مر�سوم بقانون رقم ( )٣٠ل�سنة  ٢٠٠٩وتعديالته
ب�ش�أن غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )٣٨منه،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()١٢
ل�سنة  ،١٩٧١وتعديالته ،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )٣ل�سنة  ١٩٧٢ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية،
وتعديالته ،
وعلى قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )٢٦ل�سنة ،١٩٨٠
وتعديالته ،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )٤ل�سنة  ١٩٨٨ب�ش�أن املوافقة على ان�ضمام
دولة البحرين مع التحفظ �إىل اتفاقية نيويورك ب�ش�أن االعرتاف بقرارات
التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام ، ١٩٥٨
وعلى قانون حمكمة التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()٨
ل�سنة ، ١٩٨٩
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )٩ل�سنة  ١٩٩٣ب�إن�شاء مركز البحرين للتحكيم
التجاري الدويل،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )٩ل�سنة  ١٩٩٤ب�إ�صدار قانون التحكيم التجاري
الدويل ،
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )١٤ل�سنة  ،١٩٩٦املعدل بالقانون رقم ( )١٣ل�سنة ،٢٠٠٥
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )٤٢ل�سنة
 ،٢٠٠٢املعدل بالقانون رقم ( )٥٠ل�سنة ، ٢٠٠٦
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )٦٤ل�سنة ، ٢٠٠٦
وعلى الأمر امللكي رقم ( )٢٤ل�سنة  ٢٠٠٩ب�إحالة م�شروع قانون ب�إن�شاء غرفة
البحرين لت�سوية املنازعات االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية �إىل املحكمة
الد�ستورية ،بعد �أن �أقره جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب،
وعلى تقرير املحكمة الد�ستورية ال�صادر بتاريخ  ٢٥يونيو  ،٢٠٠٩املن�شور
باجلريدة الر�سمية بعددها رقم ( )٢٩٠١بتاريخ  ،٢٠٠٩/٦/٢٥وتنفيذ ًا ملا
ورد به من مالحظات ب�ش�أن املواد �أرقام ( )١و ( )١٠و ( )٢٣و ( )٢٤و
(، )٢٦
وبنا ًء على عر�ض وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية،
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ر�سمنا بالقانون الآتي:

باب متهيدي

مادة ()١
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية
املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف
ذلك:
الغرفة :غرفة البحرين لت�سوية املنازعات.
الوزير :الوزير املخت�ص ب�شئون العدل.
الالئحة :الئحة �إجراءات ت�سوية املنازعات املن�صو�ص عليها
بالف�صل الأول من الباب الثاين من هذا القانون ،والتي ت�صدر
بقرار من الوزير بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�ضاء.
قواعد الإجراءات :قواعد �إجراءات ت�سوية املنازعات
املن�صو�ص عليها بالف�صل الثاين من الباب الثاين من هذا
القانون ،والتي ت�صدر بقرار من جمل�س الأمناء.
هيئة ت�سوية النزاع� :شخ�ص طبيعي �أو �أكرث يعني لت�سوية
النزاع ،ويف املنازعات التي ت�سري عليها �أحكام الف�صل الأول
من الباب الثاين من هذا القانون ،يجب �أن ي�ضم ت�شكيل الهيئة
قا�ضي ًا �أو �أكرث يندبه املجل�س الأعلى للق�ضاء بطلب من الوزير،
و ُيراعى �أن تكون الغلبة يف الت�شكيل للعن�صر الق�ضائي.
الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للغرفة املعني طبق ًا
لأحكام املادة ( )٦من هذا القانون.
جمل�س الأمناء :جمل�س �أمناء الغرفة.

الباب الأول

�إن�شاء وتنظيم غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
مادة ()٢
تن�ش�أ غرفة م�ستقلة لت�سوية املنازعات االقت�صادية واملالية
واال�ستثمارية ت�سمى «غرفة البحرين لت�سوية املنازعات» ،تتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية ،ويتوىل الوزير الإ�شراف والرقابة
الإدارية عليها.
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مادة ()٣

تتكون الغرفة من:
�أ -جمل�س الأمناء.
ب -اجلهاز الإداري والفني.

