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  )١(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون التشريعية و القانونية 
خبصوص مشروع قانون بشأن إنشاء 

غرفة البحرين لتسوية املنازعات 
ة، املرافق االقتصادية واملالية واالستثماري

لسنة ) ٢٧(للمرسوم امللكي رقم 
  .  م٢٠٠٩
  
  
  
  
  
  



 ١٢٣

  
  م٢٠٠٩ أبریل ٢٢ :التاریخ

  
  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية   الثامنالتقرير

إنشاء غرفة البحرين لتسوية املنازعات االقتصادية واملالية مشروع قانون حول 
  م٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(واالستثمارية، املرافق للمرسوم رقم 

 
  :مقدمة

 -٤ -٣/  ص ل ت ق ٤١٠(، وبموج   ب الخط   اب رق   م   م٢٠٠٩ أبری   ل ١٥بت   اریخ   
ب صفة    ال شورى مجل س  أحال صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئ یس         ،)٢٠٠٩

 م ن إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة نسخة  من الدستور) ٨٧(االستعجال وفقـًا للمادة  
حرین لتسویة المنازعات االقتصادیة والمالیة واالستثماریة، مشروع قانون إنشاء غرفة الب

 لمناق   شتھ ودراس   تھ وإع   داد تقری   ر ب   شأنھ  ،م٢٠٠٩ل   سنة ) ٢٧(المراف   ق للمرس   وم رق   م 
  . متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر

  :إجراءات اللجنة: ًأوال

ل ث والع شرین بت اریخ     في االجتم اع الثا – آنف الذكر – اللجنة مشروع القانون    تدارست - ١
  .م٢٠٠٩ أبریل ١٦

  

 :اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون، على الوثائق المتعلقة بھ وھي - ٢
  .ة اإلیضاحیھمشروع القانون ومذكرت  .أ 
  . ومرفقاتھقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون .ب 

  :  دعت اللجنة إلى اجتماعھا.٣

  :ضر ممثًال عنھاحیث ح: وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة -

  .وزیر العدل والشؤون اإلسالمیة  صاحب المعالي الشیخ خالد بن علي آل خلیفة .١

الوكیل المساعد لشؤون المحاكم     السید خالد حسن عجاجي.٢

  .والتوثیق



 ١٢٤

  

 : كل منوقد شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى

  .للمجلسالمستشار القانوني     الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجي. ١

  .المستشار القانوني لشؤون اللجان      الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي. ٢

  .المستشار القانوني لشؤون اللجان      األستاذ محسن حمید مرھون. ٣
  

 .السید جواد مھدي محفوظ تولى أمانة سر اللجنة •

  
ثانيا
ً

  :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية: 

غرف  ة البح  رین لت  سویة المنازع  ات االقت  صادیة     م  شروع ق  انون إن  شاء   ف  ي بی  ان أھمی  ة   
 تطرق مع الي وزی ر الع دل وال شؤون اإلس المیة إل ى       – محل البحث – والمالیة واالستثماریة 

أن اقت  صاد مملك  ة البح  رین یعتم  د ب  شكل كبی  ر عل  ى الخ  دمات باإلض  افة إل  ى الث  روة النفطی  ة  
إلقلیم ي حی ث ت سعى ال دول     وی شھد اقت صاد الخ دمات مناف سة ش دیدة ف ي المح یط ا        . المحدودة

المجاورة إلى جذب االستثمارات إلیھا بشكل دائم، وحیث إن المملكة تحتضن عدًدا كبیًرا من   
المؤسسات المالیة والمصرفیة، وحی ث إن ھ م ن الطبیع ي ح دوث منازع ات ق ضائیة ب ین ھ ذه            

آلی ة  المؤسسات؛ فكان البد من العمل عل ى ح ل تل ك المنازع ات والق ضایا ع ن طری ق إیج اد                
مرنة وسلسة تتسم ب سرعة الف صل حفاظ ـًا عل ى بق اء تل ك االس تثمارات وع دم خروجھ ا م ن                 

  .حفاظـًا على سمعة مملكة البحرین في ھذا المجال المملكة، وكذلك
وقد ارتأت وزارة الع دل وال شؤون اإلس المیة ض رورة وض ع ت شریع ی نظم ھ ذه الم سألة               

ھ إلى جلب صناعة التحكیم القضائي وفض فأعدت ھذا المشروع والذي یؤدي في الوقت نفس
  .المنازعات إلى مملكة البحرین

كما أشار مع الي وزی ر الع دل وال شؤون اإلس المیة إل ى أن مملك ة البح رین تمتل ك م وارد             
 والخدمات، فلماذا ال تتم االستفادة من تل ك الطاق ات ف ي       ةبشریة ذات كفاءة في مجال المحاما     
قضائیة ؟ إضافة إلى ذلك فقد ذكر معالي الوزیر أن ھناك مجال الوساطة وفض المنازعات ال

 لـتأھیلھم ورفع كف اءتھم ف ي   محكمة لندن للتحكیم التجاري عضًوا یتم تدریبھم في      ٣٨حوالي  
 أكث ر ال دول   البح رین مملك ة  وتعتب ر    وقد تحملت ال وزارة كاف ة نفق ات الت دریب،     ،ھذا المجال 

  .  التدریبالتي أدخلت أعضاًء في ھذه المحكمة من أجل
وقد توقع معالي وزیر العدل والشؤون اإلسالمیة أن یدخل القانون بعد إقراره حیز التنفیذ     

  .في شھر أكتوبر القادم وخصوًصا أن مقر الغرفة قد تم تجھیزه
  



 ١٢٥

ثالثـ
ً
  :رأي اللجنة: ا

م شروع ق انون إن شاء غرف ة البح رین لت سویة المنازع ات االقت صادیة         ت اللجنة   بحث    
 واطلع ت عل ى ق رار    ،م٢٠٠٩ل سنة  ) ٢٧(االستثماریة، المرافق للمرس وم رق م      والمالیة و 

مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن المشروع، كما اطلعت على المب ادئ واألس س الت ي بن ي علیھ ا         
المشروع حیث تسعى مملكة البحرین إلى أن تتبوأ مكانة رائدة في مج ال ج ذب االس تثمارات     

. ت  صادھا بم ا یع  ود ب النفع الع  ام عل ى أف  راد المجتم ع كاف  ة    العربی ة واألجنبی  ة م ن أج  ل نم و اق   
وتعتب  ر آلی   ة ف  ض المنازع   ات االقت  صادیة والمالی   ة واالس  تثماریة إح   دى س  بل ج   ذب ھ   ذه      
االستثمارات، إذ كلما كانت تلك اآللیات تتمتع بالمرونة وسھولة اإلج راءات وس رعة الف صل        

  . ت العربیة واألجنبیةفي المنازعات كان ذلك محفًزا على جلب االستثمارا
 وبع   د ت   دارس اآلراء والمالحظ   ات الت   ي أب   دیت م   ن قب   ل ال   سادة أع   ضاء اللجن   ة         

 الع دل وال شؤون اإلس المیة الت ي     وزارةوبعد االس تماع لمالحظ ات   والمستشارین القانونیین؛   
أب  دت موافقتھ  ا عل  ى التع  دیالت الت  ي أجراھ  ا مجل  س الن  واب بالن  سبة لم  واد الم  شروع؛ رأت  

 الن  احیتین الدس  توریة والقانونی  ة، ونظ  ًرا ألھمی  ة إق  راره   م  ن الق  انونم  شروعة س  المة اللجن  
وصدوره باعتباره یمثل اإلطار القانوني لغرفة تسویة المنازعات المزمع إنشاؤھا والتي یع د        
وجودھا حاجة ملحة لمملكة البحرین لجذب مختلف االستثمارات التي تتطلب وجود مثل ھذه 

جنة أھمیة الموافقة على مشروع القانون بالتوافق مع مجل س الن واب الم وقر         الغرفة؛ رأت الل  
خصوًصا أن التعدیالت الت ي أجراھ ا مجل س الن واب ال تم س م ن ج وھر الق انون واألھ داف                
التي یسعى إلى تحقیقھا وانصبت في مصلحة مشروع القانون، مع اإلشارة إلى بع ض النق اط    

  :التالیة
وق د ق  رر  " ویت  ولى ال وزیر اإلش  راف والرقاب ة علیھ  ا   : " ) ١( ورد ف ي ذی  ل الم ادة   -

، حی ث رأى بع ض أع ضاء اللجن ة       )الرقاب ة (بعد كلم ة    ) اإلداریة(مجلس النواب إضافة كلمة     
ف ي ھ ذا الموض ع أو أن تح ذف كلم ة      ) اإلداری ة والمالی ة  (أنھ من األفضل لو استخدمت كلمت ا    

ت شمل المعنی ین   ) اإلداری ة (أن كلم ة  م ن األس اس، ف ي ح ین رأى أع ضاء آخ رون           ) اإلداریة(
) اإلداری ة (كلم ة   اإلداري والمالي وھو ما أی ده المست شار الق انوني للمجل س حی ث رأى كفای ة        

ورأى أن المقصود منھا التحفظ لعدم التدخل في كل ما یتعلق باختصاص الغرفة بالفصل ف ي      
  . علیھاةالمنازعات المعروض

ى اللجن  ة أن العب  رة باالخت  صاص ول  یس   ت  ر) مجل  س األمن  اء ( فیم  ا یخ  ص ت  سمیة  -
  . المسمى وھذا ما أكده معالي وزیر العدل والشؤون اإلسالمیة

  

مشروع القانون المذكور انتھت اللجنة إلى التوصیة    وبناًء على ما تقدم ونظًرا ألھمیة     
  .بالموافقة علیھ من حیث المبدأ

رابع
ً
  : واالحتياطيصلياختيار مقرري املوضوع األ: ا

  :من الالئحة الداخلیة للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختیار كل من) ٣٩( لنص المادة إعماًال



 ١٢٦

  .أصلًیا  مقرًرا      األستاذة دالل جاسم الزاید .١

 .مقرًرا احتیاطًیا     الدكتور ناصر حمید المبارك .٢

خامس
ً
  :توصية اللجنة: ا

م   شروع ق   انون إن   شاء غرف   ة البح   رین لت   سویة    عل   ى م   ن حی   ث المب   دأ الموافق   ة  -١

ل سنة  ) ٢٧(نازعات االقتصادیة والمالیة واالس تثماریة، المراف ق للمرس وم رق م       الم

  .م٢٠٠٩

 . الموافقة على مواد مشروع القانون بالتعدیالت الوارد ة في الجدول المرفق-٢

  

  

  واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھ
  
  
  

     حممد هادي احللواجي                 السيد حبيب مكي هاشم
         رئيــــس                         نائب رئيس 

             جلنة الشؤون التشريعية والقانونية    جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٧

  مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين 
  لتسوية املنازعات االقتصادية واملالية واالستثمارية

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  مشروع قانون إنشاء غرفة
البحرين لتسوية املنازعات 

  االقتصادية واملالية واالستثمارية

  مشروع قانون إنشاء غرفة
البحرين لتسوية املنازعات 

  االقتصادية واملالية واالستثمارية

  ع قانون إنشاء غرفةمشرو
البحرين لتسوية املنازعات 

  االقتصادية واملالية واالستثمارية

  مشروع قانون إنشاء غرفة
البحرين لتسوية املنازعات 

  االقتصادية واملالية واالستثمارية
  الديباجة

                               خليفـة  آل عيـسى  بن محد حنن
  .البحرين مملكة ملك
  الدستور، ىعل االطالع بعد

 املدنيـة  املرافعـات  قـانون  وعلى
 بقـانون  باملرسوم الصادر والتجارية
ــم ــسنة) ١٢ (رقـ  ،١٩٧١ لـ

  وتعديالته،
 لسنة) ٣ (رقم بقانون املرسوم وعلى

  الديباجة
  دون تعديل

 

  الديباجة
  دون تعديل

 

  الديباجة
                               خليفـة  آل عيـسى  بن محد حنن
  .البحرين مملكة ملك
  الدستور، على االطالع بعد

 املدنيـة  املرافعـات  قـانون  وعلى
 بقـانون  باملرسوم الصادر والتجارية
ــم ــسنة) ١٢ (رقـ  ،١٩٧١ لـ

  وتعديالته،
 لسنة) ٣ (رقم بقانون رسومامل وعلى



 ١٢٨

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 القـضائية  الرسـوم  بشأن ١٩٧٢
  وتعديالته،

 باملرسوم الصادر احملاماة قانون وعلى
 ،١٩٨٠ لـسنة ) ٢٦ (رقم بقانون

  وتعديالته،
 لسنة) ٤ (رقم بقانون رسومامل وعلى

 انضمام على املوافقة بشأن ١٩٨٨
 اتفاقية إىل التحفظ مع البحرين دولة

 بقـرارات  االعتراف بشأن نيويورك
 لعـام  وتنفيـذها  األجنبية التحكيم
١٩٥٨،   
 الصادر التمييز حمكمة قانون وعلى

 لـسنة ) ٨ (رقـم  بقانون باملرسوم
١٩٨٩،  

 القـضائية  الرسـوم  بشأن ١٩٧٢
  وتعديالته،

 باملرسوم الصادر احملاماة قانون وعلى
 ،١٩٨٠ لـسنة ) ٢٦ (رقم بقانون

  وتعديالته،
 لسنة) ٤ (رقم بقانون املرسوم وعلى

 انضمام على املوافقة بشأن ١٩٨٨
 اتفاقية إىل التحفظ مع البحرين دولة

 بقـرارات  االعتراف بشأن نيويورك
 لعـام  وتنفيـذها  األجنبية التحكيم
١٩٥٨،   
 الصادر التمييز حمكمة قانون وعلى

 لـسنة ) ٨ (رقـم  بقانون باملرسوم
١٩٨٩،  



 ١٢٩

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 ةلسن) ٩ (رقم بقانون املرسوم وعلى
 البحـرين  مركـز  بإنشاء ١٩٩٣

