

 تعارض حكم ھیئة تسویة النزاع مع النظام العام في مملكة البحرین.     )۳

التأثیر في حكم ھیئة تسویة    إذا وقع من الخصم أو من وكیلھ حیلة أو غش كان من شأنھ     )٤

 النزاع.

قضي      )٥ أو  علیھا  بني  التي  األوراق  بتزویر  إقرار  النزاع  تسویة  ھیئة  حكم  بعد  إذا حصل 

 بتزویرھا، أو كان الحكم قد بني على شھادة شاھد قضي بعد صدوره بأنھا شھادة زور.

إذا حصل الخصم بعد صدور حكم ھیئة تسویة النزاع على أوراق قاطعة في الدعوى كان       )٦

 خصمھ قد حال دون تقدیمھا. 

إذا قضى حكم ھیئة تسویة النزاع بشيء لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، على أنھ إذا       )۷

ال یجوز أن یلغى  أمكن فصل القرارات المتعلقة بما طلبھ الخصوم عن غیرھا من القرارات، ف

من حكم ھیئة تسویة النزاع سوى الجزء الذي یشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي 

 قضى فیھا الحكم بما لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

إذا كان حكم ھیئة تسویة النزاع متناقضاً مع حكم آخر حائٍز لقوة األمر المقضي بشرط أن       )۸

م في الدعویین ھم أنفسھم ذاتاً وصفة وأن یكون موضوع الدعوى ھو ذاتھ یكون جمیع الخصو

 موضوع الدعوى السابقة. 

النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً ألحكام ھذا الفصل أن یطعنوا أمام محكمة      ب) یجوز ألطراف 

كا إذا  النزاع  تسویة  ھیئة  من  الصادرة  للخصومة  المنھیة  النھائیة  األحكام  في  الحكم  التمییز  ن 

المطعون فیھ مبنیاً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ، وإذا حكمت المحكمة بنقض  

 الحكم المطعون فیھ وجب علیھا الحكم في موضوع الدعوى.

 
) لسنة  ۳۰م (بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رق۲۰۱٤) لسنة  ٦٤بموجب المرسوم بقانون رقم ( استُبدلت ) ۲(

 .بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة ۲۰۰۹



 

۱۰ 
 

General -  عام 

 )۳() ۱٤مادة(

) من ھذا القانون باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك  ۱۳یرفع الطعن المنصوص علیھ في المادة (

مسة وأربعین یوماً من تاریخ صدور الحكم أو إعالنھ حسب األحوال، ویحسب ھذا المیعاد فیما  خالل خ

) من ھذا ۱۳) من الفقرة (أ) من المادة (٦) إلى (٤یتعلق بالحاالت المنصوص علیھا في البنود من ( 

بوتھ، أو حكم  القانون من الیوم األول الذي ظھر فیھ الغش، أو الذي أقر فیھ بالتزویر فاعلھ أو حكم بث

 فیھ على شاھد الزور، أو الیوم الذي ظھرت فیھ الورقة المحتجزة. 

ویجب أن تشتمل الئحة الطعن على أسباب الطعن وإال كانت باطلة، ویتعین على رافع الطعن أن یودع  

لف عند تقدیم صحیفتھ على سبیل الكفالة مبلغاً یعادل واحداً في المائة من المبلغ المحكوم بھ أو مائة أ

دینار أیھما أقل، وال تقبل صحیفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما یثبت إیداع الكفالة، ویكفي إیداع كفالة  

الطعن، وتحكم   اختلفت أسباب  أقاموا طعنھم بصحیفة واحدة ولو  إذا  الطاعنین  تعدد  واحدة في حالة 

 ھ أو بسقوطھ. المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منھا إذا قضت برفض الطعن أو بعدم قبول

 ) ۱٥مادة (

) من ھذا القانون، یكون الحكم الصــادر من ھیئة تســویة النزاع وفقاً  ۱٤مع عدم اإلخالل بحكم المادة (

ــادر من مـحاكم البحرین ــل بمـثاـبة حكم نـھائي صــ وتبین الالئـحة األحـكام المنظـمة   ،ألحـكام ـھذا الفصــ

 لوضع الصیغة التنفیذیة علیھ.