مادة ()٤
�أ -ي�شكل جمل�س الأمناء من عدد ال يقل عن �سبعة �أع�ضاء من
بينهم الرئي�س ،ي�صدر بتعيينهم وحتديد مدة ع�ضويتهم مر�سوم.
ب -حتدد مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الأمناء مبوجب
مر�سوم.
مادة ()٥
�أ -جمل�س الأمناء هو ال�سلطة العليا التي تتوىل �شئون الغرفة
ور�سم ال�سيا�سات التي ت�سري عليها والإ�شراف على تنفيذها،
واتخاذ ما يراه الزم ًا ملبا�شرة مهامها و�صالحياتها ،وله على
الأخ�ص ما ي�أتي:
1 -1و�ضع واعتماد الأنظمة املالية والإدارية للغرفة ،و�إ�صدار
اللوائح والقرارات واتخاذ التدابري الالزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القانون.
2 -2اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة و�إ�صدار الئحة
تنظيم �شئون العاملني بها ،على �أن تت�ضمن �إجراءات
وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وحتديد مرتباتهم
ومكاف�آتهم و�إجراءات و�أحكام ت�أديبهم و�أخالقيات
وقيم العمل بالغرفة وغري ذلك من �شئونهم مع مراعاة
�أحكام قانون اخلدمة املدنية.
�3 -3إ�صدار قواعد الإجراءات.
4 -4اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للغرفة ،واعتماد
ح�سابها اخلتامي املدقق.
5 -5درا�سة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي
عن �سري العمل بالغرفة ،وتقرير ما يلزم ب�ش�أنها.
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6 -6تعيني الرئي�س التنفيذي للغرفة.
7 -7تعيني م�سجل عام �أو �أكرث للغرفة بنا ًء على اقرتاح
الرئي�س التنفيذي.
8 -8اعتماد التقرير ال�سنوي عن �أعمال ون�شاط الغرفة.
9 -9و�ضع خطة عمل الغرفة يف بداية كل عام.
1010حتديد اخت�صا�صات وواجبات كل من الرئي�س التنفيذي
وامل�سجل العام وتقييم �أدائهما.
1111تعيني مدقق خارجي لتدقيق ح�سابات الغرفة وحتديد
�أتعابه.
1212التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات والهيئات املحلية والإقليمية
والعاملية العاملة يف ذات املجال لتبادل اخلربات
والزيارات و�إبرام اتفاقيات التعاون والتدريب مبا يكفل
للغرفة حتقيق الأهداف املن�ش�أة من �أجلها ،ومتكينها
من اكت�ساب ال�سمعة العاملية يف جمال عملها.
ب -يجوز ملجل�س الأمناء �أن يعهد �إىل جلنة �أو �أكرث ت�شكل من
بني �أع�ضائه �أو �إىل رئي�س املجل�س �أو �أي من �أع�ضاء املجل�س �أو
الرئي�س التنفيذي ب�أداء مهام حمددة.
مادة ()٦
�أ -يجتمع جمل�س الأمناء �أربع مرات �سنوي ًا على الأقل .وعلى
رئي�س جمل�س الأمناء دعوته الجتماع غري عادي متى دعت
احلاجة لذلك� ،أو بناء على طلب كتابي م�سبب من الوزير �أو
ع�ضوين على الأقل من �أع�ضاء جمل�س الأمناء �أو من الرئي�س
التنفيذي �أو مدقق احل�سابات اخلارجي للغرفة ويف هذه احلالة
تكون الدعوة لعقد االجتماع خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ت�سلم
الطلب الكتابي.
ب -يت�ضمن الإخطار بالدعوة لعقد االجتماع بيان الغر�ض منه،
ويرفق به جدول �أعمال االجتماع.
ج -يح�ضر الرئي�س التنفيذي كافة اجتماعات جمل�س الأمناء،
وذلك با�ستثناء احلاالت التي حتددها اللوائح الداخلية،
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وللمجل�س �أن يدعو حل�ضور اجتماعاته من يرى اال�ستعانة بهم
من �أهل اخلربة �أو ذوي ال�ش�أن ملناق�شتهم واال�ستماع لآرائهم ،وال
يكون لأي من ه�ؤالء �صوت معدود.
د -يعني جمل�س الأمناء �أمين ًا لل�سر يتوىل �إعداد جداول �أعماله
وتدوين حما�ضر اجتماعاته وحفظ جميع امل�ستندات وال�سجالت
اخلا�صة باملجل�س والقيام مبا يكلفه به املجل�س من مهام �أخرى
يف جمال عمل الغرفة.
هـ -ي�ضع جمل�س الأمناء الئحة داخلية لتنظيم �أعماله خالل مدة
ال جتاوز �ستة �أ�شهر من �صدور القانون ،على �أن تت�ضمن الأحكام
املتعلقة بتنظيم عقد اجتماعاته بالو�سائل التقنية احلديثة
و�آليات وو�سائل اتخاذ القرارات يف الأمور العاجلة التي تطر�أ
فيما بني اجتماعات جمل�س الأمناء.
مادة ()٧
يتوىل الرئي�س التنفيذي رئا�سة اجلهاز الإداري والفني للغرفة،
ومتثيلها �أمام الق�ضاء ويف التعامل مع الغري.
مادة ()٨
�أ -تكون للغرفة ميزانية م�ستقلة تعد على النمط التجاري،
وتتكون �إيراداتها مما ي�أتي:
1 -1الر�سوم والإيرادات التي تتقا�ضاها الغرفة مقابل
خدماتها.
2 -2ما تخ�ص�صه احلكومة للغرفة من مبالغ يف امليزانية
العامة للدولة.
�3 -3أية موارد �أخرى يقبلها جمل�س الأمناء ،ومبا ال يتعار�ض
و�أحكام القانون.
ب -يرحل فائ�ض ميزانية الغرفة من �سنة �إىل �أخرى.
ج -تن�شر احل�سابات ال�سنوية للغرفة بعد اعتمادها من املدقق
اخلارجي وجمل�س الأمناء.
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الباب الثاين اخت�صا�صات الغرفة