  الدويل، التجاري للتحكيم
 لسنة) ٩ (رقم بقانون املرسوم وعلى

 التحكـيم  قـانون  بإصدار ١٩٩٤
  الدويل، التجاري

 املدنية املواد يف اإلثبات قانون وعلى
 بقـانون  باملرسوم الصادر والتجارية

 املعـدل  ،١٩٩٦ لسنة) ١٤ (رقم
  ،٢٠٠٥ لسنة) ١٣ (رقم بالقانون

 القـضائية  الـسلطة  قـانون  وعلى
) ٤٢ (رقم بقانون باملرسوم الصادر

 رقم بالقانون املعدل ،٢٠٠٢ لسنة
  ،٢٠٠٦ لسنة) ٥٠(

 لسنة) ٩ (رقم بقانون املرسوم وعلى
 البحـرين  مركـز  بإنشاء ١٩٩٣

  الدويل، التجاري للتحكيم
 لسنة) ٩ (رقم بقانون املرسوم وعلى

 التحكـيم  قـانون  بإصدار ١٩٩٤
  الدويل، تجاريال

 املدنية املواد يف اإلثبات قانون وعلى
 بقـانون  باملرسوم الصادر والتجارية

 املعـدل  ،١٩٩٦ لسنة) ١٤ (رقم
  ،٢٠٠٥ لسنة) ١٣ (رقم بالقانون

 القـضائية  الـسلطة  قـانون  وعلى
) ٤٢ (رقم بقانون باملرسوم الصادر

 رقم بالقانون املعدل ،٢٠٠٢ لسنة
  ،٢٠٠٦ لسنة) ٥٠(



 ١٣٠

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 البحـرين  مـصرف  قانون وعلى
 الصادر املالية واملؤسسات املركزي
   ،٢٠٠٦ لسنة) ٦٤ (رقم بالقانون

 النـواب  وجملس الشورى جملس أقر
 عليه صدقنا وقد نصه، اآليت القانون
  :رناهوأصد

 

 البحـرين  مـصرف  قانون وعلى
 الصادر املالية واملؤسسات املركزي
   ،٢٠٠٦ لسنة) ٦٤ (رقم بالقانون

 النـواب  وجملس الشورى جملس أقر
 عليه صدقنا وقد نصه، اآليت القانون

 :وأصدرناه

  باب متهيدي
  ) ١(مادة 

  
  
  
  
  

  باب متهيدي
  ) ١(مادة 

 الوزير: الوزير (العبارة إحالل •
 حمـل ) العدل بشؤون املختص
 الوزير: الوزير (التعريفية العبارة
 واإلشراف ةالرقاب يتوىل الذي
 يـصدر  والـذي  الغرفة، على

  باب متهيدي
  ) ١(مادة 

املوافقة على قرار جملس النواب      •
 الوزير: الوزير (العبارة إحاللب

 حمـل ) العدل بشؤون املختص
 الوزير: الوزير (التعريفية العبارة
 واإلشراف الرقابة يتوىل الذي

  باب متهيدي
  )١(مادة 

  
  
  
  
  



 ١٣١

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  

 يكون القانون هذا أحكام تطبيق يف
 املعـاين  التالية والعبارات للكلمات

 يقـتض  مل ما منها، كل قرين املبينة
  :ذلك خالف النص سياق
 لتـسوية  البحـرين  غرفـة : الغرفة

  .املنازعات
 الرقابـة  يتوىل الذي الوزير: الوزير

 والـذي  الغرفـة،  على واإلشراف

 يف الـواردة  .)مرسوم بتسميته
  .األوىل املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
 :التعديل

  باب متهيدي
  )١(مادة 

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون      
للكلمات والعبارات التالية املعـاين     
املبينة قرين كل منها، ما مل يقـتض        

  :سياق النص خالف ذلك
غرفـة البحـرين لتـسوية      : فةالغر

  .املنازعات
الوزير املختص بـشؤون    : الوزير
  .العدل

 يـصدر  والـذي  الغرفة، على
 يف الـواردة  .)مرسوم بتسميته

  .األوىل ادةامل
  

  
  
  
  
  
  

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون      
للكلمات والعبارات التالية املعـاين     
املبينة قرين كل منها، ما مل يقـتض        

  :سياق النص خالف ذلك
غرفـة البحـرين لتـسوية      : الغرفة

  .املنازعات
الوزير املختص بـشؤون    : الوزير
  .العدل



 ١٣٢

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .مرسوم بتسميته يصدر
 تـسوية  إجراءات الئحة: الالئحة

 بالفـصل  عليها املنصوص املنازعات
 هـذا  مـن  الثاين الباب من األول

 مـن  بقـرار  تصدر واليت لقانون،ا
 األعلـى  الس موافقة بعد الوزير
  .للقضاء
 إجراءات قواعد: اإلجراءات قواعد
 عليهـا  املنصوص املنازعات تسوية

 مـن  الثاين الباب من الثاين بالفصل
 من بقرار تصدر واليت القانون، هذا

  .األمناء جملس
 طبيعي شخص: الرتاع تسوية هيئة
  .الرتاع ةلتسوي يعني أكثر أو

الئحة إجراءات تـسوية    : الالئحة
املنازعات املنصوص عليها بالفـصل    
األول من الباب الثاين مـن هـذا        
القانون، واليت تصدر بقـرار مـن       
الوزير بعد موافقة الس األعلـى      

  .للقضاء
ات قواعد إجراء : قواعد اإلجراءات 

تسوية املنازعات املنصوص عليهـا     
بالفصل الثاين من الباب الثاين مـن       
هذا القانون، واليت تصدر بقرار من      

  .جملس األمناء
شخص طبيعي  : هيئة تسوية الرتاع  

  .أو أكثر يعني لتسوية الرتاع
الرئيس التنفيذي  : الرئيس التنفيذي 

ءات تـسوية   الئحة إجرا : الالئحة
املنازعات املنصوص عليها بالفـصل    
األول من الباب الثاين مـن هـذا        
القانون، واليت تصدر بقـرار مـن       
الوزير بعد موافقة الس األعلـى      

  .للقضاء
قواعد إجراءات  : قواعد اإلجراءات 

تسوية املنازعات املنصوص عليهـا     
بالفصل الثاين من الباب الثاين مـن       

 بقرار من   هذا القانون، واليت تصدر   
  .جملس األمناء

شخص طبيعي  : هيئة تسوية الرتاع  
  .أو أكثر يعني لتسوية الرتاع

الرئيس التنفيذي  : الرئيس التنفيذي 



 ١٣٣

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 التنفيذي الرئيس: التنفيذي الرئيس
) ٦ (املادة ألحكام طبقاً املعني للغرفة

  .القانون هذا من
  .الغرفة أمناء جملس: األمناء جملس

) ٦(للغرفة املعني طبقاً ألحكام املادة    
  .من هذا القانون

  .جملس أمناء الغرفة: جملس األمناء
  

) ٦(للغرفة املعني طبقاً ألحكام املادة    
  .من هذا القانون

  .جملس أمناء الغرفة: جملس األمناء
 

  األول الباب
 البحرين غرفة وتنظيم إنشاء

  تاملنازعا لتسوية
  )٢(مادة 

  
  
  
  
  
  

  األول الباب
 البحرين غرفة وتنظيم إنشاء

  املنازعات لتسوية
  )٢(مادة 

 بعـد ) اإلداريـة  (كلمة افةإض •
 اية يف الواردة) الرقابة (كلمة
  .املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

 

  األول الباب
 البحرين غرفة وتنظيم إنشاء

  املنازعات لتسوية
  )٢(مادة 

املوافقة على قرار جملس النواب      •
 بعـد ) اإلدارية (كلمة إضافةب

 اية يف الواردة) الرقابة (كلمة
  .املادة

  

   األولالباب
إنشاء وتنظيم غرفة البحرين 

  لتسوية املنازعات
  )٢(مادة 

  
  
  
  
  
  



 ١٣٤

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  

 املنازعات لتسوية مستقلة غرفة تنشأ
 واالسـتثمارية  واملاليـة  االقتصادية

 لتـسوية  البحـرين  غرفة "تسمى
 بالشخـصية  تتمتـع  ،"املنازعات
 اإلشراف الوزير ويتوىل االعتبارية،

  .عليها والرقابة

  الباب األول
إنشاء وتنظيم غرفة البحرين لتسوية 

  املنازعات
  )٢(مادة 

تنشأ غرفة مستقلة لتسوية املنازعات     
االقتصادية واملاليـة واالسـتثمارية     

ية غرفة البحـرين لتـسو    "تسمى  
، تتمتـع بالشخـصية     "املنازعات

االعتبارية، ويتوىل الوزير اإلشراف    
  . عليهااإلداريةوالرقابة 

  
  
  

تنشأ غرفة مستقلة لتسوية املنازعات     
االقتصادية واملاليـة واالسـتثمارية     

غرفة البحـرين لتـسوية     "تسمى  
، تتمتـع بالشخـصية     "املنازعات

االعتبارية، ويتوىل الوزير اإلشراف    
  . عليهااإلداريةوالرقابة 

 
  )٣(مادة 

  :من الغرفة تتكون
  .األمناء جملس -أ

  .والفين اإلداري اجلهاز -ب

  )٣(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣(مادة 
  :من الغرفة تتكون

  .األمناء جملس -أ



 ١٣٥

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .والفين اإلداري اجلهاز -ب

  )٤(مادة 
  
  
  
  

 ال عدد من األمناء جملس يشكل -أ
 بينهم من أعضاء مخسة عن يقل

 وحتديد بتعيينهم يصدر الرئيس،
  .مرسوم عضويتهم مدة

 وأعضاء رئيس مكافآت حتدد -ب
  .مرسوم مبوجب األمناء جملس

  )٤(مادة 
 كلمة حمل) سبعة (كلمة إحالل •

  ).أ (البند يف الواردة) مخسة(
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

 :التعديل
 يشكل جملس األمناء من عدد ال       -أ

 أعضاء مـن بينـهم      سبعةيقل عن   
يصدر بتعيينهم وحتديد مدة    الرئيس،  

  .عضويتهم مرسوم
 حتدد مكافآت رئيس وأعضاء     -ب

  .جملس األمناء مبوجب مرسوم

  )٤(مادة 
املوافقة على قرار جملس النواب      •

 كلمة حمل) سبعة (كلمة إحاللب
  ).أ (البند يف الواردة) مخسة(

  

  )٤(مادة 
  
  
  
  

 يشكل جملس األمناء من عدد ال       -أ
ينـهم   أعضاء مـن ب    سبعةيقل عن   

الرئيس، يصدر بتعيينهم وحتديد مدة     
  .عضويتهم مرسوم

 حتدد مكافآت رئيس وأعضاء     -ب
 .جملس األمناء مبوجب مرسوم

    )٥(مادة   )٥(مادة   



 ١٣٦

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٥(مادة 

حمل ) أربع مرات (حالل عبارة   إ •
  .الواردة يف املادة) مرتني(كلمة 

ـ  (إضافة عبارة    • دة ال خـالل م
جتاوز ستة أشهر من صـدور      

يـضع  (بعد عبـارة    ) القانون
جملس األمناء الئحة داخليـة     

الواردة يف بداية   ) لتنظيم أعماله 
 .من املادة) هـ(البند 

غيري موضع املادة ورقمها لتأخذ     ت •
  ).٦(موضع ورقم املادة 

 ذلك يكون نص املادة بعد      وعلى 
  :التعديل

 
  )٦(مادة 

املوافقة على قرار جملس النواب      •
) أربع مـرات  (حالل عبارة   بإ

الـواردة يف   ) مرتني(حمل كلمة   
  .املادة

املوافقة على قرار جملس النواب      •
خالل مـدة ال    (إضافة عبارة   ب

جتاوز ستة أشهر من صـدور      
يـضع  (بـارة   بعد ع ) القانون

جملس األمناء الئحة داخليـة     
الواردة يف بداية   ) لتنظيم أعماله 

 .من املادة) هـ(البند 
املوافقة على قرار جملس النواب      •

غيري موضع املـادة ورقمهـا      بت
  ).٦(لتأخذ موضع ورقم املادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٦(مادة 



 ١٣٧

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 سنوياً مرتني األمناء جملس جيتمع -أ
 جملـس  رئـيس  وعلى. األقل على

 عـادي  غري الجتماع دعوته األمناء
 بنـاء  أو لذلك، احلاجة دعت مىت
 الوزير من مسبب كتايب لبط على
 أعـضاء  من األقل على عضوين أو

 الـرئيس  مـن  أو األمنـاء  جملس
 احلــسابات مــدقق أو التنفيــذي
 احلالـة  هـذه  ويف للغرفة اخلارجي

 خالل االجتماع لعقد الدعوة تكون
 الطلب تسلم تاريخ من يوماً ثالثني
  .الكتايب

 لعقد بالدعوة اإلخطار يتضمن -ب
 ويرفق منه، الغرض بيان االجتماع

 أربع مرات  جيتمع جملس األمناء     -أ
وعلـى رئـيس    . سنوياً على األقل  

جملس األمناء دعوته الجتماع غـري      
عادي مىت دعت احلاجة لذلك، أو      
بناء على طلب كتايب مسبب مـن       
الوزير أو عضوين على األقل مـن       
أعضاء جملس األمناء أو من الرئيس      
التنفيــذي أو مــدقق احلــسابات 
اخلارجي للغرفة ويف هـذه احلالـة       

قد االجتماع خالل   تكون الدعوة لع  
ثالثني يوماً من تاريخ تسلم الطلب      

  .الكتايب
 يتضمن اإلخطار بالدعوة لعقد     -ب

االجتماع بيان الغرض منه، ويرفق     

 أربع مرات  جيتمع جملس األمناء     -أ  
س وعلـى رئـي   . سنوياً على األقل  

جملس األمناء دعوته الجتماع غـري      
عادي مىت دعت احلاجة لذلك، أو      
بناء على طلب كتايب مسبب مـن       
الوزير أو عضوين على األقل مـن       
أعضاء جملس األمناء أو من الرئيس      
التنفيــذي أو مــدقق احلــسابات 
اخلارجي للغرفة ويف هـذه احلالـة       
تكون الدعوة لعقد االجتماع خالل     