النزاع الـصادر وفقاً ألحكام ھذا الفـصل قابالً للتنفیذ ما لم تأمر محكمة التمییز  ویكون حكم ھیئة تـسویة  

 بوقف تنفیذه وكان الطاعن قد طلب ذلك في صحیفة الطعن.

 ) ۱٦مادة (

إلى أن تبدأ الغرفة في ممارســـة اختصـــاصـــاتھا المنصـــوص علیھا في الباب الثاني من ھذا القانون،  

االختصـاص القضـائي في نظر الدعاوى التي أصـبحت من اختصـاص تسـتمر المحاكم والھیئات ذات  

 الغرفة بموجب أحكام ھذا القانون لحین صدور حكم نھائي فیھا.

 ) ۱۷مادة (

 
) لسنة  ۳۰بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (۲۰۱٤) لسنة  ٦٤بموجب المرسوم بقانون رقم ( استُبدلت )۳(

 .واالستثماریةبشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة  ۲۰۰۹
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تختص محكمة التمییز دون غیرھا بتحدید ما إذا كانت الغرفة أم إحدى المحاكم ھي المختـصة بالفـصل  

نھما ولم تتخل إحداھما عن نظرھا أو تخلت في النزاع إذا رفعت دعوى عن موضـوع واحد أمام كل م

أن تنفیذ حكمین متناقضـین صـدر أحدھما من    ،كلتاھما عنھا كما تختص بالفصـل في النزاع الخاص بـش

 الغرفة وصدر اآلخر من إحدى المحاكم .

ویرفع الطلب بصــحیفة تودع قســم كتاب المحكمة وتعلن إلى الخصــوم وفقاً للقواعد المتعلقة باإلعالن  

ــ وص علیـھا في ـقانون المرافـعات الـمدنـیة والتـجارـیة. ولھم تـقدیم ـمذكرة ـبالرد علـیھ خالل األیام  المنصــ

ــھ على رئیس   الـیة إلعالنھم، وبـعد إـبداء المكـتب الفني للمحكـمة رأـیھ في الطـلب، ویعرضــ الثـمانـیة الـت

 ألقل.المحكمة لتحدید جلسة لنظره أمامھا یعلن بھا الخصوم قبل انعقادھا بثالثة أیام على ا

ــأنھا مالم تقرر محكمة التمییز خالف  ــیر في الدعوى المقدم بشـ وال یترتب على رفع الطلب وقف السـ

 ذلك، وإذا قدم بعد الحكم في الدعوى فلمحكمة التمییز وقف أحد الحكمین المتناقضین أو كلیھما.

 ) ۱۸مادة (

لمنازعات التي تختص  یشــرف المجلس األعلى للقضــاء على حســن ســیر العمل بالغرفة فیما یتعلق با

نظرھا كھیئة ذات اختصـاص قضـائي طبقاً ألحكام ھذا الفصـل، وذلك وفقاً لألحكام المنصـوص علیھا  

 في الالئحة.
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 الفصل الثاني

 اختصاصات الغرفة باتفاق األطراف 

 ) ۱۹مادة (

 تختص الغرفة بنظر المنازعات التي یتفق األطراف كتابة على تسویتھا عن طریقھا.

 ) ۲۰مادة (

إذا كان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقاً ألحكام ھذا الفصــل، فیتم تحدید المصــاریف واألتعاب وفق  

 األحكام المبینة في قواعد اإلجراءات. 

 ) ۲۱مادة (

إذا لم یتفق األطراف على القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع وكان نظر النزاع أمام الغرفة 

تحدید ھیئة تسویة النزاع القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانین التي  ،الفـصل قد تم وفقاً ألحكام ھذا

 .ترى تلك الھیئة أنھا واجبة التطبیق على موضوع النزاع

 ) ۲۲مادة (

إذا لم یتفق األطراف على اللغة او اللغات التي تستخدم في إجراءات تسویة المنازعات وكان     -أ  

الغرفة قد تم وفقا ألحكام ھذا الفصل، تحدد ھیئة تسویة النزاع اللغة واللغات التي نظر النزاع أمام 

 تستخدم في ھذه اإلجراءات.