الف�صل الأول
اخت�صا�صات الغرفة مبوجب القانون
مادة ()٩
تخت�ص الغرفة بالف�صل يف املنازعات التالية والتي ينعقد
االخت�صا�ص بنظرها يف الأ�صل ملحاكم البحرين �أو لأية هيئة
ذات اخت�صا�ص ق�ضائي فيها ،متى زادت قيمة املطالبة عن
خم�سمائة �ألف دينار:
1 -1املنازعات بني امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�ص لها مبوجب
�أحكام قانون م�صرف البحرين املركزي� ،أو بينها وبني
غريها من امل�ؤ�س�سات وال�شركات الأخرى والأفراد.
2 -2املنازعات التجارية الدولية.
وتكون املنازعة دولية �إذا كان مقر �أحد �أطراف النزاع
�أو املكان الذي ينفذ فيه جزء ًا هام ًا من االلتزامات
النا�شئة عن العالقة التجارية �أو املكان الذي يكون
ملو�ضوع النزاع �أوثق ال�صلة به  ،واقع ًا خارج اململكة.
وتكون املنازعة جتارية �إذا كان مو�ضوعها يتعلق
بالعالقات ذات الطبيعة التجارية �سواء كانت تعاقدية
�أو غري تعاقدية ،مبا يف ذلك �أية معاملة لتوريد ال�سلع
�أو اخلدمات �أو تبادلها واتفاقيات التوزيع والتمثيل
التجاري �أو الوكالة التجارية و�إدارة احلقوق لدى
الغري والت�أجري ال�شرائي وت�شييد امل�صانع واخلدمات
اال�ست�شارية والأعمال الهند�سية و�إ�صدار الرتاخي�ص
واال�ستثمار والتمويل والأعمال امل�صرفية والت�أمني
واتفاق �أو امتياز اال�ستغالل وامل�شاريع امل�شرتكة وغريها
من �أ�شكال التعاون ال�صناعي �أو التجاري ونقل الب�ضائع
�أو الركاب جو ًا �أو بحر ًا �أو بر ًا.
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مادة ()١٠
مع مراعاة ال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم
( )٣ل�سنة  ١٩٧٢ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية� ،إذا نظر النزاع �أمام
الغرفة وفق ًا لأحكام هذا الف�صل ف�إنه ال يجوز مبا�شرة �أي �إجراء
�أمام الغرفة �إال بعد حت�صيل الر�سم امل�ستحق عليه مقدم ًا،
والذي حتدد فئاته وتعدل بقرار من الوزير بعد موافقة جمل�س
الوزراء مبا ال يجاوز( ٪٥خم�سة يف املائة) من قيمة املطالبة،
ويجوز بقرار من الوزير ت�أجيل �سداد الر�سم �أو الإعفاء منه كلي ًا
�أو جزئي ًا.
مادة ()١١
ً
�أ -يجوز لأطراف النزاع الذي ينظر �أمام الغرفة وفقا لأحكام
هذا الف�صل االتفاق على القانون الواجب التطبيق على مو�ضوع
النزاع على �أال تتعار�ض �أحكامه مع النظام العام يف اململكة ،ف�إذا
مل يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق كان القانون
البحريني هو الواجب التطبيق على مو�ضوع النزاع.
ب� -إذا اتفق الأطراف على اختيار قانون غري القانون البحريني
وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة توجب عليهم تقدميه
لهيئة ت�سوية النزاع وفق ًا لل�ضوابط والإجراءات املبينة بالالئحة.
مادة ()١٢
�أ� -إذا مل يتفق الأطراف على اختيار اللغة �أو اللغات التي
ت�ستخدم يف �إجراءات ت�سوية املنازعات وكان نظر النزاع �أمام
الغرفة قد مت وفق ًا لأحكام هذا الف�صل كانت اللغة العربية هي
اللغة التي ت�ستخدم يف هذه الإجراءات.
ب -تبني الالئحة الأحكام املنظمة لرتجمة امل�ستندات والأوراق
�إىل اللغة �أو اللغات امل�ستخدمة يف �إجراءات ت�سوية املنازعات.
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مادة ()١٣
ً
�أ -يجوز لأطراف النزاع الذي نظر �أمام الغرفة وفقا لأحكام
هذا الف�صل �أن يطعنوا �أمام حمكمة التمييز بطلب بطالن
احلكم ال�صادر من هيئة ت�سوية النزاع يف �أي من احلاالت الآتية:
1 -1عدم �إعالن الطاعن على وجه �صحيح بتعيني �أحد
�أع�ضاء هيئة ت�سوية النزاع �أو ب�إجراءات ت�سوية النزاع
�أو عدم متكينه من �إبداء �أوجه دفاعه.
2 -2خمالفة ت�شكيل هيئة ت�سوية النزاع �أو �إجراءات ت�سوية
النزاع ملا ن�صت عليه الالئحة.
3 -3تعار�ض حكم هيئة ت�سوية النزاع مع النظام العام يف
مملكة البحرين.
�4 -4إذا وقع من اخل�صم �أو من وكيله حيلة �أو غ�ش كان من
�ش�أنه الت�أثري يف حكم هيئة ت�سوية النزاع.
�5 -5إذا ح�صل بعد حكم هيئة ت�سوية النزاع �إقرار بتزوير
الأوراق التي بني عليها �أو ق�ضي بتزويرها� ،أو كان
احلكم قد بني على �شهادة �شاهد ق�ضي بعد �صدوره
ب�أنها �شهادة زور.
�6 -6إذا ح�صل اخل�صم بعد �صدور حكم هيئة ت�سوية النزاع
على �أوراق قاطعة يف الدعوى كان خ�صمه قد حال دون
تقدميها.
�7 -7إذا ق�ضى حكم هيئة ت�سوية النزاع ب�شيء مل يطلبه
اخل�صوم �أو ب�أكرث مما طلبوه ،على �أنه �إذا �أمكن ف�صل
القرارات املتعلقة مبا طلبه اخل�صوم عن غريها من
القرارات ،فال يجوز �أن يلغى من حكم هيئة ت�سوية
النزاع �سوى اجلزء الذي ي�شتمل على القرارات املتعلقة
بامل�سائل التي ق�ضى فيها احلكم مبا مل يطلبه اخل�صوم
�أو ب�أكرث مما طلبوه.
()1