يخ تسلم الطلب   ثالثني يوماً من تار   
  .الكتايب

 يتضمن اإلخطار بالدعوة لعقد     -ب
االجتماع بيان الغرض منه، ويرفق     



 ١٣٨

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .االجتماع أعمال جدول به
 كافـة  التنفيذي الرئيس حيضر -ج

 وذلـك  األمناء، جملس اجتماعات
 اللوائح حتددها اليت احلاالت باستثناء

 يـدعو  أن وللمجلـس  الداخلية،
 يـرى  مـن  اجتماعاتـه  حلضور

 أو اخلـربة  أهـل  من م االستعانة
 واالسـتماع  ملناقشتهم الشأن ذوي

 هؤالء من ألي نيكو وال آلرائهم،
  .معدود صوت

 للـسر  أمينا األمناء جملس يعني -د
 وتدوين أعمال جداول إعداد يتوىل

 مجيـع  وحفـظ  اجتماعاته حماضر
 اخلاصـة  والـسجالت  املستندات

  .به جدول أعمال االجتماع
 حيضر الرئيس التنفيذي كافـة      -ج

اجتماعات جملس األمناء، وذلـك     
باستثناء احلاالت اليت حتددها اللوائح     

أن يـدعو   الداخلية، وللمجلـس    
حلضور اجتماعاتـه مـن يـرى       
االستعانة م من أهـل اخلـربة أو        
ذوي الشأن ملناقشتهم واالسـتماع     
آلرائهم، وال يكون ألي من هؤالء      

  .صوت معدود
 يعني جملس األمناء أمينا للـسر       -د

يتوىل إعداد جداول أعمال وتدوين     
حماضر اجتماعاته وحفـظ مجيـع      
املستندات والـسجالت اخلاصـة     

  .به جدول أعمال االجتماع
 حيضر الرئيس التنفيذي كافـة      -ج

اجتماعات جملس األمناء، وذلـك     
باستثناء احلاالت اليت حتددها اللوائح     
الداخلية، وللمجلـس أن يـدعو      
حلضور اجتماعاتـه مـن يـرى       

عانة م من أهـل اخلـربة أو        االست
ذوي الشأن ملناقشتهم واالسـتماع     
آلرائهم، وال يكون ألي من هؤالء      

  .صوت معدود
 يعني جملس األمناء أمينا للـسر       -د

يتوىل إعداد جداول أعمال وتدوين     
حماضر اجتماعاته وحفـظ مجيـع      
املستندات والـسجالت اخلاصـة     



 ١٣٩

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 الـس  به يكلفه مبا والقيام بالس
 عمـل  جمـال  يف أخرى مهام من

  .الغرفة
 الئحـة  األمناء جملس يضع -هـ

ـ  لتنظيم داخلية  أن علـى  ه،أعمال
 عقد بتنظيم املتعلقة األحكام تتضمن

 احلديثـة  التقنية بالوسائل اجتماعاته
 يف تالقرارا اختاذ ووسائل وآليات
 بـني  فيما تطرأ اليت العاجلة األمور

  .األمناء جملس اجتماعات

 والقيام مبا يكلفه به الـس    بالس
من مهام أخرى يف جمـال عمـل        

  .الغرفة
 يضع جملس األمناء الئحـة      -هـ

خالل مدة ال   داخلية لتنظيم أعماله    
جتاوز ستة أشـهر مـن صـدور        

، على أن تتضمن األحكام      القانون
املتعلقة بتنظيم عقـد اجتماعاتـه      
بالوسائل التقنية احلديثـة وآليـات      

 يف األمـور    تاالقرارووسائل اختاذ   
العاجلة الـيت تطـرأ فيمـا بـني         

  .اجتماعات جملس األمناء

بالس والقيام مبا يكلفه به الـس    
 أخرى يف جمـال عمـل       من مهام 

  .الغرفة
 يضع جملس األمناء الئحـة      -هـ

خالل مدة ال   داخلية لتنظيم أعماله    
جتاوز ستة أشـهر مـن صـدور        

، على أن تتضمن األحكام      القانون
املتعلقة بتنظيم عقـد اجتماعاتـه      
بالوسائل التقنية احلديثـة وآليـات      

 يف األمـور    تالقراراووسائل اختاذ   
بـني  العاجلة الـيت تطـرأ فيمـا        

 .اجتماعات جملس األمناء

  
  

  )٦(مادة 
مـع مراعـاة    (إحالل عبارة    •

  )٦(مادة 
املوافقة على قرار جملس النواب      •

  
  



 ١٤٠

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٦(مادة 

 العليـا  السلطة هو األمناء جملس -أ
 ورسـم  الغرفـة  شئون تتوىل اليت

 عليهــا تــسري الــيت الــسياسات
 ما واختاذ تنفيذها، على واإلشراف

) أحكام قانون اخلدمة املدنيـة    
ــارة  ــل عب ــد (حم دون التقي

يف ) بتشريعات اخلدمة املدنيـة   
مـن املـادة    ) ٢(اية البنـد    

  .السادسة
تغيري موضع املادة ورقمها لتأخذ      •

 ).٥(موضع ورقم املادة 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

 :التعديل
  )٥(مادة 

 جملس األمناء هو السلطة العليـا       -أ
ليت تتوىل شئون الغرفـة ورسـم       ا

الــسياسات الــيت تــسري عليهــا 
واإلشراف على تنفيذها، واختاذ ما     

مـع مراعـاة    (إحالل عبارة   ب
) أحكام قانون اخلدمة املدنيـة    

ــارة ــل عب ــد  (حم دون التقي
يف ) بتشريعات اخلدمة املدنيـة   

مـن املـادة    ) ٢(اية البنـد    
  .السادسة

املوافقة على قرار جملس النواب      •
تغيري موضع املـادة ورقمهـا      ب

 ).٥(لتأخذ موضع ورقم املادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٥(مادة 

 جملس األمناء هو السلطة العليـا       -أ
اليت تتوىل شئون الغرفـة ورسـم       

تــسري عليهــا الــسياسات الــيت 
واإلشراف على تنفيذها، واختاذ ما     



 ١٤١

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ــراه ــاً ي ــا ملباشــرة الزم  مهامه
 مـا  األخص على وله وصالحياا،

  :يأيت
 يـة املال األنظمة واعتماد وضع -١

 اللـوائح  وإصدار للغرفة، واإلدارية
 الالزمـة  التدابري واختاذ والقرارات

  .القانون هذا أحكام لتنفيذ
 للغرفة التنظيمي اهليكل اعتماد -٢

 العاملني شئون تنظيم الئحة وإصدار
 إجـراءات  تتـضمن  أن على ا،

 ونقلـهم  وترقيتهم تعيينهم وقواعد
ــد ــام وحتدي ــآم مرتب  ومكاف

ــراءات ــاموأ وإج ــهم حك  تأديب
 وغري بالغرفة العمل وقيم وأخالقيات

ــا  ــاً ملباشــرة مهامه ــراه الزم ي
وصالحياا، وله على األخص مـا      

  :يأيت
 وضع واعتماد األنظمة املاليـة      -١

واإلدارية للغرفة، وإصدار اللـوائح     
والقرارات واختاذ التدابري الالزمـة     

  . هذا القانونلتنفيذ أحكام
 اعتماد اهليكل التنظيمي للغرفة     -٢

وإصدار الئحة تنظيم شئون العاملني     
ا، على أن تتـضمن إجـراءات       
وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلـهم     
ــآم   ــام ومكاف ــد مرتب وحتدي
ــهم  ــام تأديب ــراءات وأحك وإج
وأخالقيات وقيم العمل بالغرفة وغري    

ــا  ــاً ملباشــرة مهامه ــراه الزم ي
وصالحياا، وله على األخص مـا      

  :يأيت
 وضع واعتماد األنظمة املاليـة      -١

واإلدارية للغرفة، وإصدار اللـوائح     
والقرارات واختاذ التدابري الالزمـة     

  .لتنفيذ أحكام هذا القانون
لغرفة  اعتماد اهليكل التنظيمي ل    -٢

وإصدار الئحة تنظيم شئون العاملني     
ا، على أن تتـضمن إجـراءات       
وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلـهم     
ــآم   ــام ومكاف ــد مرتب وحتدي
ــهم  ــام تأديب ــراءات وأحك وإج
وأخالقيات وقيم العمل بالغرفة وغري    



 ١٤٢

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 التقيـد  دون شـئوم  مـن  ذلك
  .املدنية اخلدمة بتشريعات

  .اإلجراءات قواعد إصدار -٣
 السنوية امليزانية مشروع اعتماد -٤

 اخلتـامي  حساا واعتماد للغرفة،
  .املدقق

 الـيت  الدوريـة  التقارير دراسة -٥
 سـري  عن التنفيذي الرئيس يقدمها
 يلـزم  مـا  وتقرير بالغرفة، العمل
  .بشأا

  .للغرفة التنفيذي الرئيس تعيني -٦
 أكثـر  أو عـام  مسجل تعيني -٧

 الـرئيس  اقتـراح  على بناًء للغرفة
  .التنفيذي

مع مراعاة أحكام   ذلك من شئوم    
  . اخلدمة املدنيةقانون

  . إصدار قواعد اإلجراءات-٣
 اعتماد مشروع امليزانية السنوية     -٤

للغرفة، واعتماد حساا اخلتـامي     
  .املدقق

 دراسة التقارير الدوريـة الـيت     -٥
يقدمها الرئيس التنفيذي عن سـري      
العمل بالغرفة، وتقرير مـا يلـزم       

  .بشأا
  . تعيني الرئيس التنفيذي للغرفة-٦ 
ني مسجل عـام أو أكثـر       تعي -٧ 

للغرفة بناًء على اقتـراح الـرئيس       
  .التنفيذي

مع مراعاة أحكام   ذلك من شئوم    
  .قانون اخلدمة املدنية

  . إصدار قواعد اإلجراءات-٣
 اعتماد مشروع امليزانية السنوية     -٤

للغرفة، واعتماد حساا اخلتـامي     
  .املدقق

 دراسة التقارير الدوريـة الـيت     -٥
يقدمها الرئيس التنفيذي عن سـري      
العمل بالغرفة، وتقرير مـا يلـزم       

  .بشأا
  . تعيني الرئيس التنفيذي للغرفة-٦ 
 تعيني مسجل عـام أو أكثـر       -٧ 

اح الـرئيس   للغرفة بناًء على اقتـر    
  .التنفيذي



 ١٤٣

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 عـن  الـسنوي  التقرير اعتماد -٨
  .الغرفة ونشاط أعمال

 يف الغرفـة  عمـل  خطة وضع -٩
  .عام كل بداية
 وواجبات اختصاصات حتديد -١٠
 واملسجل التنفيذي الرئيس من كل
  .أدائهما وتقييم العام
 لتـدقيق  خارجي مدقق تعيني -١١

  .أتعابه وحتديد الغرفة حسابات
 املؤسـسات  مـع  التواصل -١٢

 والعامليـة  واإلقليمية احمللية واهليئات
 اخلربات لتبادل اال ذات يف العاملة

 التعـاون  اتفاقيات وإبرام والزيارات
 حتقيـق  للغرفة يكفل مبا والتدريب

 اعتماد التقرير الـسنوي عـن       -٨
  .أعمال ونشاط الغرفة

 وضع خطة عمـل الغرفـة يف        -٩
  .بداية كل عام

 حتديد اختصاصات وواجبات    -١٠
كل من الرئيس التنفيذي واملسجل     

  .العام وتقييم أدائهما
 تعيني مدقق خارجي لتـدقيق      -١١
  .سابات الغرفة وحتديد أتعابهح

 التواصل مـع املؤسـسات      -١٢
واهليئات احمللية واإلقليمية والعامليـة     
العاملة يف ذات اال لتبادل اخلربات      
والزيارات وإبرام اتفاقيات التعـاون     
والتدريب مبا يكفل للغرفة حتقيـق      

 اعتماد التقرير الـسنوي عـن       -٨
  .أعمال ونشاط الغرفة

 وضع خطة عمـل الغرفـة يف        -٩
  .بداية كل عام

 حتديد اختصاصات وواجبات    -١٠
كل من الرئيس التنفيذي واملسجل     

  .العام وتقييم أدائهما
 تعيني مدقق خارجي لتـدقيق      -١١

  .حسابات الغرفة وحتديد أتعابه
ـ   -١٢ ع املؤسـسات    التواصل م

واهليئات احمللية واإلقليمية والعامليـة     
العاملة يف ذات اال لتبادل اخلربات      
والزيارات وإبرام اتفاقيات التعـاون     
والتدريب مبا يكفل للغرفة حتقيـق      



 ١٤٤

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 أجلـها،  مـن  املنـشأة  األهداف
 الـسمعة  اكتـساب  من ومتكينها
  .عملها جمال يف العاملية

 إىل يعهد أن األمناء لس جيوز -ب
 أعضائه بني من تشكل أكثر أو جلنة
 مـن  أي أو الـس  رئيس إىل أو

 التنفيـذي  الرئيس أو الس أعضاء
  .حمددة مهام بأداء

األهداف املنـشأة مـن أجلـها،       
ومتكينها من اكتـساب الـسمعة      

  .جمال عملهاالعاملية يف 
 جيوز لس األمناء أن يعهد إىل    -ب

جلنة أو أكثر تشكل من بني أعضائه       
أو إىل رئيس الـس أو أي مـن         
أعضاء الس أو الرئيس التنفيـذي      

  .بأداء مهام حمددة

األهداف املنـشأة مـن أجلـها،       
ومتكينها من اكتـساب الـسمعة      

  .العاملية يف جمال عملها
 إىل  جيوز لس األمناء أن يعهد   -ب

جلنة أو أكثر تشكل من بني أعضائه       
أو إىل رئيس الـس أو أي مـن         
أعضاء الس أو الرئيس التنفيـذي      

 .بأداء مهام حمددة

  )٧(مادة 
 اجلهاز رئاسة التنفيذي الرئيس يتوىل

 أمام ومتثيلها للغرفة، والفين اإلداري
  .الغري مع التعامل ويف القضاء

  )٧(مادة 
  دون تعديل

  

  )٧(مادة 
  ون تعديلد

  

