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وز�رة��لعدل�و�ل�ضئون��الإ�ضالمية�و�الأوقاف

�قر�ر�رقم�)41(�ل�ضنة�2021

�ب�ضاأن�تنظيم��الإعالن�بالو�ضائل��الإلكرتونية�يف��لدعاوى

�لتي�تخت�ض�بها�غرفة��لبحرين�لت�ضوية��ملنازعات

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

1996، وتعديالته،

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

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

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

ال�شادرة  ل�شنة 2009  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 بغــرفة البحرين 

لت�شوية املنازعات،

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

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

واحلكومة الإلكرتونية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ـنة قرين كل منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينَّ

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

�لغرفة: غرفة البحرين لت�شوية المنازعات.

�لدعاوى: الدعاوى التي تخت�س بها الغرفة بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم 

بقانـــون رقم )30( ل�شنة 2009 ب�شـــاأن غرفة البحرين لت�شوية المنازعـــات القت�شادية والمالية 
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وال�شتثمارية.

�الإعالن��الإلكتروني: الإعالن الذي يتم بوا�شطة البريد الإلكتروني اأو الر�شالة الن�شية الق�شيرة 

)SMS( ِوْفـقًا لأحكام هذا القرار.

�لُمعلَن��إليه: ال�شخ�س الطبيعي اأو الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري المطلوب اإعالنه.

�لبيانـــات��لمعتَمـــدة: بيانـــات البريد الإلكتروني واأرقـــام التوا�شل التي اأدلى اأو اأقـــرنَّ بها الُمـعَلـن 

ـ�شة في مملكة  ـدة عنه لدى الجهات اأو الهيئات العامة اأو �شركات الت�شالت المرخنَّ اإليه اأو المقينَّ

البحرين.

�ملادة��لثانية

الأوراق  لإعالن   )SMS( الق�شرية  الن�شية  والر�شائل  الإلكرتوين  الربيد  و�شيلتا  ُتـعتَمـد 

الق�شائية يف الدعاوى اخلا�شعة لأحكام هذا القرار.

�ملادة��لثالثة

ُيـن�شاأ بالغرفة �شجل خا�س بالإعالنات الإلكرتونية يتم فيه ت�شجيل عناوين الربيد الإلكرتوين 

واأرقام التوا�شل املعتَمـدة لالأ�شخا�س الطبيعية والعتبارية العامة واخلا�شة، اأو املتَفـق عليها بي 

اأطراف الدعوى اأو امل�شجلة يف العقود املربمة بينهم اأو يف مرا�شالتهم.

ويجوز تعديل البيانات املعتَمـدة بناًء على طلب اأو اإقرار الـُمـعَلـن اإليه.

�ملادة��لر�بعة

ـدة يف �شجل الغرفة اأو لدى  يجوز الإعالن الإلكرتوين ِوْفـقًا لقاعدة البيانات املعتَمـدة واملقينَّ

اأية جهة عامة  اأو  اأو وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 

البيانات  بقاعدة  ال�شتعانة  العامة جاز  لدى اجلهات  املطلوبة  البيانات  تتوافر  فاإن مل  اأخرى، 

ـ�شة يف اململكة. املعتَمـدة لدى �شركات الت�شالت املرخنَّ

�ملادة��خلام�ضة

يجب اأن ي�شتمل الإعالن الإلكرتوين على البيانات الآتية:

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

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

ا�شـــم الُمـعَلــــن اإليه ولقبـــه وموطنه، فاإن لم يكـــن موطنه معلومًا وقت الإعـــالن فُيـعتد باآخر   -3

موطن كان له.
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مو�شوع الإعالن.   -4

دة. تاريخ الجتماع اأو الجل�شة اإْن كان هناك اجتماع اأو جل�شة محدنَّ  -5

ا�شم و�شفة القائم بالإعالن ورمزه الوظيفي.  -6

بيانات البريد الإلكتروني اأو اأرقام توا�شل الُمـعَلـن اإليه.  -7

�ملادة��ل�ضاد�ضة

ت�شري يف �شاأن الإعالن الإلكرتوين القواعد والإجراءات املن�شو�س عليها يف لئحة اإجراءات 

ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها الغرفة مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم 

بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ال�شادرة بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009.

وُيـعتَبـر الإعالن الإلكرتوين ُمـنِتـجًا لآثاره من تاريخ اإر�شاله اإىل الُمـعَلـن اإليه.

�ملادة��ل�ضابعة

عليها  ي�شتمل  اأن  يجب  التي  البيانات  تت�شمن  الإلكرتونية  لالإعالنات  مناذج  الغرفة  ُتـِعـدُّ 

الإعالن طبقًا لأحكام هذا القرار.

مبلف  الإلكرتونية  الإعالنات  من  ن�شخة  باإيداع  املعِنـي  املوظف  اأو  الدعوى  مدير  ويلتزم 

ـرًا عليها مبا يفيد متام الإعالن الإلكرتوين. الدعوى املتعلق بها موؤ�شِّ

�ملادة��لثامنة

ُيـن�شاأ �شجل اإلكرتوين حِلـْفـظ الإعالنات الإلكرتونية.

�ملادة��لتا�ضعة

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره. 

وزير��لعدل�

و�ل�ضئون��الإ�ضالمية�و�الأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبد�هلل��آل�خليفة

�شدر بتاريخ: 9 رم�شان 1442 هــ

الـمـــوافـــــــق: 21 اأبريــل 2021م