دات واألوراق      -ب  ــتـن ة المســ ة لترجـم ام المنظـم د اإلجراءات األحـك ات إلتبین قواـع ة أو اللـغ  ى اللـغ

  المستخدمة في إجراءات تسویة المنازعات.

 ) ۲۳مادة (

ــدره      -أ      ــل قابالً للتنفیذ بأمر یص ــادر طبقاً األحكام ھذا الفص ــویة النزاع الص یكون حكم ھیئة تس

مر بالتنفیذ مرفقاً قاض بمحكمة االستئناف العلیا بناء على طلب على عریضة یقدمھ طالب األ

بأصـــل حكم ھیئة تســـویة النزاع ونســـخة من اتفاق تســـویة النزاع، وذلك بعد االطالع على  

 م واالتفاق والتثبت بأنھ ال یخالف النظام العام في المملكة .الحك
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ویة النزاع     -ب      أن طلب تنفیذ حكم ھیئة تـس تئناف العلیا الصـادر بـش یكون أمر قاضـي محكمة االـس

مســـببا، ویجوز األطراف النزاع التظلم منھ امام محكمة االســـتئناف العلیا خالل ثالثین یوماً  

نھ حســـب األحوال، وذلك ألي من االســـباب المنصـــوص علیھا  من تاریخ صـــدوره أو إعال

 ) من ھذا القانون.۲٤الفقرة (أ) من المادة ( في

یجب أن ال یكون القاضـــي الذي أصـــدر األمر بشـــأن طلب التنفیذ، ضـــمن تشـــكیل         -ج          

 المحكمة التي تختص بنظر التظلم.

 ) ۲٤مادة (

ــل أن یطعنوا ـبالبطالن  یجوز ألطراف النزاع اـلذ      -أ       ي نظر أـمام الغرـفة وفـقاً ألحـكام ـھذا الفصــ

ــوـیة النزاع، كـما یجوز لھم التظلم أـمام ذات المحكـمة  أـمام محكـمة التمییز على حكم ھیـئة تســ

ــان طلب التنفیذ  ــتئناف العلیا بش ــادر من محكمة االس وذلك كلة خالل المیعاد   ،من االمر الص

 ألي سبب من األسباب اآلتیة : ،) من ھذا القانون۲۳المنصوص علیھ في المادة (

ــوـیة النزاع عن طریق الغرـفة لـعدم اھلـیة أـحد اطراـفھ أو مـخالـفة ـھذا االتـفاق   .۱ بطالن اتـفاق تســ

 ألحكام القانون الذي اخضع لھ األطراف ذلك االتفاق.

عضــاء ھیئة تســویة النزاع أو أعلى وجھ صــحیح بتعیین أحد عدم إعالن الطاعن او المتظلم   .۲

 بإجراءات تسویة النزاع أو عدم تمكینھ من إبداء أوجھ دفاعھ.

 مخالفة تشكیل ھیئة تسویة النزاع أو إجراءات تسویة النزاع لما نص علیھ اتفاق االطراف. .۳

تفاق العرض علیھا، أو یشـملھ اال  إذا كان حكم ھیئة تسـویة النزاع یتناول نزاعاً ال یقصـده أو  .٤

انھ یـشمل على قرارات في مـسائل خارجة عن نطاق ھذا االتفاق، على أنھ إذا كان من الممكن 

فصـــل القرارات المتعلقة بالمســـائل المعروضـــة على الھیئة عن القرارات غیر المعروضـــة  

ارات علیھا فال یجوز أن یلغى من حكم ھیئة تـسویة النزاع ـسوى الجزء الذي یـشتمل على القر

 المتعلقة بالمسائل غیر المعروضة على الھیئة.