  )٧(مادة 
 اجلهاز رئاسة التنفيذي الرئيس يتوىل

 أمام ومتثيلها للغرفة، والفين اإلداري
 .الغري مع التعامل ويف القضاء

  )٨(مادة   )٨(مادة   )٨(مادة   )٨(مادة 



 ١٤٥

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعد مستقلة ميزانية للغرفة تكون -أ
 وتتكـون  التجـاري،  النمط على

  :يأيت مما إيرادا

مـن املـادة    ) ٢(حذف البند    •
 و إعادة ترقيم البنود اليت      الثامنة

  .تليه
إضافة بند جديد للمادة يكـون       •

 تنشر احلـسابات    -ج"نصه  
السنوية للغرفة بعد اعتمادهـا     
من املدقق اخلارجي وجملـس     

  .."األمناء
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

 :التعديل
  )٨(مادة 

نية مستقلة تعد    تكون للغرفة ميزا   -أ
على النمط التجـاري، وتتكـون      

  :إيرادا مما يأيت

املوافقة على قرار جملس النواب      •
مـن املـادة    ) ٢(ذف البند   حب

 و إعادة ترقيم البنود اليت      الثامنة
  .تليه

املوافقة على قرار جملس النواب      •
إضافة بند جديد للمادة يكون     ب

 تنشر احلـسابات    -ج"نصه  
السنوية للغرفة بعد اعتمادهـا     
من املدقق اخلارجي وجملـس     

  .."األمناء
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تكون للغرفة ميزانية مستقلة تعد      -أ
على النمط التجـاري، وتتكـون      



 ١٤٦

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ــوم -١ ــرادات الرس ــيت واإلي  ال
  .خدماا مقابل لغرفةا تتقاضاها

 تتلقاهـا  اليت والتربعات اهلبات -٢
  .أمنائها جملس ويقبلها الغرفة

 من للغرفة احلكومة ختصصه ما -٣
  .للدولة العامة امليزانية يف مبالغ

 جملـس  يقبلها أخرى موارد أية -٤
 وأحكـام  يتعارض ال ومبا األمناء،
  .القانون

 من الغرفة ميزانية فائض يرحل -ب
  .أخرى إىل سنة

ــيت -١ ــرادات ال ــوم واإلي  الرس
  .تتقاضاها الغرفة مقابل خدماا

  
  
ما ختصصه احلكومة للغرفة من      -٢

  .مبالغ يف امليزانية العامة للدولة
 أية موارد أخرى يقبلها جملـس       -٣

األمناء، ومبا ال يتعارض وأحكـام      
  .القانون

يرحل فائض ميزانية الغرفة من      -ب
  .سنة إىل أخرى

 تنشر احلـسابات الـسنوية      -ج
للغرفة بعد اعتمادها من املـدقق      

  .اخلارجي وجملس األمناء

  :إيرادا مما يأيت
ــيت -١ ــرادات ال ــوم واإلي  الرس

  .قابل خدمااتتقاضاها الغرفة م
  
  
ما ختصصه احلكومة للغرفة من      -٢

  .مبالغ يف امليزانية العامة للدولة
 أية موارد أخرى يقبلها جملـس       -٣

األمناء، ومبا ال يتعارض وأحكـام      
  .القانون

 يرحل فائض ميزانية الغرفة من      -ب
  .سنة إىل أخرى

 تنشر احلـسابات الـسنوية      -ج
للغرفة بعد اعتمادها من املـدقق      



 ١٤٧

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .ي وجملس األمناءاخلارج  

  الثاين الباب
  الغرفة اختصاصات

  األول الفصل
 مبوجب الغرفة اختصاصات
  لقانونا

  )٩(مادة 
 املنازعات يف بالفصل الغرفة ختتص
 االختـصاص  ينعقـد  واليت التالية

 أو البحرين حملاكم األصل يف بنظرها
 قـضائي  اختصاص ذات هيئة ألية

 عـن  املطالبة قيمة زادت مىت فيها،
  :دينار ألف ائةمخسم

 املالية املؤسسات بني املنازعات -١

  الثاين الباب
  الغرفة اختصاصات

  األول الفصل
 مبوجب الغرفة اختصاصات
  لقانونا

  )٩(مادة 
  دون تعديل

  

  الثاين الباب
  الغرفة اختصاصات

  األول لالفص
 مبوجب الغرفة اختصاصات
  لقانونا

  )٩(مادة 
  دون تعديل

  

  الثاين الباب
  الغرفة اختصاصات

  األول الفصل
 مبوجب الغرفة اختصاصات
  لقانونا

  )٩(مادة 
 املنازعات يف بالفصل الغرفة ختتص
 االختـصاص  ينعقـد  واليت التالية

 أو البحرين حملاكم األصل يف بنظرها
 ائيقـض  اختصاص ذات هيئة ألية

 عـن  املطالبة قيمة زادت مىت فيها،
  :دينار ألف مخسمائة

 املالية املؤسسات بني املنازعات -١



 ١٤٨

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 قـانون  أحكام مبوجب هلا املرخص
 بينها أو املركزي، البحرين مصرف
 املؤســسات مــن غريهــا وبــني

  .واألفراد األخرى والشركات
  .الدولية التجارية املنازعات -٢

 مقر كان إذا دولية املنازعة وتكون
 الذي املكان أو الرتاع أطراف أحد

 االلتزامـات  من هاماً جزءاً فيه فذين
 أو التجاريـة  العالقـة  عن الناشئة
 الرتاع ملوضوع يكون الذي املكان
 خـارج  واقعـاً  بـه،  الصلة أوثق

  .اململكة
ـ جتار املنازعة وتكون  كـان  إذا ةي

 ذات بالعالقـات  يتعلق موضوعها

 قـانون  أحكام مبوجب هلا املرخص
 بينها أو املركزي، البحرين مصرف
 املؤســسات مــن غريهــا وبــني

  .واألفراد األخرى والشركات
  .الدولية التجارية املنازعات -٢

 مقر نكا إذا دولية املنازعة وتكون
 الذي املكان أو الرتاع أطراف أحد
 االلتزامـات  من هاماً جزءاً فيه ينفذ

 أو التجاريـة  العالقـة  عن الناشئة
 الرتاع ملوضوع يكون الذي املكان
 خـارج  واقعـاً  بـه،  الصلة أوثق

  .اململكة
ـ جتار املنازعة وتكون  كـان  إذا ةي

 ذات بالعالقـات  يتعلق موضوعها



 ١٤٩

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 كانـت  سـواء  التجاريـة  الطبيعة
 ذلك يف مبا تعاقدية، غري أو تعاقدية

 اخلدمات أو السلع لتوريد عاملةم أية
 والتمثيل التوزيع واتفاقيات تبادهلا أو

 وإدارة التجارية الوكالة أو التجاري
 الشرائي والتأجري الغري لدى احلقوق

ــشييد ــصانع وت ــدمات امل  واخل
 اهلندسـية  واألعمـال  االستشارية

 واالسـتثمار  التـراخيص  وإصدار
ــل ــال والتموي ــصرفية واألعم  امل

 االستغالل امتياز أو فاقوات والتأمني
 مـن  وغريهـا  املشتركة واملشاريع
ــكال ــاون أش ــصناعي التع  أو ال
 الركاب أو البضائع ونقل التجاري

 كانـت  سـواء  التجاريـة  الطبيعة
 ذلك يف مبا تعاقدية، غري أو تعاقدية

 اخلدمات أو السلع لتوريد معاملة أية
 والتمثيل التوزيع واتفاقيات تبادهلا أو

 وإدارة التجارية الوكالة أو التجاري
 الشرائي والتأجري الغري لدى احلقوق

ــشييد ــصانع وت ــدمات امل  واخل
 اهلندسـية  واألعمـال  االستشارية

 واالسـتثمار  التـراخيص  وإصدار
ــل ــال والتموي ــصرفية واألعم  امل

 االستغالل امتياز أو واتفاق والتأمني
 مـن  وغريهـا  املشتركة واملشاريع
ــكال ــاون أش ــصناعي التع  أو ال
 الركاب أو البضائع ونقل التجاري



 ١٥٠

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .براً أو حبراً أو جواً  .براً أو حبراً أو جواً

  )١٠(مادة 
  
  
  
  
  
 وفقـاً  الغرفـة  أمام الرتاع نظر إذا

 جيـوز  ال فإنه الفصل هذا ألحكام
 بعد إال الغرفة أمام إجراء أي ةمباشر
 مقدماً عليه املستحق الرسم حتصيل
 بقـرار  وتعدل الرسوم فئات وحتدد

 جملـس  موافقـة  بعـد  الوزير من
 الـوزير  مـن  بقرار وجيوز الوزراء،

  )١٠(مادة 
) الغرفـة  أمـام  (عبارة حذف •

 أي رةمباش (عبارة بعد الواردة
  ).إجراء

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
 :التعديل

إذا نظر الرتاع أمام الغرفـة وفقـاً        
ألحكام هذا الفصل فإنه ال جيـوز       
مباشرة أي إجراء إال بعد حتـصيل       
الرسم املستحق عليه مقدماً وحتـدد      
فئات الرسوم وتعدل بقـرار مـن       
الوزير بعد موافقة جملس الـوزراء،      

 تأجيل سداد   وجيوز بقرار من الوزير   

  )١٠(مادة 
املوافقة على قرار جملس النواب      •

) الغرفـة  أمـام  (عبارة ذفحب
 أي مباشرة (عبارة بعد الواردة
  ).إجراء

  

  )١٠(مادة 
  
  
  
  
  

إذا نظر الرتاع أمام الغرفـة وفقـاً        
ألحكام هذا الفصل فإنه ال جيـوز       

حتـصيل  مباشرة أي إجراء إال بعد      
الرسم املستحق عليه مقدماً وحتـدد      
فئات الرسوم وتعدل بقـرار مـن       
الوزير بعد موافقة جملس الـوزراء،      
وجيوز بقرار من الوزير تأجيل سداد      



 ١٥١

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 منـه  اإلعفاء أو الرسم سداد تأجيل
  .جزئياً أو كلياً

  .الرسم أو اإلعفاء منه كلياً أو جزئياً
  

  .الرسم أو اإلعفاء منه كلياً أو جزئياً
 

  )١١(مادة 
 ينظر الذي الرتاع ألطراف جيوز -أ

 الفصل هذا ألحكام وفقاً الغرفة أمام
 الواجـب  القـانون  لـى ع االتفاق
 أال على الرتاع موضوع على التطبيق
 يف العام النظام مع أحكامه تتعارض
 على األطراف يتفق مل فإذا اململكة،
 كـان  التطبيـق  الواجـب  القانون
 الواجـب  هـو  البحـريين  القانون
  .الرتاع موضوع على التطبيق

 اختيار على األطراف اتفق إذا -ب
 وفقـاً  البحريين القانون غري قانون

  )١١(مادة 
  دون تعديل

  )١١(مادة 
  دون تعديل

  )١١(مادة 
 ينظر الذي الرتاع ألطراف جيوز -أ

 الفصل هذا ألحكام وفقاً الغرفة أمام
 لواجـب ا القـانون  علـى  االتفاق
 أال على الرتاع موضوع على التطبيق
 يف العام النظام مع أحكامه تتعارض
 على األطراف يتفق مل فإذا اململكة،
 كـان  التطبيـق  الواجـب  القانون
 الواجـب  هـو  البحـريين  القانون
  .الرتاع موضوع على التطبيق

 اختيار على األطراف اتفق إذا -ب
 وفقـاً  البحريين القانون غري قانون



 ١٥٢

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 املـادة  هذه من) أ (الفقرة ألحكام
 تـسوية  هليئة تقدميه عليهم توجب
 واإلجـراءات  للضوابط وفقاً الرتاع
  .بالالئحة املبينة

 املـادة  هذه من) أ (الفقرة ألحكام
 تـسوية  هليئة تقدميه عليهم توجب
 واإلجـراءات  للضوابط وفقاً الرتاع
 .بالالئحة املبينة

  )١٢(مادة 
 اختيار على األطراف يتفق مل إذا -أ

 يف تـستخدم  الـيت  اللغات أو اللغة
 وكـان  املنازعات تسوية إجراءات

 وفقـاً  مت قد الغرفة أمام الرتاع نظر
 اللغـة  كانت الفصل هذا ألحكام
 يف تـستخدم  اليت اللغة هي العربية
  .اإلجراءات هذه
 املنظمة األحكام الالئحة تبني -ب

 اللغة إىل واألوراق املستندات لترمجة

  )١٢(مادة 
  دون تعديل

  )١٢(مادة 
  دون تعديل

  )١٢(مادة 
 اختيار ىعل األطراف يتفق مل إذا -أ

 يف تـستخدم  الـيت  اللغات أو اللغة
 وكـان  املنازعات تسوية إجراءات

 وفقـاً  مت قد الغرفة أمام الرتاع نظر
 اللغـة  كانت الفصل هذا ألحكام
 يف تـستخدم  اليت اللغة هي العربية
  .اإلجراءات هذه
 املنظمة األحكام الالئحة تبني -ب

 اللغة إىل واألوراق املستندات لترمجة



 ١٥٣

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 إجـراءات  يف املستخدمة اللغات أو
  .املنازعات تسوية

 إجـراءات  يف املستخدمة اللغات أو
 .املنازعات تسوية

  )١٣(مادة 
 أمام نظر الذي الرتاع ألطراف جيوز

 أن الفصل هذا ألحكام وفقاً الغرفة
 بطلـب  التمييز حمكمة أمام يطعنوا
 هيئـة  مـن  الصادر احلكم بطالن
 احلـاالت  من أي يف الرتاع تسوية
  :اآلتية

 وجـه  على الطاعن إعالن عدم -١
 هيئـة  أعـضاء  أحد بتعيني صحيح
 تـسوية  بإجراءات أو الرتاع تسوية
 أوجه إبداء من متكينه عدم أو الرتاع
  .دفاعه