( )١املادّة ( )١٣معدّلة مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )٦٤ل�سنة .٢٠١٤
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�8 -8إذا كان حكم هيئة ت�سوية النزاع متناق�ض ًا مع حكم
�آخر حائز ًا لقوة الأمر املق�ضي ب�شرط �أن يكون جميع
اخل�صوم يف الدعويني هم �أنف�سهم ذات ًا و�صف ًة و�أن يكون
مو�ضوع الدعوى هو ذاته مو�ضوع الدعوى ال�سابقة.
ب -يجوز لأطراف النزاع الذي نظر �أمام الغرفة وفق ًا لأحكام
هذا الف�صل �أن يطعنوا �أمام حمكمة التمييز يف الأحكام
النهائية املنهية للخ�صومة ال�صادرة من هيئة ت�سوية النزاع �إذا
كان احلكم املطعون فيه مبني ًا على خمالفة للقانون �أو خط�أ يف
تطبيقه �أو ت�أويله ،و�إذا حكمت املحكمة بنق�ض احلكم املطعون
فيه وجب عليها احلكم يف مو�ضوع الدعوى.
مادة ()١٤
يرفع الطعن املن�صو�ص عليه يف املادة ( )١٣من هذا القانون
بالأو�ضاع املعتادة لرفع الدعوى وذلك خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا
من تاريخ �صدور احلكم �أو �إعالنه ح�سب الأحوال ،ويح�سب هذا
امليعاد فيما يتعلق باحلاالت املن�صو�ص عليها يف البنود من ()٤
�إىل ( )٦من الفقرة (�أ) من املادة ( )١٣من هذا القانون من
اليوم الأول الذي ظهر فيه الغ�ش� ،أو الذي �أقر فيه بالتزوير فاعله
�أو حكم بثبوته� ،أو حكم فيه على �شاهد الزور� ،أو اليوم الذي
ظهرت فيه الورقة املحتجزة.
ويجب �أن ت�شتمل الئحة الطعن على �أ�سباب الطعن و�إال كانت
باطلة ،ويتعني على رافع الطعن �أن يودع عند تقدمي �صحيفته
على �سبيل الكفالة مبلغ ًا يعادل واحداً يف املائة من املبلغ املحكوم
به �أو مائة �ألف دينار �أيهما �أقل ،وال تقبل �صحيفة الطعن �إذا مل
تكن م�صحوبة مبا يثبت �إيداع الكفالة ،ويكفي �إيداع كفالة واحدة
يف حالة تعدد الطاعنني �إذا �أقاموا طعنهم ب�صحيفة واحدة ولو
اختلفت �أ�سباب الطعن ،وحتكم املحكمة مب�صادرة الكفالة �أو
جزء منها �إذا ق�ضت برف�ض الطعن �أو بعدم قبوله �أو ب�سقوطه.
()2