 تعارض حكم ھیئة تسویة النزاع مع النظام العام في مملكة البحرین . .٥

ــاع المعتادة لرفع    -ب      ــار إلیھما في الفقرة (أ) من ھذه المادة باألوضـ یرفع الطعن أو التظلم المشـ

ــباب التي بني    ،الدعوى ــتمل الئحتھ على األس علیھا إال كانت باطلة، ویجب على  على أن تش

  ،رافع الطعن أو التظلم أن یودع عند تقدیم صــحیفتھ الكفالة المقررة في قانون محكمة التمییز 

وال تقبل صــحیفة الطعن أو التظلم أذا لم تكن مصــحوبة بما یثبت إیداع الكفالة، ویكفي إیداع 
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ا دد الـطاعنین أو المتظلمین إذا أـق ة تـع اـل دة في ـح ة واـح اـل ة  كـف ــحیـف موا طعنھم أو تظلمھم بصــ

ــت  ــادرة الكفالة أو جزء منھا إذا قضــ ــباب، وتحكم المحكمة بمصــ واحدة ولو اختلفت األســ

 بعدم قبولھ أو بسقوطھ. ،برفض الطعن أو التظلم

ة    ،ال یترـتب على رفع الطعن أو التظلم    -ج      ذ حكم ھیـئ ادة، وقف تنفـی ذه الـم ا في ـھ المشـــــار إلیھـم

تأمر محكمة التمییز بوقف تنفیذه بناًء على طلب الطاعن أو المتظلم في  تســــویة النزاع ما لم

 صحیفة الطعن أو التظلم.

 ) ۲٥مادة (

ــوص علیھا في المادتین ( ــأن تنفیذ  ۲٤(،)۲۳مع عدم اإلخالل باإلجراءات المنص ) من ھذا القانون بش

ــوـیة النزاع، ال یجوز ألطراف النزاع الطعن ـبالبطالن على   ــادر من ھیـئة  حكم ھیـئة تســ الحكم الصــ

) من ھذا القانون إذا كان األطراف قد اتفقوا كتابة على اختیار قانون  ۲٤تـسویة النزاع بموجب المادة (

أجنبي بشــــأن النزاع وأال یطعنوا على الحكم أـمام مـحاكم البحرین وأن یكون الطعن على الحكم أـمام 

 الجھة المختصة في دولة أخرى.
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 الباب الثالث

 تنظیم اإلجراءات أمام الغرفة 

 ) ۲٦مادة (

انون   ــرى القواـعد المقررة في ـق ة  المرافـعات  تســ دنـی ات في المواد الـم انون اإلثـب ة وـق ة والتـجارـی دنـی الـم

والتجاریة، بما ال یتعارض مع طبیعة اختصـاص الغرفة واألوضـاع المقررة أمامھا، على اإلجراءات 

التي تنظرھا طبقاً ألحكام الفصــل األول من الباب الثاني  والمواعید الواجب مراعاتھا على المنازعات  

ــاء ھیئة   ــروط تعیین واختیار أعضـ من ھذا القانون، بما في ذلك إجراءات تقدیم الدعوى وإدارتھا وشـ

تســویة النزاع والقواعد المنظمة لردھم وأســباب تنحیھم وشــروط تمثیل الخصــوم أمام ھیئة تســویة  

ین لتســویة النزاع للفصــل فیھ، واألحكام المنظمة لســداد الرســوم  النزاع وحاالت عدم صــالحیة من یع

ة ة الغرـف داعھـا خزیـن ــاریف وإـی وغیرھـا من األمور الالزمـة لتنظیم اإلجراءات بمـا فیھـا    ،والمصـــ

ــابیة إغفال   ــیر األحكام وتصـــحیح األخطاء المادیة والحسـ الحضـــور والغیاب اإلدخال والتدخل وتفسـ

 والطلبات.

ئحة من الوزیر بعد موفقة المجلس األعلى للقضــاء في مدة ال تجاوز ســتة وتصــدر بتفاصــیل ذلك ال

 أشھر من صدور القانون.