  )١٣(مادة 
  دون تعديل

  )١٣(مادة 
  دون تعديل

  )١٣(مادة 
 أمام نظر الذي الرتاع ألطراف جيوز

 أن الفصل هذا ألحكام وفقاً الغرفة
 بطلـب  التمييز حمكمة أمام يطعنوا
 هيئـة  مـن  الصادر احلكم بطالن
 احلـاالت  من أي يف الرتاع تسوية

  :يةاآلت
 وجـه  على الطاعن إعالن عدم -١

 هيئـة  أعـضاء  أحد بتعيني صحيح
 تـسوية  بإجراءات أو الرتاع تسوية
 أوجه إبداء من متكينه عدم أو الرتاع
  .دفاعه



 ١٥٤

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 تـسوية  هيئـة  تشكيل خمالفة -٢
 ملا الرتاع تسوية إجراءات أو الرتاع
  .الالئحة عليه نصت

 تـسوية  هيئـة  حكم تعارض -٣
 مملكـة  يف العـام  النظام مع الرتاع

  .البحرين
 مـن  أو اخلـصم  من وقع إذا -٤
 شأنه من كان غش أو حيلة كيلهو

  .الرتاع تسوية هيئة حكم يف التأثري
 هيئـة  حكـم  بعد حصل إذا -٥

 األوراق بتزويـر  إقرار الرتاع تسوية
 أو بتزويرها، قضي أو عليها بين اليت
 شـهادة  علـى  بين قد احلكم كان

 بأـا  صـدوره  بعد قضي شاهد

 تـسوية  هيئـة  تشكيل خمالفة -٢
 ملا الرتاع تسوية إجراءات أو الرتاع
  .الالئحة عليه نصت

 تـسوية  هيئـة  حكم تعارض -٣
ـ  النظام مع الرتاع  مملكـة  يف امالع

  .البحرين
 مـن  أو اخلـصم  من وقع إذا -٤

 شأنه من كان غش أو حيلة وكيله
  .الرتاع تسوية هيئة حكم يف التأثري

 هيئـة  حكـم  بعد حصل إذا -٥
 األوراق بتزويـر  إقرار الرتاع تسوية
 أو بتزويرها، قضي أو عليها بين اليت
 شـهادة  علـى  بين قد احلكم كان

 بأـا  صـدوره  بعد قضي شاهد



 ١٥٥

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .زور شهادة
 صـدور  بعد اخلصم حصل إذا -٦

 أوراق على الرتاع ويةتس يئة حكم
 قـد  خصمه كان الدعوى يف قاطعة
  .تقدميها دون حال

 تـسوية  هيئـة  حكم قضى إذا -٧
 أو اخلـصوم  يطلبه مل بشيء الرتاع
 أمكن إذا أنه على طلبوه، مما بأكثر
 طلبـه  مبـا  املتعلقة تالقرارا فصل

 القـرارات،  من غريها عن اخلصوم
 هيئـة  حكم من يلغى أن جيوز فال

 الـذي  اجلـزء  سوى اعالرت تسوية
 املتعلقـة  القـرارات  علـى  يشتمل
 مل مبا احلكم فيها قضى اليت باملسائل

  .زور هادةش
 صـدور  بعد اخلصم حصل إذا -٦

 أوراق على الرتاع تسوية يئة حكم
 قـد  خصمه كان الدعوى يف قاطعة
  .تقدميها دون حال

 تـسوية  هيئـة  حكم قضى إذا -٧
 أو اخلـصوم  يطلبه مل بشيء الرتاع
 أمكن إذا أنه على طلبوه، مما بأكثر
 طلبـه  مبـا  املتعلقة تالقرارا فصل

 لقـرارات، ا من غريها عن اخلصوم
 هيئـة  حكم من يلغى أن جيوز فال

 الـذي  اجلـزء  سوى الرتاع تسوية
 املتعلقـة  القـرارات  علـى  يشتمل
 مل مبا احلكم فيها قضى اليت باملسائل



 ١٥٦

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .طلبوه مما بأكثر أو اخلصوم يطلبه
 تـسوية  هيئـة  حكم كان إذا -٨

 حائزاً آخر حكم مع متناقضاً الرتاع
 يكون أن بشرط املقضي األمر لقوة
 هـم  الـدعويني  يف اخلصوم مجيع

 يكـون  وأن وصـفةً  ذاتاً أنفسهم
 موضوع ذاته هو الدعوى موضوع
  .السابقة الدعوى

  .طلبوه مما بأكثر أو اخلصوم يطلبه
 تـسوية  هيئـة  حكم كان إذا -٨

 حائزاً آخر حكم مع متناقضاً الرتاع
 يكون أن بشرط املقضي األمر لقوة
 هـم  الـدعويني  يف اخلصوم يعمج

 يكـون  وأن وصـفةً  ذاتاً أنفسهم
 موضوع ذاته هو الدعوى موضوع
 .السابقة الدعوى

  )١٤(مادة 
 املادة يف عليه املنصوص الطعن يرفع

 باألوضـاع  القانون هذا من) ١٣(
 خالل وذلك الدعوى لرفع املعتادة
 احلكم صدور تاريخ من يوماً ثالثني

 وحيسب األحوال، حسب إعالنه أو

  )١٤(مادة 
  دون تعديل

  )١٤(مادة 
  دون تعديل

  )١٤(مادة 
 املادة يف عليه املنصوص الطعن يرفع

 باألوضـاع  القانون هذا من) ١٣(
 خالل وذلك الدعوى لرفع املعتادة
 احلكم صدور تاريخ من يوماً ثالثني

 وحيسب األحوال، حسب إعالنه أو



 ١٥٧

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 باحلـاالت  يتعلـق  فيما امليعاد هذا
) ٤ (من الفقرات يف عليها املنصوص

 هـذا  من) ١٣ (املادة من) ٦ (إىل
 ظهـر  الذي األول اليوم من القانون

 بالتزوير فيه أقر الذي أو الغش، فيه
 الـذي  أو بثبوتـه،  حكم أو فاعله
 اليوم أو الزور، شاهد على فيه حكم
  .جزةاحملت الورقة فيه ظهرت الذي
 على الطعن الئحة تشتمل أن وجيب
 باطلـة،  كانت وإال الطعن أسباب
 يـودع  أن الطعن رافع على ويتعني

 سـبيل  علـى  صحيفته تقدمي عند
 املائـة  يف اثنني يعادل مبلغاً الكفالة

 آالف عشرة أو به احملكوم املبلغ من

 باحلـاالت  يتعلـق  فيما امليعاد هذا
) ٤ (من الفقرات يف عليها املنصوص

 هـذا  من) ١٣ (املادة من) ٦ (إىل
 ظهـر  الذي األول اليوم من القانون

 بالتزوير فيه أقر الذي أو الغش، فيه
 الـذي  أو بثبوتـه،  حكم أو فاعله
 اليوم أو الزور، شاهد على فيه حكم
  .احملتجزة الورقة فيه ظهرت الذي
 على الطعن الئحة تشتمل أن وجيب
 باطلـة،  كانت وإال الطعن أسباب
 يـودع  أن الطعن رافع على ويتعني

 سـبيل  علـى  صحيفته تقدمي عند
 املائـة  يف اثنني يعادل مبلغاً الكفالة

 آالف عشرة أو به احملكوم املبلغ من



 ١٥٨

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 صحيفة تقبل وال أكرب، أيهما دينار
 ثبتي مبا مصحوبة تكن مل إذا الطعن
 كفالة إيداع ويكفي الكفالة، إيداع
 إذا الطـاعنني  تعدد حالة يف واحدة
 ولـو  واحدة بصحيفة طعنهم أقاموا

 وحتكـم  الطعـن،  أسباب اختلفت
 جـزء  أو الكفالة مبصادرة احملكمة

 أو الطعـن  بـرفض  قضت إذا منها
  .بسقوطه أو قبوله بعدم

 صحيفة تقبل وال أكرب، أيهما دينار
 ثبتي مبا مصحوبة تكن مل إذا الطعن
 كفالة إيداع ويكفي الكفالة، إيداع
 إذا الطـاعنني  تعدد حالة يف واحدة
 ولـو  واحدة بصحيفة طعنهم أقاموا

 وحتكـم  طعـن، ال أسباب اختلفت
 جـزء  أو الكفالة مبصادرة احملكمة

 أو الطعـن  بـرفض  قضت إذا منها
 .بسقوطه أو قبوله بعدم

  )١٥(مادة 
) ١٤ (املادة حبكم اإلخالل عدم مع
 احلكـم  يكـون  القانون، هذا من

 وفقاً الرتاع تسوية هيئة من الصادر
 حكـم  مبثابـة  الفصل هذا ألحكام

  )١٥(مادة 
  دون تعديل

  )١٥(مادة 
  دون تعديل

  )١٥(مادة 
) ١٤ (املادة حبكم اإلخالل عدم مع
 احلكـم  يكـون  القانون، هذا من

 وفقاً الرتاع تسوية هيئة من الصادر
 حكـم  مبثابـة  الفصل هذا ألحكام



 ١٥٩

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 البحـرين،  حماكم من صادر ائي
 املنظمـة  األحكـام  الالئحة وتبني
  .عليه التنفيذية الصيغة لوضع

  
 الـرتاع  تسوية هيئة حكم ويكون
 الفـصل  هذا ألحكام وفقاً الصادر
 حمكمـة  تـأمر  مل ما للتنفيذ قابالً

 الطاعن وكان تنفيذه بوقف التمييز
  .الطعن صحيفة يف ذلك طلب قد

 البحـرين،  حماكم من صادر ائي
 املنظمـة  األحكـام  الالئحة وتبني
  .عليه التنفيذية الصيغة لوضع

 الـرتاع  تسوية هيئة حكم ويكون
 الفـصل  اهذ ألحكام وفقاً الصادر
 حمكمـة  تـأمر  مل ما للتنفيذ قابالً

 الطاعن وكان تنفيذه بوقف التمييز
 .الطعن صحيفة يف ذلك طلب قد

  )١٦(مادة 
ــدأ أن إىل ــة تب ــة يف الغرف  ممارس

 يف عليهـا  املنـصوص  اختصاصاا
 تستمر القانون، هذا من الثاين الباب

 االختـصاص  ذات واهليئات احملاكم

  )١٦(مادة 
  دون تعديل

  )١٦(مادة 
  دون تعديل

  )١٦(مادة 
ــدأ أن إىل ــة تب ــة يف الغرف  ممارس

 يف عليهـا  املنـصوص  اختصاصاا
 تستمر القانون، هذا من الثاين الباب

 االختـصاص  ذات واهليئات احملاكم



 ١٦٠

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 لـيت ا الـدعاوى  نظر يف القضائي
 الغرفـة  اختـصاص  من أصبحت
 حلـني  القانون هذا أحكام مبوجب
  .فيها ائي حكم صدور

  

 الـيت  الـدعاوى  نظر يف يالقضائ
 الغرفـة  اختـصاص  من أصبحت
 حلـني  القانون هذا أحكام مبوجب
 .فيها ائي حكم صدور

  )١٧(مادة 
 غريهـا  دون التمييز حمكمة ختتص

 أم الغرفـة  كانـت  إذا ما بتحديد
 بالفصل املختصة هي احملاكم إحدى

 عـن  الدعوى رفعت إذا الرتاع يف
 ومل منهما كل أمام واحد موضوع

 ختلت أو نظرها عن إحدامها لتتخ
 بالفـصل  ختتص كما عنها، كلتامها

 تنفيـذ  بـشأن  اخلـاص  الرتاع يف

  )١٧(مادة 
  دون تعديل

  )١٧(مادة 
  دون تعديل

  )١٧(مادة 
 غريهـا  دون التمييز حمكمة ختتص

 أم الغرفـة  كانـت  إذا ما بتحديد
 بالفصل املختصة هي احملاكم إحدى

 عـن  الدعوى رفعت إذا الرتاع يف
 ومل منهما كل أمام واحد موضوع

 ختلت أو نظرها عن إحدامها تتخل
 بالفـصل  ختتص كما عنها، كلتامها

 تنفيـذ  بـشأن  اخلـاص  الرتاع يف



 ١٦١

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 من أحدمها صدر متناقضني حكمني
 إحـدى  مـن  اآلخر وصدر الغرفة
  .احملاكم
 قسم تودع بصحيفة الطلب ويرفع
 اخلـصوم  إىل وتعلن احملكمة كتاب
 بـاإلعالن  املتعلقـة  للقواعد وفقا

 املرافعات نونقا يف عليها املنصوص
 مذكرة تقدمي وهلم. والتجارية املدنية
 التالية الثمانية األيام خالل عليه بالرد

 الفين املكتب إبداء وبعد إلعالم،
 يعرضـه  الطلب، يف رأيه للمحكمة

 جلـسة  لتحديد احملكمة رئيس على
 قبـل  اخلصوم ا يعلن أمامها لنظره

  . األقل على أيام بثالثة انعقادها

 من أحدمها صدر متناقضني حكمني
 إحـدى  مـن  اآلخر وصدر الغرفة

  .كماحملا
 قسم تودع بصحيفة الطلب ويرفع
 اخلـصوم  إىل وتعلن احملكمة كتاب
 بـاإلعالن  املتعلقـة  للقواعد وفقا

 املرافعات قانون يف عليها املنصوص
 مذكرة تقدمي وهلم. والتجارية املدنية
 التالية الثمانية األيام خالل عليه بالرد

 الفين املكتب إبداء وبعد إلعالم،
 يعرضـه  ب،الطل يف رأيه للمحكمة

 جلـسة  لتحديد احملكمة رئيس على
 قبـل  اخلصوم ا يعلن أمامها لنظره

  . األقل على أيام بثالثة انعقادها



 ١٦٢

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 وقـف  الطلب رفع على بيترت وال
 مل ما بشأا املقدم الدعوى يف السري
 ذلـك،  خالف التمييز حمكمة تقرر
 الـدعوى  يف احلكم بعد قدم وإذا

 أحـد  وقـف  التمييـز  فلمحكمة
  .كليهما أو املتناقضني احلكمني

 وقـف  الطلب رفع على يترتب وال
 مل ما بشأا املقدم الدعوى يف السري
 ذلـك،  خالف التمييز حمكمة تقرر
 الـدعوى  يف احلكم بعد قدم وإذا