( )2املادّة ( )١4معدّلة مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )٦٤ل�سنة .٢٠١٤
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مادة ()١٥
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )١٤من هذا القانون  ،يكون
احلكم ال�صادر من هيئة ت�سوية النزاع وفق ًا لأحكام هذا الف�صل
مبثابة حكم نهائي �صادر من حماكم البحرين ،وتبني الالئحة
الأحكام املنظمة لو�ضع ال�صيغة التنفيذية عليه.
ويكون حكم هيئة ت�سوية النزاع ال�صادر وفق ًا لأحكام هذا الف�صل
قاب ًال للتنفيذ ما مل ت�أمر حمكمة التمييز بوقف تنفيذه وكان
الطاعن قد طلب ذلك يف �صحيفة الطعن.
مادة ()١٦
�إىل �أن تبد�أ الغرفة يف ممار�سة اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها
يف الباب الثاين من هذا القانون ،ت�ستمر املحاكم والهيئات
ذات االخت�صا�ص الق�ضائي يف نظر الدعاوى التي �أ�صبحت من
اخت�صا�ص الغرفة مبوجب �أحكام هذا القانون حلني �صدور حكم
نهائي فيها.
مادة ()١٧
تخت�ص حمكمة التمييز دون غريها بتحديد ما �إذا كانت الغرفة
�أم �إحدى املحاكم هي املخت�صة بالف�صل يف النزاع �إذا رفعت
دعوى عن مو�ضوع واحد �أمام كل منهما ومل تتخل �إحداهما عن
نظرها �أو تخلت كلتاهما عنها ،كما تخت�ص بالف�صل يف النزاع
اخلا�ص ب�ش�أن تنفيذ حكمني متناق�ضني �صدر �أحدهما من الغرفة
و�صدر الآخر من �إحدى املحاكم.
ويرفع الطلب ب�صحيفة تودع ق�سم كتاب املحكمة وتعلن �إىل
اخل�صوم وفقا للقواعد املتعلقة بالإعالن املن�صو�ص عليها يف
قانون املرافعات املدنية والتجارية.ولهم تقدمي مذكرة بالرد
عليه خالل الأيام الثمانية التالية لإعالنهم ،وبعد �إبداء املكتب
الفني للمحكمة ر�أيه يف الطلب ،يعر�ضه على رئي�س املحكمة
لتحديد جل�سة لنظره �أمامها يعلن بها اخل�صوم قبل انعقادها
بثالثة �أيام على الأقل.
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وال يرتتب على رفع الطلب وقف ال�سري يف الدعوى املقدم ب�ش�أنها
مامل تقرر حمكمة التمييز خالف ذلك ،و�إذا قدم بعد احلكم
يف الدعوى فلمحكمة التمييز وقف �أحد احلكمني املتناق�ضني �أو
كليهما.
مادة ()١٨
ي�شرف املجل�س الأعلى للق�ضاء على ح�سن �سري العمل بالغرفة
فيما يتعلق باملنازعات التي تخت�ص بنظرها كهيئة ذات
اخت�صا�ص ق�ضائي طبق ًا لأحكام هذا الف�صل ،وذلك وفق ًا
للأحكام املن�صو�ص عليها يف الالئحة.