 ) ۲۷مادة (

یصــدر مجلس األمناء في مدة ال تجاوز ســتة اشــھر من صــدور القانون قواعد اإلجراءات      -أ     

ازـعات التي تنظرـھا   ــوـیة المـن ــمن تـحدـید وســــاـئل تســ والقواـعد  ،  الغرـفة  أـمام  والتي تتضــ

ازعـات التي تنظرھـا   د الواجـب مراعـاتھـا على المـن واإلجراءات المتبعـة أمـامھـا والمواعـی

ــل الـثاني من الـباب الـثاني من ـھذا الـقانون، بـما في ذـلك إجراءات  الغرـفة   وفـقاً ألحـكام الفصــ

تقدیم الدعوى وإدارتھا وـشروط تعیین واختیار أعـضاء ھیئة تـسویة النزاع والقواعد المنظمة  

وحاالت عدم  دھم وأســــباب تنحیھم وشــــروط تمثیل الخصــــوم أمام ھیئة تســــویة النزاع لر

ــل فیھ  ــویة النزاع للفصـ ــالحیة من یعین لتسـ ــویة النزاعصـ ، وقواعد تحدید أتعاب ھیئة تسـ

واألحكام المنظمة لســداد الرســوم والمصــاریف وإیداعھا خزینة الغرفة، وغیرھا من األمور  
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ــحیح واألخطار    اإلجراءات بماالالزمة لتنظیم   ــیر األحكام وتص ــور الغیاب وتفس فیھا الحض

 المادیة والحسابیة وإغفال الطلبات.

یجوز أن یـصدر مجلس األمناء قواعد إجراءات خاـصة تتـضمن القواعد واإلجراءات الواجبة     -ب     

ــحیح األخطاء   التطبیق على نوع معین من المنازعات التي تنظرھا الغرفة طبقاً ألحكام وتص

 مادیة والحسابیة وإغفال الطلبات.ال

 ) ۲۸مادة (

إذا انعقد االختصاص للغرفة بنظر النزاع تعتبر الغرفة سلطة تعیین من یلزم لتسویة النزاع أیاً كانت  

 القواعد اإلجرائیة التي یجب تطبیقھا على النزاع. 

 ) ۲۹مادة (

وعلى كل من یتم اختیاره    ،تقاللیجب أن یتمتع ھیئة تســـویة النزاع الذین یتم اختیارھم بالحیدة واالســـ

لتســـویة النزاع، وقبل الموافقة على تعیینھ، أن یفصـــح لســـلطة التعیین عن أیة ظروف أو مالبســـات  

 ھ أو استقاللھ.تیتحمل أن تؤدي إلى إثارة أیة شكوك حول حید 

 ) ۳۰مادة(

 :في معرض تطبیق أحكام ھذا القانون، ومع مراعاة أحكام الالئحة وقواعد اإلجراءات 

ال یجوز للمحامین غیر البحرینیین تمثیل الخصوم إال باالشتراك من أحد المحامین البحرینیین      -أ     

ــل األول من الـباب الـثاني   المـجازین أـمام محكـمة التمییز إذا عرض النزاع وفـقاً ألحـكام الفصــ

 من ھذا القانون.

م إذا عرض النزاع وفقاً ألحكام الفصــل یجوز للمحامین غیر البحرینیین تمثیل الخصــو       -ب        

 الثاني من الباب الثاني من ھذا القانون .

 )٤( )۳۱مادة(

األوامر والقرارات الالزمة للسـیر في  إصـداریختص ب ندب بقرار من المجلس األعلى للقضـاء قاٍض یُ 

ــكیل ھیئة   ــائیاً فیما بین رفع النزاع إلى الغرفة وتشـ ــویة النزاع والتي تتطلب تدخالً قضـ إجراءات تسـ

 
) لسنة  ۳۰بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة  ۲٦استُبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (   ٤

 بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة.  ۲۰۰۹
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تســویة النزاع، ویشــمل ذلك الطلبات التحفظیة والوقتیة والمســائل المســتعجلة، ووقف الدعوى اتفاقاً،  

ــر ــوم والمصـ ــطب الدعوى، والتقریر في الرسـ ــویة أثناء مرحلة إدارة وشـ وفات بناًء على اتفاق التسـ

 الدعوى. 

ــادرة من القاضـــي الُمن ــادرة من ھیئة  وتُعتبر األوامر والقرارات الصـ تدب بمثابة أوامر وقرارات صـ

 تسویة النزاع، وذلك كلھ دون اإلخالل باختصاص الھیئة في نظر تلك الطلبات.