 أحـد  وقـف  التمييـز  فلمحكمة
  .كليهما أو املتناقضني احلكمني

  )١٨(مادة 
  
  
  
  
  
  

 على للقضاء األعلى الس يشرف

  )١٨(مادة 
 ذات كهيئـة  (عبـارة  إضافة •

 ةعبـار  بعد) قضائي اختصاص
 الـيت  باملنازعات يتعلق فيما(

  .املادة يف الواردة) بنظرها ختتص
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

 :التعديل
يشرف الس األعلى للقضاء على     

  )١٨(مادة 
املوافقة على قرار جملس النواب      •

 ذات كهيئـة  (عبـارة  إضافةب
 عبـارة  بعد) قضائي اختصاص

 الـيت  باملنازعات يتعلق فيما(
  .املادة يف الواردة) بنظرها ختتص

  

  )١٨(مادة 
  
  
  
  
  
  

يشرف الس األعلى للقضاء على     



 ١٦٣

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 يتعلق فيما بالغرفة العمل سري حسن
 طبقاً بنظرها ختتص اليت باملنازعات

 وفقـاً  وذلك الفصل، هذا ألحكام
ــصوص لألحكــام ــا املن  يف عليه

  .الالئحة

حسن سري العمل بالغرفة فيما يتعلق      
كهيئة باملنازعات اليت ختتص بنظرها     
 طبقــاً ذات اختــصاص قــضائي

فصل، وذلك وفقـاً    ألحكام هذا ال  
ــصوصلألحكــام  ــا يف املن  عليه

  .الالئحة

حسن سري العمل بالغرفة فيما يتعلق      
كهيئة ملنازعات اليت ختتص بنظرها     با

 طبقــاً ذات اختــصاص قــضائي
فصل، وذلك وفقـاً    ألحكام هذا ال  

ــصوص ــا يف لألحكــام املن  عليه
 .الالئحة

  الثاين الفصل
 باتفاق الغرفة اختصاصات

  األطراف
  )١٩(مادة 

 الـيت  املنازعات بنظر الغرفة ختتص
 تسويتها على كتابة األطراف يتفق
  .طريقها عن

  اينالث الفصل
 باتفاق الغرفة اختصاصات

  األطراف
  )١٩(مادة 

  دون تعديل

  الثاين الفصل
 باتفاق الغرفة اختصاصات

  األطراف
  )١٩(مادة 

  دون تعديل

  الثاين الفصل
 باتفاق الغرفة اختصاصات

  األطراف
  )١٩(مادة 

 الـيت  املنازعات بنظر الغرفة ختتص
 تسويتها على كتابة األطراف يتفق
 .طريقها عن



 ١٦٤

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )٢٠(مادة 

 مت قد الغرفة أمام الرتاع نظر كان إذا
 فيـتم  الفـصل،  هذا ألحكام وفقاً

 وفـق  واألتعـاب  املصاريف حتديد
  .اإلجراءات قواعد يف املبينة األحكام

  )٢٠(مادة 
  دون تعديل

  )٢٠(مادة 
  دون تعديل

  )٢٠(مادة 

 مت قد الغرفة أمام الرتاع نظر كان إذا
 فيـتم  الفـصل،  هذا ألحكام وفقاً

 وفـق  واألتعـاب  صاريفامل حتديد
 .اإلجراءات قواعد يف املبينة األحكام

  )٢١(مادة 

 القـانون  على األطراف يتفق مل إذا
 موضـوع  علـى  التطبيق الواجب

 الغرفة أمام الرتاع نظر وكان الرتاع
 الفـصل،  هذا ألحكام وفقاً مت قد

 القـانون  الـرتاع  تسوية هيئة حتدد
 القـوانني  تنازع قواعد تقرره الذي
 واجبـة  أـا  اهليئة تلك ترى اليت

 .الرتاع موضوع على التطبيق

  )٢١(مادة 
  دون تعديل

  )٢١(مادة 
  دون تعديل

  )٢١(مادة 

 القـانون  على األطراف يتفق مل إذا
 موضـوع  علـى  التطبيق الواجب

 الغرفة أمام الرتاع نظر وكان الرتاع
 الفـصل،  هذا ألحكام وفقاً مت قد

 القـانون  الـرتاع  تسوية هيئة حتدد
 القـوانني  تنازع قواعد تقرره الذي
 واجبـة  أـا  اهليئة تلك ترى اليت



 ١٦٥

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .الرتاع موضوع على التطبيق
 

  )٢٢(مادة 

 اللغة على األطراف يتفق مل إذا -أ
 إجراءات يف تستخدم اليت اللغات أو

 الرتاع نظر وكان املنازعات تسوية
 هذا ألحكام وفقاً مت قد الغرفة أمام

 الـرتاع  تسوية هيئة حتدد الفصل،
 يف تـستخدم  الـيت  اللغات أو اللغة
  .اإلجراءات هذه
ــبني -ب ــد ت ــراءات قواع  اإلج

 املـستندات  لترمجة املنظمة األحكام
ــة إىل واألوراق ــات أو اللغ  اللغ

 تـسوية  إجـراءات  يف املستخدمة

  )٢٢(مادة 
  دون تعديل

  )٢٢(مادة 
  دون تعديل

  )٢٢(مادة 

 للغةا على األطراف يتفق مل إذا -أ
 إجراءات يف تستخدم اليت اللغات أو

 الرتاع نظر وكان املنازعات تسوية
 هذا ألحكام وفقاً مت قد الغرفة أمام

 الـرتاع  تسوية هيئة حتدد الفصل،
 يف تـستخدم  الـيت  اللغات أو اللغة
  .اإلجراءات هذه
ــبني -ب ــد ت ــراءات قواع  اإلج

 املـستندات  لترمجة املنظمة األحكام
ــة إىل واألوراق ــات أو اللغ  اللغ

 تـسوية  إجـراءات  يف املستخدمة



 ١٦٦

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .املنازعات .املنازعات

  )٢٣(مادة 

 الرتاع تسوية هيئة حكم يكون -أ
 الفـصل  هذا ألحكام طبقاً الصادر
 قـاض  يـصدره  بأمر للتنفيذ قابالً

 على بناًء العليا االستئناف مبحكمة
 األمـر  طالب يقدمه عريضة طلب

 هيئـة  حكـم  بأصل مرفقاً بالتنفيذ
 اتفـاق  مـن  سخةون الرتاع تسوية
 االطالع بعد وذلك الرتاع، تسوية
 ال بأنه والتثبت واالتفاق احلكم على

  .اململكة يف العام النظام خيالف
 حمكمــة قاضــي رفــض إذا -ب

 حكم بتنفيذ األمر العليا االستئناف

  )٢٣(مادة 
  دون تعديل

  )٢٣(مادة 
  دون تعديل

  )٢٣(مادة 

 الرتاع تسوية هيئة حكم يكون -أ
 الفـصل  هذا ألحكام طبقاً الصادر
 قـاض  يـصدره  بأمر للتنفيذ قابالً

 على بناًء العليا االستئناف مبحكمة
 األمـر  طالب يقدمه ريضةع طلب

 هيئـة  حكـم  بأصل مرفقاً بالتنفيذ
 اتفـاق  مـن  ونسخة الرتاع تسوية
 االطالع بعد وذلك الرتاع، تسوية
 ال بأنه والتثبت واالتفاق احلكم على

  .اململكة يف العام النظام خيالف
 حمكمــة قاضــي رفــض إذا -ب

 حكم بتنفيذ األمر العليا االستئناف



 ١٦٧

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 يكون أن وجب الرتاع تسوية هيئة
 هـذا  ويكون مسبباً، الرفض قرار

 كمةحم أمام منه للتظلم قابال القرار
 يوماً ثالثني خالل العليا االستئناف

 األمـر  لطالـب  إعالنه تاريخ من
 .بالتنفيذ

 يكون نأ وجب الرتاع تسوية هيئة
 هـذا  ويكون مسبباً، الرفض قرار

 حمكمة أمام منه للتظلم قابال القرار
 يوماً ثالثني خالل العليا االستئناف

 األمـر  لطالـب  إعالنه تاريخ من
 .بالتنفيذ

  )٢٤(مادة 

 نظر الذي الرتاع ألطراف جيوز -أ
 الفصل هذا ألحكام وفقاً الغرفة أمام
 حمكمـة  أمـام  بالبطالن يطعنوا أن

 تـسوية  هيئـة  حكم على يزالتمي
 أمـام  التظلم هلم جيوز كما الرتاع،

 الـصادر  األمـر  من احملكمة ذات
 هذا من) ٢٣ (للمادة طبقاً بالتنفيذ

  )٢٤(مادة 
  دون تعديل

  )٢٤(مادة 
  دون تعديل

  )٢٤(ة ماد

 نظر الذي الرتاع ألطراف جيوز -أ
 الفصل هذا ألحكام وفقاً الغرفة أمام
 حمكمـة  أمـام  بالبطالن يطعنوا أن

 تـسوية  هيئـة  حكم على التمييز
 أمـام  التظلم هلم جيوز كما الرتاع،

 الـصادر  األمـر  من احملكمة ذات
 هذا من) ٢٣ (للمادة طبقاً بالتنفيذ



 ١٦٨

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 األسـباب  من سبب ألي القانون،
  :اآلتية

 عن الرتاع تسوية اتفاق بطالن -١
 أطرافه أحد أهلية لعدم الغرفة طريق

 ألحكـام  االتفـاق  هذا ملخالفة أو
 األطـراف  له أخضع الذي القانون

  .االتفاق ذلك
 املـتظلم  أو الطاعن إعالن عدم -٢

 أحـد  بتعـيني  صحيح وجه على
 أو الـرتاع  تـسوية  هيئـة  أعضاء

 عـدم  أو الـرتاع  تسوية بإجراءات
  .دفاعه أوجه إبداء من متكينه

 تـسوية  هيئـة  تشكيل خمالفة -٣
 ملا الرتاع تسوية إجراءات أو الرتاع

 األسـباب  من سبب ألي القانون،
  :تيةاآل
 عن الرتاع تسوية اتفاق بطالن -١

 أطرافه أحد أهلية لعدم الغرفة طريق
 ألحكـام  االتفـاق  هذا ملخالفة أو

 األطـراف  له أخضع الذي القانون
  .االتفاق ذلك

 املـتظلم  أو الطاعن إعالن عدم -٢
 أحـد  بتعـيني  صحيح وجه على

 أو الـرتاع  تـسوية  هيئـة  أعضاء
 عـدم  أو الـرتاع  تسوية بإجراءات

  .دفاعه أوجه إبداء من ينهمتك
 تـسوية  هيئـة  تشكيل خمالفة -٣

 ملا الرتاع تسوية إجراءات أو الرتاع



 ١٦٩

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .األطراف اتفاق عليه نص
 تـسوية  هيئـة  حكم كان إذا -٤

 ال أو يقصده ال نزاعاً يتناول الرتاع
 أنـه  أو عليها، العرض اتفاق يشمله
 مـسائل  يف قـرارات  على يشتمل
 على االتفاق، هذا نطاق عن خارجة

 فـصل  املمكـن  مـن  كان إذا أنه
 املعروضة باملسائل املتعلقة القرارات

 غـري  القـرارات  عـن  اهليئة على
 يلغـى  أن جيوز فال عليها املعروضة

 سوى الرتاع تسوية هيئة حكم من
 القـرارات  على يشتمل الذي اجلزء

 على املعروضة غري باملسائل املتعلقة
  .اهليئة

  .األطراف اتفاق عليه نص
 تـسوية  هيئـة  حكم كان إذا -٤

 ال أو يقصده ال نزاعاً يتناول الرتاع
 أنـه  أو عليها، العرض اتفاق يشمله
 مـسائل  يف قـرارات  على يشتمل
 على االتفاق، هذا نطاق عن خارجة

 فـصل  املمكـن  مـن  كان إذا أنه
 املعروضة باملسائل املتعلقة القرارات

 غـري  القـرارات  عـن  اهليئة على
 يلغـى  أن جيوز فال عليها املعروضة

 سوى الرتاع تسوية هيئة حكم من
 القـرارات  على يشتمل الذي اجلزء

 على املعروضة غري باملسائل املتعلقة
  .اهليئة



 ١٧٠

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 تـسوية  هيئـة  حكم تعارض -٥
 مملكـة  يف العـام  النظام مع الرتاع

  .البحرين
 املـشار  التظلم أو الطعن يرفع -ب

 املـادة  هذه من) أ (الفقرة يف إليهما
 الـدعوى،  لرفع املعتادة ضاعباألو
 علـى  الئحتـه  تـشتمل  أن على

 كانت وإال عليها بين اليت األسباب
 أو الطعـن  رافع على وجيب باطلة،
 صحيفته تقدمي عند يودع أن التظلم
 اثنني يعادل مبلغاً الكفالة سبيل على
 أو بـه  احملكـوم  املبلغ من املائة يف

 وال أكرب، أيهما دينار آالف عشرة
 مل إذا التظلم أو الطعن ةصحيف تقبل

 تـسوية  هيئـة  حكم تعارض -٥
 مملكـة  يف العـام  النظام مع اعالرت

  .البحرين
 املـشار  التظلم أو الطعن يرفع -ب

 املـادة  هذه من) أ (الفقرة يف إليهما
 الـدعوى،  لرفع املعتادة باألوضاع

 علـى  الئحتـه  تـشتمل  أن على
 كانت وإال عليها بين اليت األسباب

 أو الطعـن  رافع على وجيب باطلة،
 صحيفته تقدمي عند يودع أن التظلم
 اثنني يعادل مبلغاً الكفالة سبيل على
 أو بـه  احملكـوم  املبلغ من املائة يف

 وال أكرب، أيهما دينار آالف عشرة
 مل إذا التظلم أو الطعن صحيفة تقبل



 ١٧١

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 إيـداع  ثبـت ي مبا مصحوبة تكن
 واحدة كفالة إيداع ويكفي الكفالة،