الف�صل الثاين

اخت�صا�صات الغرفة باتفاق الأطراف
مادة ()١٩
تخت�ص الغرفة بنظر املنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على
ت�سويتها عن طريقها.
مادة ()٢٠
�إذا كان نظر النزاع �أمام الغرفة قد مت وفق ًا لأحكام هذا الف�صل،
فيتم حتديد امل�صاريف والأتعاب وفق الأحكام املبينة يف قواعد
الإجراءات.
مادة ()٢١
�إذا مل يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على مو�ضوع
النزاع وكان نظر النزاع �أمام الغرفة قد مت وفق ًا لأحكام هذا
الف�صل ،حتدد هيئة ت�سوية النزاع القانون الذي تقرره قواعد
تنازع القوانني التي ترى تلك الهيئة �أنها واجبة التطبيق على
مو�ضوع النزاع.
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مادة ()٢٢
�أ� -إذا مل يتفق الأطراف على اللغة �أو اللغات التي ت�ستخدم يف
�إجراءات ت�سوية املنازعات وكان نظر النزاع �أمام الغرفة قد
مت وفق ًا لأحكام هذا الف�صل ،حتدد هيئة ت�سوية النزاع اللغة �أو
اللغات التي ت�ستخدم يف هذه الإجراءات.
ب -تبني قواعد الإجراءات الأحكام املنظمة لرتجمة امل�ستندات
والأوراق �إىل اللغة �أو اللغات امل�ستخدمة يف �إجراءات ت�سوية
املنازعات.
مادة ()٢٣
�أ -يكون حكم هيئة ت�سوية النزاع ال�صادر طبق ًا لأحكام هذا
الف�صل قاب ًال للتنفيذ ب�أمر ي�صدره قا�ض مبحكمة اال�ستئناف
العليا بنا ًء على طلب على عري�ضة يقدمه طالب الأمر بالتنفيذ
مرفق ًا ب�أ�صل حكم هيئة ت�سوية النزاع ون�سخة من اتفاق ت�سوية
النزاع ،وذلك بعد االطالع على احلكم واالتفاق والتثبت ب�أنه ال
يخالف النظام العام يف اململكة.
ب -يكون �أمر قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا ال�صادر ب�ش�أن
طلب تنفيذ حكم هيئة ت�سوية النزاع م�سبب ًا ،ويجوز لأطراف
النزاع التظلم منه �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ �صدوره �أو �إعالنه ح�سب الأحوال ،وذلك لأي من
الأ�سباب املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من املادة ( )٢٤من
هذا القانون.
ج -يجب �أن ال يكون القا�ضي الذي �أ�صدر الأمر ب�ش�أن طلب
التنفيذ� ،ضمن ت�شكيل املحكمة التي تخت�ص بنظر التظلم.
مادة ()٢٤
�أ -يجوز لأطراف النزاع الذي نظر �أمام الغرفة وفق ًا لأحكام
هذا الف�صل �أن يطعنوا بالبطالن �أمام حمكمة التمييز على حكم
هيئة ت�سوية النزاع ،كما يجوز لهم التظلم �أمام ذات املحكمة من
الأمر ال�صادر من حمكمة اال�ستئناف العليا ب�ش�أن طلب التنفيذ،
وذلك كله خالل امليعاد املن�صو�ص عليه يف املادة ( )٢٣من هذا
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القانون ،لأي �سبب من الأ�سباب الآتية:
1 -1بطالن اتفاق ت�سوية النزاع عن طريق الغرفة لعدم
�أهلية �أحد �أطرافه �أو ملخالفة هذا االتفاق لأحكام
القانون الذي �أخ�ضع له الأطراف ذلك االتفاق.
2 -2عدم �إعالن الطاعن �أو املتظلم على وجه �صحيح بتعيني
�أحد �أع�ضاء هيئة ت�سوية النزاع �أو ب�إجراءات ت�سوية
النزاع �أو عدم متكينه من �إبداء �أوجه دفاعه.
3 -3خمالفة ت�شكيل هيئة ت�سوية النزاع �أو �إجراءات ت�سوية
النزاع ملا ن�ص عليه اتفاق الأطراف.
�4 -4إذا كان حكم هيئة ت�سوية النزاع يتناول نزاع ًا ال
يق�صده �أو ال ي�شمله اتـفاق العر�ض عليها� ،أو انه ي�شتمل
على قرارات يف م�سائل خارجة عن نطاق هذا االتفاق،
على �أنه �إذا كان من املمكن ف�صل القرارات املتعلقة
بامل�سائل املعرو�ضة على الهيئة عن القرارات غري
املعرو�ضة عليها فال يجوز �أن يلغى من حكم هيئة ت�سوية
النزاع �سوى اجلزء الذي ي�شتمل على القرارات املتعلقة
بامل�سائل غري املعرو�ضة على الهيئة.
5 -5تعار�ض حكم هيئة ت�سوية النزاع مع النظام العام يف
مملكة البحرين.
ب -يرفع الطعن �أو التظلم امل�شار �إليهما يف الفقرة ( �أ) من هذه
املادة بالأو�ضاع املعتادة لرفع الدعوى ،على �أن ت�شتمل الئحته
على الأ�سباب التي بني عليها و�إال كانت باطلة ،ويجب على رافع
الطعن �أو التظلم �أن يودع عند تقدمي �صحيفته الكفالة املقررة
يف قانون حمكمة التمييز ،وال تقبل �صحيفة الطعن �أو التظلم �إذا
مل تكن م�صحوبة مبا يثبت �إيداع الكفالة ،ويكفي �إيداع كفالة
واحدة يف حالة تعدد الطاعنني �أو املتظلمني �إذا �أقاموا طعنهم �أو
تظلمهم ب�صحيفة واحدة ولو اختلفت الأ�سباب ،وحتكم املحكمة
مب�صادرة الكفالة �أو جزء منها �إذا ق�ضت برف�ض الطعن �أو
التظلم �أو بعدم قبوله �أو ب�سقوطه.
ج -ال يرتتب على رفع الطعن �أو التظلم ،امل�شار �إليهما يف هذه
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املادة ،وقف تنفيذ حكم هيئة ت�سوية النزاع ما مل ت�أمر حمكمة
التمييز بوقف تنفيذه بنا ًء على طلب الطاعن �أو املتظلم يف
�صحيفة الطعن �أو التظلم.
مادة ()٢٥
مع عدم الإخالل بالإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادتني (،)٢٣
( )٢٤من هذا القانون ب�ش�أن تنفيذ حكم هيئة ت�سوية النزاع ،ال
يجوز لأطراف النزاع الطعن بالبطالن على احلكم ال�صادر من
هيئة ت�سوية النزاع مبوجب املادة ( )٢٤من هذا القانون �إذا كان
الأطراف قد اتفقوا كتابة على اختيار قانون �أجنبي ب�ش�أن النزاع
و�أال يطعنوا على احلكم �أمام حماكم البحرين و�أن يكون الطعن
على احلكم �أمام اجلهة املخت�صة يف دولة �أخرى.