القرار أمام القاـضي الذي أـصدره، أو أمام ھیئة تـسویة النزاع بعد ولـصاحب الـشأن التظلم من األمر أو 

تشـكیلھا بحسـب األحوال، ویكون القرار الصـادر في التظلم نھائیاً وغیر قابل للطعن علیھ بأي طریق،  

 وتحدد الالئحة وقواعد اإلجراءات األحكام المنظمة للتظلم والبت فیھ.

 ) ۳۲مادة(

بة ویوقع من ھیئة تســویة النزاع، وذلك كلھ طبقاً للقواعد التي  یصــدر حكم ھیئة تســویة النزاع كتا

 تنص علیھا الالئحة وقواعد اإلجرءات.
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 الباب الرابع

 لمؤسسات تسویة المنازعات الترخیص

 ) ۳۳مادة (

الترخیص لمؤسـسـات تسـویة المنازعات لممارسـة  –بعد موافقة مجلس الوزراء  –یجوز للوزیر  

واتخاذ المملكة مركزاً لھا، وتحدید الرســـوم المســـتحقة علیھا وینظم    ،البحریناعمالھا في مملكة 

 الترخیص كیفیة ممارستھا لعملھا.

 ) ۳٤مادة (

ام المواد ( ــري أحـك انون، على  ۳٦) و(۳٥/ب) و(۳۰) و(۲٥) و(۲٤) و (۲۳تســ ) من ھـذا الـق

  المؤسسات المشار إلیھا في المادة السابقة.

  



 

۱۹ 
 

General -  عام 

 الباب الخامس

 أحكام عامة

 ) ۳٥مادة (

ال تسرى أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وقانون اإلثبات على أي نزاع اختصت الغرفة 

 بنظره وفقاً ألحكام ھذا القانون، إال بالقدر الذي ال تتعارض فیھ مع احكامھ.

 ) ۳٦مادة (

ــاء مجلس األمناء أو الرئیس      -أ           ــال رئیس وأعض ــجل العام أو أي من  ال یُس التنفیذي أو المس

موظفي الغرفة عن أي فعل أو امتناع الحق ضــرراً بالغیر إذا كان ذلك تنفیذاً لمھامھ وفي  

حدود ـصالحیاتھ المنـصوص علیھا في ھذا القانون أو اللوائح أو القرارات الـصادرة تنفیذاً  

 إال إذا صدر منھ بسوء نیة أو كان ناتجاً عن خطأ جسیم. ،لھ

ال یُسال أي عضو ھیئة تسویة نزاع تم تعیینھ باالستناد إلى أحكام ھذا القانون عن أي فعل    -ب         

یم  وء نیة أو كان ناتجاً عن خطأ جـس بیل تنفیذ مھامھ إال إذا صـدر منھ بـس   ،أو امتناع في ـس

ویة النزاع أو المفوضـین من قبل ة كما یـسري ھذا الحكم على العاملین لدى عضـو ھیئة تـس

ــو   ــئولیة عض ــرة بعض األعمال المرتبطة بالمھام الموكولة إلیھ، وال یخل ذلك بمس لمباش

 ھیئة تسویة النزاع إذا تنحى بغیر سبب جدي أو في وقت غیر مناسب.

ــاء مجلس األمناء أو    -ت          ــأل الغرفة عن أي فعل او امتناع یصــــدر من رئیس وأعضــ ال تســ

ــجل العام ــویة   الرئیس التنفیذي أو المسـ ــو ھیئة تسـ أو أي من موظفي الغرفة أو أي عضـ

إال إذا كان ھذا الفعل أو االمتناع    ،نزاع أو أي مسـئول آخر یتصـرف باسـمھا أو لحسـابھا

 تم بسوء نیة أو كان ناتجاً عن خطأ جسیم.

 ) ۳۷مادة (

بشـــأن تنظیم معاشـــات ومكافآت    ۱۹۷٥) لســـنة  ۱۳تســـري على موظفي الغرفة أحكام القانون رقم (

 تقاعد لموظفي الحكومة والقوانین المعدلة لھ.ال
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 ) ۳۸مادة (

بإنـشاء مركز البحرین للتحكیم التجاري الدولي، كما یلغي    ۱۹۹۳) لـسنة ۹یلغى المرـسوم بقانون رقم (

 كل نص یتعارض مع أحكام ھذا القانون.