 املتظلمني أو الطاعنني تعدد حالة يف
ــاموا إذا ــهم أق ــم أو طعن  تظلمه

 اختلفـت  ولـو  واحـدة  بصحيفة
 مبـصادرة  احملكمة وحتكم األسباب،

 قـضت  إذا منـها  جزء أو الكفالة
 مبعـد  أو الـتظلم  أو الطعن برفض
  .بسقوطه أو قبوله
 أو الطعـن  رفع على يترتب ال -ج

 املادة، هذه يف إليهما املشار التظلم،
 الرتاع تسوية هيئة حكم تنفيذ وقف

 بوقـف  التمييـز  حمكمة تأمر مل ما
 أو الطـاعن  طلب على بناًء تنفيذه

 إيـداع  ثبـت ي مبا مصحوبة تكن
 واحدة كفالة إيداع ويكفي الكفالة،

 املتظلمني أو الطاعنني تعدد حالة يف
ــاموا إذا ــهم أق ــم أو طعن  تظلمه
 اختلفـت  ولـو  واحـدة  حيفةبص

 مبـصادرة  احملكمة وحتكم األسباب،
 قـضت  إذا منـها  جزء أو الكفالة
 بعـدم  أو الـتظلم  أو الطعن برفض
  .بسقوطه أو قبوله
 أو الطعـن  رفع على يترتب ال -ج

 املادة، هذه يف إليهما املشار التظلم،
 الرتاع تسوية هيئة حكم تنفيذ وقف

 بوقـف  التمييـز  حمكمة تأمر مل ما
 أو الطـاعن  طلب على بناًء نفيذهت



 ١٧٢

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .التظلم أو الطعن صحيفة يف املتظلم
 

 .التظلم أو الطعن صحيفة يف املتظلم

  )٢٥(مادة 

 بـاإلجراءات  اإلخـالل  عدم مع
 ،)٢٣ (املـادتني  يف عليها املنصوص

 تنفيذ بشأن القانون هذا من) ٢٤(
 جيـوز  ال الرتاع، تسوية هيئة حكم

 على بالبطالن الطعن الرتاع ألطراف
 لرتاعا تسوية هيئة من الصادر احلكم
 القانون هذا من) ٢٤ (املادة مبوجب

 كتابـة  اتفقوا قد األطراف كان إذا
 بـشأن  أجـنيب  قانون اختيار على

 أمام احلكم على يطعنوا وأال الرتاع
 الطعـن  يكون وأن البحرين حماكم

  )٢٥(مادة 
  دون تعديل

  )٢٥(مادة 
  دون تعديل

  )٢٥(مادة 

 بـاإلجراءات  اإلخـالل  عدم عم
 ،)٢٣ (املـادتني  يف عليها املنصوص

 تنفيذ بشأن القانون هذا من) ٢٤(
 جيـوز  ال الرتاع، تسوية هيئة حكم

 على بالبطالن الطعن الرتاع ألطراف
 الرتاع تسوية هيئة من الصادر احلكم
 القانون هذا من) ٢٤ (املادة مبوجب

 كتابـة  اتفقوا قد األطراف كان إذا
 بـشأن  أجـنيب  قانون ختيارا على

 أمام احلكم على يطعنوا وأال الرتاع
 الطعـن  يكون وأن البحرين حماكم



 ١٧٣

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 يف املختـصة  اجلهة أمام احلكم على
 .أخرى دولة

 يف املختـصة  اجلهة أمام احلكم على
 .أخرى دولة

  الثالث الباب
  الغرفة أمام اإلجراءات تنظيم

  )٢٦(مادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالث الباب
  الغرفة أمام اإلجراءات تنظيم

  )٢٦(مادة 

 جتـاوز  ال مدة يف (عبارة إضافة •
) القانون صدور من أشهر ستة
 بعد الوزير، يصدر( عبارة بعد

ــة ــس موافق ــى ال  األعل
 بدايـة  يف الـواردة  )للقضاء،

  .املادة
 ذلك يكون نص املادة بعـد      وعلى

 :التعديل
  الباب الثالث

  الثالث بالبا
  الغرفة أمام اإلجراءات تنظيم

  )٢٦(مادة 

املوافقة على قرار جملس النواب      •
 جتاوز ال مدة يف (عبارة إضافةب

) القانون صدور من أشهر ستة
 بعد الوزير، يصدر( عبارة بعد

ــة ــس موافق ــى ال  األعل
 بدايـة  يف الـواردة  )للقضاء،

  .املادة
  

  الباب الثالث
  ةتنظيم اإلجراءات أمام الغرف

  )٢٦(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٤

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

 الـس  موافقة بعد الوزير، يصدر
 تتـضمن  الئحـة  للقضاء، األعلى
 أمـام  املتبعـة  واإلجراءات دالقواع
 مراعاـا  الواجب واملواعيد الغرفة
 الغرفـة  تنظرها اليت املنازعات على
 مـن  األول الفـصل  ألحكام طبقاً
 يف مبا القانون، هذا من الثاين الباب
 الـدعوى  تقـدمي  إجراءات ذلك

 واختيـار  تعـيني  وشروط وإداراا
 والقواعد الرتاع تسوية هيئة أعضاء
 تنحـيهم  وأسـباب  ملرده املنظمة

 هيئـة  أمام اخلصوم متثيل وشروط

  تنظيم اإلجراءات أمام الغرفة
  )٢٦(مادة 

يصدر الوزير، بعد موافقة الـس      
يف مدة ال جتـاوز     األعلى للقضاء،   

 ستة أشهر من صـدور القـانون      
الئحة تتضمن القواعد واإلجراءات    
املتبعة أمام الغرفة واملواعيد الواجب     

ازعات اليت تنظرها   مراعاا على املن  
الغرفة طبقاً ألحكام الفـصل األول      
من الباب الثاين من هذا القانون، مبا       
يف ذلك إجراءات تقدمي الـدعوى      
وإداراا وشروط تعـيني واختيـار      
أعضاء هيئة تسوية الرتاع والقواعد     
املنظمة لردهم وأسـباب تنحـيهم      

  
  

يصدر الوزير، بعد موافقة الـس      
يف مدة ال جتـاوز     األعلى للقضاء،   

 ستة أشهر من صـدور القـانون      
الئحة تتضمن القواعد واإلجراءات    
املتبعة أمام الغرفة واملواعيد الواجب     
مراعاا على املنازعات اليت تنظرها     
الغرفة طبقاً ألحكام الفـصل األول      

ثاين من هذا القانون، مبا     من الباب ال  
يف ذلك إجراءات تقدمي الـدعوى      
وإداراا وشروط تعـيني واختيـار      
أعضاء هيئة تسوية الرتاع والقواعد     
املنظمة لردهم وأسـباب تنحـيهم      



 ١٧٥

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 صالحية عدم وحاالت الرتاع تسوية
 فيه، للفصل الرتاع لتسوية يعني من

 الرسـوم  لسداد املنظمة واألحكام
 الغرفة، خزينة وإيداعها واملصاريف

 لتنظـيم  الالزمة األمور من وغريها
 والغياب احلضور فيها مبا اإلجراءات
 األحكام تفسريو والتدخل واإلدخال
 واحلسابية املادية األخطاء وتصحيح
 .الطلبات وإغفال

وشروط متثيل اخلصوم أمام هيئـة      
م صالحية  تسوية الرتاع وحاالت عد   

من يعني لتسوية الرتاع للفصل فيه،      
واألحكام املنظمة لسداد الرسـوم     
واملصاريف وإيداعها خزينة الغرفة،    
وغريها من األمور الالزمة لتنظـيم      
اإلجراءات مبا فيها احلضور والغياب     
واإلدخال والتدخل وتفسري األحكام    

ادية واحلسابية  وتصحيح األخطاء امل  
  .وإغفال الطلبات

وشروط متثيل اخلصوم أمام هيئـة      
تسوية الرتاع وحاالت عدم صالحية     
من يعني لتسوية الرتاع للفصل فيه،      

داد الرسـوم   واألحكام املنظمة لس  
واملصاريف وإيداعها خزينة الغرفة،    
وغريها من األمور الالزمة لتنظـيم      
اإلجراءات مبا فيها احلضور والغياب     
واإلدخال والتدخل وتفسري األحكام    
وتصحيح األخطاء املادية واحلسابية    

 .وإغفال الطلبات

  )٢٧(مادة 
  
  
  

  )٢٧(مادة 
 جتـاوز  ال مدة يف (عبارة إضافة •

) القانون صدور من أشهر ستة
 جملـس  يـصدر  (عبـارة  بعد

  )٢٧(مادة 
املوافقة على قرار جملس النواب      •

 جتاوز ال مدة يف (عبارة إضافةب
) القانون صدور من أشهر ستة

  )٢٧(مادة 
  
  
  



 ١٧٦

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  

 قواعـد  األمنـاء  جملس يصدر -أ
 حتديـد  نتتضم واليت اإلجراءات

 أمـام  املنازعـات  تسوية وسائل
 واإلجـراءات  والقواعد الغرفة،
 الواجـب  واملواعيد أمامها املتبعة

 الـيت  املنازعـات  على مراعاا
 ألحكـام  وفقـاً  الغرفة تنظرها
 من الثاين الباب من الثاين الفصل

 ذلـك  يف مبـا  القـانون،  هذا
 وإداراا الدعوى تقدمي إجراءات

 البنـد  بداية يف الواردة) األمناء
  .املادة من) أ(

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

يف مـدة    يصدر جملس األمنـاء      -أ
 الجتاوز ستة أشهر مـن صـدور      
القانون قواعد اإلجـراءات والـيت      
تتضمن حتديـد وسـائل تـسوية       
املنازعات أمام الغرفـة، والقواعـد      
واإلجراءات املتبعة أمامها واملواعيد    
الواجب مراعاا على املنازعـات     
اليت تنظرها الغرفة وفقـاً ألحكـام       
الفصل الثاين من الباب الثاين مـن       

نون، مبا يف ذلك إجـراءات   هذا القا 

 جملـس  يـصدر  (عبـارة  بعد
 البنـد  بداية يف الواردة )األمناء

  .املادة من) أ(
  

  
  
  
  
  
يف مـدة    يصدر جملس األمنـاء      -أ

 الجتاوز ستة أشهر مـن صـدور      
القانون قواعد اإلجـراءات والـيت      
تتضمن حتديـد وسـائل تـسوية       
املنازعات أمام الغرفـة، والقواعـد      
واإلجراءات املتبعة أمامها واملواعيد    

نازعـات  الواجب مراعاا على امل   
اليت تنظرها الغرفة وفقـاً ألحكـام       
الفصل الثاين من الباب الثاين مـن       



 ١٧٧

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 أعـضاء  واختيار تعيني وشروط
 والقواعـد  الـرتاع  تسوية هيئة

 تنحـيهم  وأسباب لردهم املنظمة
 هيئة أمام اخلصوم متثيل وشروط
 عـدم  وحـاالت  الرتاع تسوية

 الرتاع لتسوية يعني من صالحية
 أتعاب حتديد وقواعد فيه للفصل

 واألحكـام  الرتاع، تسوية هيئة
 واملصاريف الرسوم لسداد املنظمة

 غريهـا و الغرفة، خزينة وإيداعها
 لتنظـيم  الالزمـة  األمـور  من

 احلـضور  فيهـا  مبا اإلجراءات
ــاب  األحكــام وتفــسري والغي

ــصحيح ــاء وت ــة األخط  املادي

تقدمي الدعوى وإدارـا وشـروط      
تعيني واختيار أعضاء هيئة تـسوية      
الرتاع والقواعد املنظمـة لـردهم      
وأسباب تنحيهم وشـروط متثيـل      
اخلصوم أمام هيئة تـسوية الـرتاع       
وحاالت عدم صالحية من يعـني      
لتسوية الرتاع للفصل فيه وقواعـد      
 حتديد أتعاب هيئة تسوية الـرتاع،     
واألحكام املنظمة لسداد الرسـوم     
واملصاريف وإيداعها خزينة الغرفة،    
وغريها من األمور الالزمة لتنظـيم      
اإلجراءات مبا فيها احلضور والغياب     
وتفسري األحكام وتصحيح األخطاء    

  .املادية واحلسابية وإغفال الطلبات

هذا القانون، مبا يف ذلك إجـراءات    
تقدمي الدعوى وإدارـا وشـروط      
تعيني واختيار أعضاء هيئة تـسوية      
الرتاع والقواعد املنظمـة لـردهم      
وأسباب تنحيهم وشـروط متثيـل      
اخلصوم أمام هيئة تـسوية الـرتاع       

دم صالحية من يعـني     وحاالت ع 
لتسوية الرتاع للفصل فيه وقواعـد      
حتديد أتعاب هيئة تسوية الـرتاع،      
واألحكام املنظمة لسداد الرسـوم     
واملصاريف وإيداعها خزينة الغرفة،    
وغريها من األمور الالزمة لتنظـيم      
اإلجراءات مبا فيها احلضور والغياب     
وتفسري األحكام وتصحيح األخطاء    



 ١٧٨

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .الطلبات وإغفال واحلسابية
 األمنـاء  جملس يصدر أن جيوز -ب

 تتـضمن  خاصة إجراءات قواعد
 الواجبـة  واإلجـراءات  القواعد
 مـن  معـني  نوع على التطبيق

 طبقاً الغرفة تنظرها اليت املنازعات
 البـاب  من الثاين الفصل ألحكام
 .القانون هذا من الثاين

 جيوز أن يصدر جملس األمنـاء       -ب
قواعد إجراءات خاصـة تتـضمن      

واإلجراءات الواجبة التطبيق   القواعد  
على نوع معني من املنازعات الـيت       
تنظرها الغرفة طبقاً ألحكام الفصل     
الثاين من الباب الثاين مـن هـذا        

  .القانون
  

  . وإغفال الطلباتاملادية واحلسابية
 جيوز أن يصدر جملس األمنـاء       -ب

قواعد إجراءات خاصـة تتـضمن      
القواعد واإلجراءات الواجبة التطبيق    
على نوع معني من املنازعات الـيت       
تنظرها الغرفة طبقاً ألحكام الفصل     
الثاين من الباب الثاين مـن هـذا        

