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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )39ل�سنة 2021
ب�ش�أن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين بغرفة 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 املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1972ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية ،وتعديالته،
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 قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
،2018
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 ( )36ل�سنة  2018بتنظيم اال�شرتاطات الفنية اخلا�صة ب�إر�سال وت�سلُّـم
وحتديث ال�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�ضاء،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

يف تطبيق �أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات املعاين الواردة يف
املادة ( )1من قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()54
ل�سنة .2018
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املادة الثانية

تعتمد غــرفة البحرين لت�سوية املنازعات التعامل الإلكرتوين ،وتقبل على وجه اخل�صو�ص
�إن�شاء و�إر�سال وت�سلُّـم وتخزين ال�سجالت ،والتوقيع بالو�سائل الإلكرتونية ،وذلك �ضمن النطاق
وبال�شروط املح َّددة يف هذا القرار.

املادة الثالثة

يكون قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين بغــرفة البحرين لت�سوية املنازعات يف امل�سائل الآتية:
 -1جمي���ع �إج���راءات ر ْف���ع الدع���وى و�أداء ر�سومه���ا و�إدارتها ونظره���ا بما في ذل���ك الإعالنات
الق�ضائية واجتماعات �إدارة الدعوى وع ْقـد جل�سات هيئة ت�سوية النزاع والمخاطبات وتقديم
الطلبات والدف���اع والدفوع والأدلة وتب���ادل المذكرات وطلبات �إج���راءات الإثبات والإدخال
ُّ
والتدخ���ل واخت�صام الغير والطلبات العار�ضة والإج���راءات التح ُّفـظية والتظلُّـم من الأوامر
ال�ص���ادرة ب�ش�أنها والمحا�ضر والقرارات والأحكام ال�صادرة من هيئة ت�سوية النزاع والطعن
عليها.
الخ ْـدمات المتعلقة بالخبراء المقبولين �أمام الغرفة.
ِ -2

املادة الرابعة

تلتزم غــرفة البحرين لت�سوية املنازعات باال�شرتاطات الفنية املذكورة يف القرار رقم ()36
ل�سنة  2018بتنظيم اال�شرتاطات الفنية اخلا�صة ب�إر�سال وت�سلُّـم وحتديث ال�سجالت والتوقيعات
الإلكرتونية للجهات العامة ،يف تعامالتها الإلكرتونية الوارد ذكرها يف املادة الثالثة من هذا
القرار.

املادة اخلام�سة

ُ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