  

 ) ۳۹مادة (

القانون، ویعمل بھ من الیوم  تنفیذ أحكام ھذا  –كل فیما یخصــھ    -على رئیس مجلس الوزراء والوزراء

التالي لتاریخ نشـره في الجریدة الرسـمیة، على أن تبدأ الغرفة في مباشـرة اختصـاصـاتھا المنصـوص  

 علیھا في الباب الثاني من ھذا القانون بعد مضي ستة أشھر من تاریخ العمل بھ.

  

 ملك مملكة البحرین 

 حمد بن عیسى آل خلیفة 

 رئیس مجلس الوزراء 

 سلمان آل خلیفة خلیفة بن 

 وزیر العدل والشئون اإلسالمیة  

 خالد بن علي آل خلیفة

 صدر في قصر الرفاع:

 ھـ ۱٤۳۰رجب  ٦بتاریخ: 

 م۲۰۰۹یونیو۲۹الموافق: 

  

  



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 

 التاسعاملرفق 
 
 

 ۲۰۱٤) لسنة ٦٤مرسوم بقانون رقم (ال

وم بقانون رقم بتعدیل بعض أحكام المرس
بشأن غرفة البحرین  ۲۰۰۹) لسنة ۳۰(

لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة 
 واالستثماریة

 

 بعارالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 ۲۰۱٤) لسنة  ٦٤مرسوم بقانون رقم (

 ۲۰۰۹) لسنة  ۳۰بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 

 بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة 

 ملك مملكة البحرین.               نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

 بعد االطالع على الدستور، 

 ، وتعدیالتھ، ۱۹۸۹) لسنة  ۸التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( وعلى قانون محكمة 

بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة   ۲۰۰۹) لسنة  ۳۰وعلى المرسوم بقانون رقم (
 واالستثماریة، 

 وبناًء على عرض رئیس مجلس الوزراء، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 رسمنا بالقانون اآلتي: 

 ة األولىالماد

بشأن غرفة البحرین   ۲۰۰۹) لسنة ۳۰) من المرسوم بقانون رقم ( ۱٤) و( ۱۳یُستبدل بنصي المادتین ( 
 لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة، النصان اآلتیان: 

 ): ۱۳مادة (

ا أمام محكمة التمییز  یجوز ألطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً ألحكام ھذا الفصل أن یطعنو       أ)
 بطلب بطالن الحكم الصادر من ھیئة تسویة النزاع في أي من الحاالت اآلتیة: 

عدم إعالن الطاعن على وجھ صحیح بتعیین أحد أعضاء ھیئة تسویة النزاع أو بإجراءات تسویة      )۱
 النزاع أو عدم تمكینھ من إبداء أوجھ دفاعھ. 

 النزاع أو إجراءات تسویة النزاع لما نصت علیھ الالئحة. مخالفة تشكیل ھیئة تسویة     )۲

 تعارض حكم ھیئة تسویة النزاع مع النظام العام في مملكة البحرین.     )۳

 إذا وقع من الخصم أو من وكیلھ حیلة أو غش كان من شأنھ التأثیر في حكم ھیئة تسویة النزاع.     )٤

ار بتزویر األوراق التي بني علیھا أو قضي بتزویرھا، أو  إذا حصل بعد حكم ھیئة تسویة النزاع إقر    )٥
 كان الحكم قد بني على شھادة شاھد قضي بعد صدوره بأنھا شھادة زور. 

إذا حصل الخصم بعد صدور حكم ھیئة تسویة النزاع على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمھ قد      )٦
 حال دون تقدیمھا. 

