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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )41ل�سنة 2021
ب�ش�أن تنظيم الإعالن بالو�سائل الإلكرتونية يف الدعاوى
التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()12
ل�سنة  ،1971وتعديالته،
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
 ،1996وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2009ب�ش�أن غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية ،املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم ( )64ل�سنة ،2014
وعلى الئحة �إجراءات ت�سوية املنازعات التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
مبوجب الف�صل الأول من الباب الثاين من املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2009ال�صادرة
بالقرار رقم ( )65ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى القرار رقم ( )39ل�سنة  2021ب�ش�أن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين بغــرفة البحرين
لت�سوية املنازعات،
وعلى القرار رقم ( )40ل�سنة  2021ب�ش�أن اعتماد ْ
ن�شـر الإعالنات الق�ضائية يف الدعاوى
التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات على موقع اجلريدة الر�سمية بهيئة املعلومات
واحلكومة الإلكرتونية،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�ضاء،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املب َّيـنة قرين كل منها،
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
ما مل ِ
الغرفة :غرفة البحرين لت�سوية المنازعات.
الدعاوى :الدعاوى التي تخت�ص بها الغرفة بموجب الف�صل الأول من الباب الثاني من المر�سوم
بقان���ون رقم ( )30ل�سنة  2009ب�ش����أن غرفة البحرين لت�سوية المنازع���ات االقت�صادية والمالية
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واال�ستثمارية.
الإعالن الإلكتروني :الإعالن الذي يتم بوا�سطة البريد الإلكتروني �أو الر�سالة الن�صية الق�صيرة
(ِ )SMSو ْفـق ًا لأحكام هذا القرار.
ال ُمعلَن �إليه :ال�شخ�ص الطبيعي �أو الممثل القانوني لل�شخ�ص االعتباري المطلوب �إعالنه.
البيان���ات المعت َم���دة :بيان���ات البريد الإلكتروني و�أرق���ام التوا�صل التي �أدلى �أو �أق��� َّر بها ال ُمـع َلـن
�إليه �أو المق َّيـدة عنه لدى الجهات �أو الهيئات العامة �أو �شركات االت�صاالت َّ
المرخـ�صة في مملكة
البحرين.

املادة الثانية

ُتـعت َمـد و�سيلتا الربيد الإلكرتوين والر�سائل الن�صية الق�صرية ( )SMSلإعالن الأوراق
الق�ضائية يف الدعاوى اخلا�ضعة لأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

ُيـن�ش�أ بالغرفة �سجل خا�ص بالإعالنات الإلكرتونية يتم فيه ت�سجيل عناوين الربيد الإلكرتوين
و�أرقام التوا�صل املعت َمـدة للأ�شخا�ص الطبيعية واالعتبارية العامة واخلا�صة� ،أو املت َفـق عليها بني
�أطراف الدعوى �أو امل�سجلة يف العقود املربمة بينهم �أو يف مرا�سالتهم.
ويجوز تعديل البيانات املعت َمـدة بنا ًء على طلب �أو �إقرار الـ ُمـع َلـن �إليه.

املادة الرابعة

يجوز الإعالن الإلكرتوين ِو ْفـق ًا لقاعدة البيانات املعت َمـدة واملق َّيـدة يف �سجل الغرفة �أو لدى
هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية �أو وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة �أو �أية جهة عامة
�أخرى ،ف�إن مل تتوافر البيانات املطلوبة لدى اجلهات العامة جاز اال�ستعانة بقاعدة البيانات
املعت َمـدة لدى �شركات االت�صاالت َّ
املرخـ�صة يف اململكة.

املادة اخلام�سة

يجب �أن ي�شتمل الإعالن الإلكرتوين على البيانات الآتية:
 -1تاريخ اليوم وال�شهر وال�سنة وال�ساعة التي تم فيها الإعالن.
 -2ا�سم طالب الإعالن ولقبه وموطنه ومهنته وا�سم َمـن يم ِّثـله ولقبه وموطنه ومهنته.
 -3ا�س���م ال ُمـع َلـ���ن �إليه ولقب���ه وموطنه ،ف�إن لم يك���ن موطنه معلوم ًا وقت الإع�ل�ان ف ُيـعتد ب�آخر
موطن كان له.
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مو�ضوع الإعالن.
تاريخ االجتماع �أو الجل�سة �إنْ كان هناك اجتماع �أو جل�سة مح َّددة.
ا�سم و�صفة القائم بالإعالن ورمزه الوظيفي.
بيانات البريد الإلكتروني �أو �أرقام توا�صل ال ُمـع َلـن �إليه.

املادة ال�ساد�سة

ت�سري يف �ش�أن الإعالن الإلكرتوين القواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف الئحة �إجراءات
ت�سوية املنازعات التي تخت�ص بها الغرفة مبوجب الف�صل الأول من الباب الثاين من املر�سوم
بقانون رقم ( )30ل�سنة  ،2009ال�صادرة بالقرار رقم ( )65ل�سنة .2009
و ُيـعت َبـر الإعالن الإلكرتوين ُمـن ِتـج ًا لآثاره من تاريخ �إر�ساله �إىل ال ُمـع َلـن �إليه.

املادة ال�سابعة

ُتـ ِعـ ُّد الغرفة مناذج للإعالنات الإلكرتونية تت�ضمن البيانات التي يجب �أن ي�شتمل عليها
الإعالن طبق ًا لأحكام هذا القرار.
ويلتزم مدير الدعوى �أو املوظف املع ِنـي ب�إيداع ن�سخة من الإعالنات الإلكرتونية مبلف
الدعوى املتعلق بها م� ِّؤ�شـر ًا عليها مبا يفيد متام الإعالن الإلكرتوين.

املادة الثامنة

حلـ ْفـظ الإعالنات الإلكرتونية.
ُيـن�ش�أ �سجل �إلكرتوين ِ

املادة التا�سعة

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 9 :رم�ضان  1442ه ـ
الـم ــواف ـ ـ ــق� 21 :أبريــل 2021م