الباب الثالث

تنظيم الإجراءات �أمام الغرفة
مادة ()٢٦
ت�سري القواعد املقررة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية
وقانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ،مبا ال يتعار�ض
مع طبيعة اخت�صا�ص الغرفة والأو�ضاع املقررة �أمامها ،على
الإجراءات واملواعيد الواجب مراعاتها على املنازعات التي
تنظرها طبق ًا لأحكام الف�صل الأول من الباب الثاين من هذا
القانون ،مبا يف ذلك �إجراءات تقدمي الدعوى و�إدارتها و�شروط
تعيني واختيار �أع�ضاء هيئة ت�سوية النزاع والقواعد املنظمة
لردهم و�أ�سباب تنحيهم و�شروط متثيل اخل�صوم �أمام هيئة
ت�سوية النزاع وحاالت عدم �صالحية من يعني لت�سوية النزاع
للف�صل فيه ،والأحكام املنظمة ل�سداد الر�سوم وامل�صاريف
و�إيداعها خزينة الغرفة ،وغريها من الأمور الالزمة لتنظيم
الإجراءات مبا فيها احل�ضور والغياب والإدخال والتدخل وتف�سري
الأحكام وت�صحيح الأخطاء املادية واحل�سابية و�إغفال الطلبات.
وت�صدر بتفا�صيل ذلك الئحة من الوزير بعد موافقة املجل�س
الأعلى للق�ضاء يف مدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر من �صدور القانون.
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مادة ()٢٧
�أ -ي�صدر جمل�س الأمناء يف مدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر من �صدور
القانون قواعد الإجراءات والتي تت�ضمن حتديد و�سائل ت�سوية
املنازعات �أمام الغرفة ،والقواعد والإجراءات املتبعة �أمامها
واملواعيد الواجب مراعاتها على املنازعات التي تنظرها الغرفة
وفق ًا لأحكام الف�صل الثاين من الباب الثاين من هذا القانون،
مبا يف ذلك �إجراءات تقدمي الدعوى و�إدارتها و�شروط تعيني
واختيار �أع�ضاء هيئة ت�سوية النزاع والقواعد املنظمة لردهم
و�أ�سباب تنحيهم و�شروط متثيل اخل�صوم �أمام هيئة ت�سوية
النزاع وحاالت عدم �صالحية من يعني لت�سوية النزاع للف�صل
فيه وقواعد حتديد �أتعاب هيئة ت�سوية النزاع ،والأحكام املنظمة
ل�سداد الر�سوم وامل�صاريف و�إيداعها خزينة الغرفة ،وغريها من
الأمور الالزمة لتنظيم الإجراءات مبا فيها احل�ضور والغياب و
تف�سري الأحكام وت�صحيح الأخطاء املادية واحل�سابية و�إغفال
الطلبات.
ب -يجوز �أن ي�صدر جمل�س الأمناء قواعد �إجراءات خا�صة
تت�ضمن القواعد والإجراءات الواجبة التطبيق على نوع معني من
املنازعات التي تنظرها الغرفة طبق ًا لأحكام الف�صل الثاين من
الباب الثاين من هذا القانون.
مادة ()٢٨
�إذا انعقد االخت�صا�ص للغرفة بنظر النزاع تعترب الغرفة �سلطة
تعيني من يلزم لت�سوية النزاع �أي ًا كانت القواعد الإجرائية التي
يجب تطبيقها على النزاع.
مادة ()٢٩
يجب �أن يتمتع �أع�ضاء هيئة ت�سوية النزاع الذين يتم اختيارهم
باحليدة واال�ستقالل ،وعلى كل من يتم اختياره لت�سوية النزاع،
وقبل املوافقة على تعيينه� ،أن يف�صح ل�سلطة التعيني عن �أية
ظروف �أو مالب�سات يحتمل �أن ت�ؤدي �إىل �إثارة �أية �شكوك حول
حيدته �أو ا�ستقالله.
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مادة ()٣٠
يف معر�ض تطبيق �أحكام هذا القانون ،ومع مراعاة �أحكام
الالئحة وقواعد الإجراءات:
�أ -ال يجوز للمحامني غري البحرينيني متثيل اخل�صوم �إال
باال�شرتاك مع �أحد املحامني البحرينيني املجازين �أمام حمكمة
التمييز �إذا عر�ض النزاع وفق ًا لأحكام الف�صل الأول من الباب
الثاين من هذا القانون.
ب -يجوز للمحامني غري البحرينيني متثيل اخل�صوم �إذا عر�ض
النزاع وفق ًا لأحكام الف�صل الثاين من الباب الثاين من هذا
القانون.
مادة ()٣١
يندب بقرار من املجل�س الأعلى للق�ضاء قا�ض يخت�ص بالآتي:
�أ� -إ�صدار القرارات الالزمة لل�سري يف �إجراءات ت�سوية النزاع
والتي تتطلب تدخال ق�ضائيا بناء على طلب هيئة ت�سوية النزاع.
ب ٍ -نظر الأمور الوقتية فيما بني رفع النزاع �إىل الغرفة وت�شكيل
هيئة ت�سوية النزاع �أو يف احلاالت اال�ستثنائية التي قد حتول دون
نظر هيئة ت�سوية النزاع للطلب الوقتي  ،ويحيل القا�ضي املنتدب
الطلب �إىل هيئة ت�سوية النزاع فور ت�شكيلها ،وذلك كله دون
�إخالل باخت�صا�ص هيئة ت�سوية النزاع بنظر الطلبات الوقتية.
ويقدم التظلم من القرار الوقتي �إىل القا�ضي الذي �أ�صدره،
�أو �إىل هيئة ت�سوية النزاع بعد ت�شكيلها بح�سب الأحوال ،ويكون
القرار ال�صادر يف التظلم نهائي ًا وغري قابل للطعن عليه ب�أي
طريق ،وحتدد الالئحة وقواعد الإجراءات الأحكام املنظمة
للتظلم والبت فيه.
مادة ()٣٢
ي�صدر حكم هيئة ت�سوية النزاع كتابة ويوقع من هيئة ت�سوية
النزاع ،وذلك كله طبق ًا للقواعد التي تن�ص عليها الالئحة
وقواعد الإجراءات.
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الرتخي�ص مل�ؤ�س�سات ت�سوية املنازعات
مادة ()٣٣
يجوز للوزير  -بعد موافقة جمل�س الوزراء  -الرتخي�ص مل�ؤ�س�سات
ت�سوية املنازعات ملمار�سة �أعمالها يف مملكة البحرين ،واتخاذ
اململكة مركز ًا لها ،وحتديد الر�سوم امل�ستحقة عليها وينظم
الرتخي�ص كيفية ممار�ستها لعملها.
مادة ()٣٤
ت�سري �أحكام املواد ( )٢٣و( )٢٤و( )٢٥و(/٣٠ب) و( )٣٥و
( )٣٦من هذا القانون ،على امل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها يف املادة
ال�سابقة.