إذا قضى حكم ھیئة تسویة النزاع بشيء لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، على أنھ إذا أمكن      )۷
فصل القرارات المتعلقة بما طلبھ الخصوم عن غیرھا من القرارات، فال یجوز أن یلغى من حكم  

الحكم  ھیئة تسویة النزاع سوى الجزء الذي یشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي قضى فیھا 
 بما لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 
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إذا كان حكم ھیئة تسویة النزاع متناقضاً مع حكم آخر حائٍز لقوة األمر المقضي بشرط أن یكون      )۸
جمیع الخصوم في الدعویین ھم أنفسھم ذاتاً وصفة وأن یكون موضوع الدعوى ھو ذاتھ موضوع  

 الدعوى السابقة. 

زاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً ألحكام ھذا الفصل أن یطعنوا أمام محكمة التمییز في  یجوز ألطراف الن  ب)
األحكام النھائیة المنھیة للخصومة الصادرة من ھیئة تسویة النزاع إذا كان الحكم المطعون فیھ مبنیاً على  

ون فیھ وجب  مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ، وإذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطع
 علیھا الحكم في موضوع الدعوى. 

 ): ۱٤مادة (

) من ھذا القانون باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خالل  ۱۳یرفع الطعن المنصوص علیھ في المادة ( 
خمسة وأربعین یوماً من تاریخ صدور الحكم أو إعالنھ حسب األحوال، ویحسب ھذا المیعاد فیما یتعلق  

) من ھذا القانون من  ۱۳) من الفقرة (أ) من المادة (٦) إلى (٤ھا في البنود من (بالحاالت المنصوص علی
الیوم األول الذي ظھر فیھ الغش، أو الذي أقر فیھ بالتزویر فاعلھ أو حكم بثبوتھ، أو حكم فیھ على شاھد  

 الزور، أو الیوم الذي ظھرت فیھ الورقة المحتجزة. 

لطعن وإال كانت باطلة، ویتعین على رافع الطعن أن یودع عند  ویجب أن تشتمل الئحة الطعن على أسباب ا
تقدیم صحیفتھ على سبیل الكفالة مبلغاً یعادل واحداً في المائة من المبلغ المحكوم بھ أو مائة ألف دینار أیھما  

حالة  أقل، وال تقبل صحیفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما یثبت إیداع الكفالة، ویكفي إیداع كفالة واحدة في 
تعدد الطاعنین إذا أقاموا طعنھم بصحیفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة  

 أو جزء منھا إذا قضت برفض الطعن أو بعدم قبولھ أو بسقوطھ. 

 المادة الثانیة 

ویُعمل بھ من الیوم التالي  تنفیذ أحكام ھذا القانون،   -كل فیما یخصھ   - على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 
 لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 

 ملك مملكة البحرین 

 حمد بن عیسى آل خلیفة 

 نائب رئیس مجلس الوزراء 

 محمد بن مبارك آل خلیفة 

 صدر في قصر الرفاع: 

 ھـ ۱٤۳٦صفر   ٤بتاریخ: 

 م ۲۰۱٤نوفمبر  ۲٦الموافق:  
 


	رسالة الاحالة
	جدول ملخص تقرير اللجنة
	مرفق (1): تفرير اللجنة
	مرفق (2): خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى
	قرار مجلس النواب
	جدول ملخص تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
	تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
	مرفق (1)مجلس النواب:  خطاب الإحالة ونص المرسوم بقانون ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني
	مرفق (2) مجلس النواب: مذكرة المستشار القانوني بمجلس النواب
	مرفق (3) مجلس النواب: رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
	مرفق (4) مجلس النواب: رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
	مرفق (5) مجلس النواب: رد المجلس الأعلى للقضاء
	مرفق (6) مجلس النواب: ردمصرف البحرين المركزي
	مرفق (7) مجلس النواب: ردغرفة البحرين لتسوية المنازعات
	مرفق (8) مجلس النواب: رد غرفة تجارة وصناعة البحرين
	مرفق (9) مجلس النواب : نسخة من المرسوم بقانون رقم(30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
	مرفق (4): المرسوم بقانون ومذكرته الإيضاحية
	مرفق (5): مذكرة المستشار القانوني
	مرفق (6): الأمر الملكي رقم (3) لسنة 2022 بتعيين وندْب قضاة. 
	مرفق (7):  القرار رقم (134) لسنة 2021 بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. 
	مرفق (8): المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. 
	مرفق (9): المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.