الباب اخلام�س
�أحكام عامة

مادة ()٣٥
ال ت�سرى �أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية و قانون
الإثبات على �أي نزاع اخت�صت الغرفة بنظره وفق ًا لأحكام هذا
القـانون� ،إال بالقدر الذي ال تتعار�ض فيه مع �أحكامه.
مادة ()٣٦
�أ -ال ُي�س�أل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الأمناء �أو الرئي�س التنفيذي �أو
امل�سجل العام �أو �أي من موظفي الغرفة عن �أي فعل �أو امتناع �أحلق
�ضرر ًا بالغري �إذا كان ذلك تنفيذ ًا ملهامه ويف حدود �صالحياته
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا له� ،إال �إذا �صدر منه ب�سوء نية �أو كان ناجت ًا عن خط�أ
ج�سيم.
ب -ال ُي�س�أل �أي ع�ضو هيئة ت�سوية نزاع مت تعيينه باال�ستناد �إىل
�أحكام هذا القانون عن �أي فعل �أو امتناع يف �سبيل تنفيذ مهامه
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�إال �إذا �صدر منه ب�سوء نية �أو كان ناجت ًا عن خط�أ ج�سيم ،كما
ي�سري هذا احلكم على العاملني لدى ع�ضو هيئة ت�سوية النزاع
�أو املفو�ضني من قبله ملبا�شرة بع�ض الأعمال املرتبطة باملهام
املوكولة �إليه ،وال يخل ذلك مب�سئولية ع�ضو هيئة ت�سوية النزاع
�إذا تنحى بغري �سبب جدي �أو يف وقت غري منا�سب.
ج -ال ت�س�أل الغرفة عن �أي فعل �أو امتناع ي�صدر من رئي�س
و�أع�ضاء جمل�س الأمناء �أو الرئي�س التنفيذي �أو امل�سجل العام
�أو �أي من موظفي الغرفة �أو �أي ع�ضو هيئة ت�سوية نزاع �أو �أي
م�سئول �آخر يت�صرف با�سمها �أو حل�سابها� ،إال �إذا كان هذا الفعل
�أو االمتناع مت ب�سوء نية �أو كان ناجت ًا عن خط�أ ج�سيم.
مادة ()٣٧
ت�سري على موظفي الغرفة �أحكام القانون رقم ( )١٣ل�سنة
 ١٩٧٥ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة
والقوانني املعدلة له.
مادة ()٣٨
يلغى املر�سوم بقانون رقم ( )٩ل�سنة  ١٩٩٣ب�إن�شاء مركز
البحرين للتحكيم التجاري الدويل ،كما يلغى كل ن�ص يتعار�ض
مع �أحكام هذا القانون.
مادة ()٣٩
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ
�أحكام هذا القانون ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية ،على �أن تبد�أ الغرفة يف مبا�شرة اخت�صا�صاتها
املن�صو�ص عليها يف الباب الثاين من هذا القانون بعد م�ضي �ستة
�أ�شهر من تاريخ العمل به.
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