  .القانون
 

  )٢٨(مادة 
 بنظـر  للغرفة االختصاص انعقد إذا
 مـن  تعيني سلطة الغرفة تعترب اعالرت
 كانـت  أيـاً  الـرتاع  لتسوية يلزم

 تطبيقها جيب اليت اإلجرائية القواعد

  )٢٨(مادة 
  دون تعديل

  

  )٢٨(مادة 
  دون تعديل

  

  )٢٨(مادة 
 بنظـر  للغرفة االختصاص انعقد إذا

 مـن  تعيني سلطة الغرفة تعترب الرتاع
 كانـت  أيـاً  الـرتاع  لتسوية يلزم
 تطبيقها جيب اليت اإلجرائية اعدالقو



 ١٧٩

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .الرتاع على .الرتاع على

  )٢٩(مادة 

 تسوية هيئة أعضاء يتمتع أن جيب
 باحليدة اختيارهم يتم الذين الرتاع

 يتم من كل وعلى واالستقالل،
 املوافقة وقبل الرتاع، لتسوية اختياره

 التعيني لسلطة يفصح أن تعيينه، على
 حيتمل مالبسات أو ظروف أية عن
 حول شكوك أية إثارة إىل تؤدي أن

 .استقالله أو حيدته

  )٢٩(مادة 
  دون تعديل

  

  )٢٩(مادة 
  دون تعديل

  

  )٢٩(مادة 

 تـسوية  هيئة أعضاء يتمتع أن جيب
 باحليـدة  اختيارهم يتم الذين الرتاع

 يـتم  مـن  كل وعلى واالستقالل،
 املوافقة وقبل الرتاع، لتسوية اختياره

 التعيني لسلطة يفصح أن تعيينه، على
 حيتمل مالبسات أو ظروف أية عن
 حول شكوك أية إثارة إىل تؤدي أن

 .استقالله أو حيدته

  )٣٠(مادة 
  
  

  )٣٠(مادة 
 أمـام  اـازين  (عبارة إضافة •

 عم (عبارة بعد) التمييز حمكمة

  )٣٠(مادة 
النواب املوافقة على قرار جملس      •

 أمـام  اـازين  (عبارة إضافةب

  )٣٠(مادة 
  
  



 ١٨٠

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
 هذا أحكام تطبيق معرض يف

 الالئحة أحكام مراعاة ومع القانون،
  :اإلجراءات وقواعد

 البحرينيني غري للمحامني جيوز ال -أ
 مع باالشتراك إال اخلصوم متثيل
 إذا البحرينيني احملامني أحد

 ألحكام وفقاً الرتاع عرض
 الثاين الباب من األول الفصل

  .القانون هذا من
 البحرينيني غري للمحامني جيوز -ب

 الواردة) البحرينيني احملامني أحد
  .املادة من) أ (البند يف

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
 :التعديل

يف معرض تطبيـق أحكـام هـذا        
القانون، ومع مراعاة أحكام الالئحة     

  :وقواعد اإلجراءات
 ال جيوز للمحامني غري البحرينيني     -أ

متثيل اخلصوم إال باالشتراك مع أحد      
اـازين أمـام    نيني  احملامني البحري 
 إذا عرض الرتاع وفقاً     حمكمة التمييز 

ألحكام الفصل األول من البـاب      
  .الثاين من هذا القانون

 جيوز للمحامني غري البحرينيني     -ب

 مع (عبارة بعد) التمييز حمكمة
 الواردة) البحرينيني احملامني أحد
  .املادة من) أ (البند يف

  

  
  
  
  

يف معرض تطبيـق أحكـام هـذا        
القانون، ومع مراعاة أحكام الالئحة     

  :وقواعد اإلجراءات
 ال جيوز للمحامني غري البحرينيني     -أ

خلصوم إال باالشتراك مع أحد     متثيل ا 
اـازين أمـام    احملامني البحرينيني   

 إذا عرض الرتاع وفقاً     حمكمة التمييز 
ألحكام الفصل األول من البـاب      

  .الثاين من هذا القانون
 جيوز للمحامني غري البحرينيني     -ب



 ١٨١

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 الرتاع عرض إذا اخلصوم متثيل
 من الثاين الفصل ألحكام وفقاً
 .القانون هذا من الثاين الباب

متثيل اخلصوم إذا عرض الرتاع وفقاً      
ألحكام الفصل الثاين مـن البـاب       

  .الثاين من هذا القانون

متثيل اخلصوم إذا عرض الرتاع وفقاً      
ألحكام الفصل الثاين مـن البـاب       

 .القانونالثاين من هذا 

  )٣١(مادة 

 األعلى الس من بقرار يندب
  :باآليت خيتص قاض للقضاء

 للسري الالزمة تالقرارا إصدار -أ
 واليت الرتاع تسوية إجراءات يف

 على بناء قضائيا تدخال تتطلب
  .الرتاع تسوية هيئة طلب
 بني فيما الوقتية األمور نظر -ب
 هيئة وتشكيل الغرفة إىل الرتاع رفع

 احلاالت يف أو الرتاع تسوية
 نظر دون حتول قد اليت االستثنائية

  )٣١(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣١(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣١(مادة 

 األعلى الس من راربق يندب
  :باآليت خيتص قاض للقضاء

 للسري الالزمة تالقرارا إصدار -أ
 واليت الرتاع تسوية إجراءات يف

 على بناء قضائيا تدخال تتطلب
  .الرتاع تسوية هيئة طلب
 بني فيما الوقتية األمور نظر -ب
 هيئة وتشكيل الغرفة إىل الرتاع رفع

 احلاالت يف أو الرتاع تسوية
 نظر دون حتول قد اليت نائيةاالستث



 ١٨٢

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 الوقيت، للطلب الرتاع تسوية هيئة
 إىل الطلب املنتدب القاضي وحييل
 تشكيلها، فور الرتاع تسوية هيئة

 باختصاص إخالل دون كله وذلك
 الطلبات بنظر الرتاع تسوية هيئة

  .الوقتية
 إىل الوقيت القرار من التظلم ويقدم

 هيئة إىل أو أصدره، الذي القاضي
 حبسب تشكيلها بعد الرتاع تسوية

 يف الصادر القرار ويكون األحوال،
 عليه للطعن قابل وغري ائياً التظلم

 وقواعد الالئحة وحتدد طريق، بأي
 للتظلم املنظمة األحكام اإلجراءات

 .فيه والبت

 الوقيت، للطلب الرتاع تسوية هيئة
 إىل الطلب املنتدب القاضي وحييل
 تشكيلها، فور الرتاع تسوية هيئة

 باختصاص إخالل دون كله وذلك
 الطلبات بنظر الرتاع تسوية هيئة

  .الوقتية
 إىل الـوقيت  القرار من التظلم ويقدم

 هيئـة  إىل أو أصدره، الذي القاضي
 حبـسب  تشكيلها بعد الرتاع يةتسو

 يف الصادر القرار ويكون األحوال،
 عليه للطعن قابل وغري ائياً التظلم

 وقواعد الالئحة وحتدد طريق، بأي
 للتظلم املنظمة األحكام اإلجراءات

 .فيه والبت



 ١٨٣

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )٣٢(مادة 

 الرتاع تسوية هيئة حكم يصدر
 الرتاع، تسوية هيئة من ويوقع كتابة
 تنص اليت للقواعد طبقاً كله وذلك
 .اإلجراءات وقواعد الالئحة عليها

  )٣٢(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٢(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٢(مادة 

 الرتاع تسوية هيئة حكم يصدر
 الرتاع، تسوية هيئة من ويوقع كتابة
 تنص اليت للقواعد طبقاً كله وذلك
 .اإلجراءات وقواعد الالئحة عليها

  الباب الرابع
 تسوية الترخيص ملؤسسات
  املنازعات

  
  )٣٣(مادة 

 جملس موافقة بعد – للوزير جيوز
 ملؤسسات الترخيص – الوزراء
 يف أعماهلا ملمارسة املنازعات تسوية
 اململكة واختاذ البحرين، مملكة

  الباب الرابع
تسوية الترخيص ملؤسسات 

  املنازعات
  

  )٣٣(مادة 
  دون تعديل

  

  الباب الرابع
الترخيص ملؤسسات تسوية 

  املنازعات
  

  )٣٣(مادة 
  دون تعديل

  

  الباب الرابع
الترخيص ملؤسسات تسوية 

  املنازعات
  

  )٣٣(مادة 

 جملس موافقة بعد – للوزير جيوز
 ملؤسسات الترخيص – الوزراء
 يف أعماهلا ملمارسة املنازعات تسوية
 اململكة واختاذ البحرين، ةمملك



 ١٨٤

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 املستحقة الرسوم وحتديد هلا، مركزاً
 كيفية الترخيص وينظم عليها

  .لعملها ممارستها

 املستحقة الرسوم وحتديد هلا، مركزاً
 كيفية الترخيص وينظم عليها

  .لعملها ممارستها
  )٣٤(مادة 

) ٢٤ (و) ٢٣ (املواد أحكام تسري
 و) ٣٥ (و) ب / ٣٠ (و) ٢٥(و
 على القانون، هذا من) ٣٦(

 املادة يف إليها املشار املؤسسات
  .السابقة

  )٣٤(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٤(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٤(مادة 

) ٢٤ (و) ٢٣ (املواد أحكام تسري
 و) ٣٥ (و) ب / ٣٠ (و) ٢٥(و
 علـى  القـانون،  هـذا  من) ٣٦(

 املـادة  يف إليهـا  املشار املؤسسات
 .السابقة

  اخلامس الباب
  عامة أحكام
  )٣٥(مادة 

 املرافعات قانون أحكام تسري ال
 اإلثبات وقانون والتجارية املدنية

  )٣٥(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٥(مادة 
  دون تعديل

  

  اخلامس الباب
  عامة أحكام
  )٣٥(مادة 

 املرافعـات  قانون أحكام تسري ال



 ١٨٥

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 بنظره الغرفة اختصت نزاع أي على
 إال القانون، هذا ألحكام وفقاً

 مع فيه تتعارض ال الذي بالقدر
 .أحكامه

 اإلثبـات  وقانون والتجارية املدنية
 بنظره فةالغر اختصت نزاع أي على
 إال القـانون،  هـذا  ألحكام وفقاً

 مـع  فيـه  تتعارض ال الذي بالقدر
 .أحكامه

  )٣٦(مادة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٦(مادة 
أو كان ناجتاً عن    (إضافة عبارة    •

 يف اية البنـدين     )خطأ جسيم 
  ).أ،ج(

أو كان ناجتاً عن    (إضافة عبارة    •
إال إذا  (بعد عبارة   ) خطأ جسيم 

الواردة يف  ) صدر منه بسوء نية   
  .من املادة) ب(البند 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  )٣٦(مادة 
املوافقة على قرار جملس النواب      •

أو كان ناجتاً عن    (إضافة عبارة   ب
يف اية البنـدين    ) خطأ جسيم 

  ).أ،ج(
املوافقة على قرار جملس النواب      •

ن ناجتاً عن   أو كا (إضافة عبارة   ب
إال إذا  (بعد عبارة   ) خطأ جسيم 

الواردة يف  ) صدر منه بسوء نية   

  )٣٦(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٦

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
 جملس وأعضاء رئيس سألي ال -أ

 أو التنفيذي الرئيس أو األمناء
 موظفي من أي أو العام املسجل
 أحلق امتناع أو فعل أي عن الغرفة
 تنفيذاً ذلك كان إذا بالغري ضرراً
 صالحياته حدود ويف ملهامه

 أو القانون هذا يف عليها املنصوص
 تنفيذاً الصادرة القرارات أو اللوائح

  .نية بسوء منه صدر إذا إال له،
  
 تسوية هيئة عضو أي سألي ال -ب

 أحكام إىل باالستناد تعيينه مت نزاع

  :التعديل
 
 ال يسأل رئيس وأعضاء جملـس       -أ

األمناء أو الـرئيس التنفيـذي أو       
في املسجل العام أو أي من مـوظ      

الغرفة عن أي فعل أو امتناع أحلـق       
ضرراً بالغري إذا كان ذلك تنفيـذاً       
ــالحياته  ــه ويف حــدود ص ملهام
املنصوص عليها يف هذا القـانون أو       
اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً     

أو له، إال إذا صدر منه بسوء نيـة         
  .كان ناجتاً عن خطأ جسيم

 ال يسأل أي عضو هيئة تسوية       -ب
عيينه باالستناد إىل أحكام    نزاع مت ت  

  .من املادة) ب(البند 
  

  
  
 ال يسأل رئيس وأعضاء جملـس       -أ

األمناء أو الـرئيس التنفيـذي أو       
املسجل العام أو أي من مـوظفي       
الغرفة عن أي فعل أو امتناع أحلـق       

تنفيـذاً  ضرراً بالغري إذا كان ذلك      
ــالحياته  ــه ويف حــدود ص ملهام
املنصوص عليها يف هذا القـانون أو       
اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً     

أو له، إال إذا صدر منه بسوء نيـة         
  .كان ناجتاً عن خطأ جسيم

 ال يسأل أي عضو هيئة تسوية       -ب
نزاع مت تعيينه باالستناد إىل أحكام      



 ١٨٧

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 امتناع أو فعل أي عن القانون هذا
 صدر إذا إال مهامه تنفيذ سبيل يف
 هذا يسري كما ية،ن بسوء منه

 هيئة عضو لدى العاملني على احلكم
 قبله من املفوضني أو الرتاع تسوية
 املرتبطة األعمال بعض ملباشرة
 ذلك خيل وال إليه، املوكولة باملهام

 إذا الرتاع تسوية هيئة عضو مبسئولية
 وقت يف أو جدي سبب بغري تنحى
  .مناسب غري
  
 أو فعل أي عن الغرفة تسأل ال -ج

 وأعضاء رئيس من يصدر اعامتن
 أو التنفيذي الرئيس أو األمناء جملس

هذا القانون عن أي فعل أو امتناع       
يف سبيل تنفيذ مهامه إال إذا صـدر        

أو كان ناجتاً عن خطأ     منه بسوء نية    
، كما يسري هـذا احلكـم      جسيم

على العاملني لدى عضو هيئة تسوية      
الرتاع أو املفوضني من قبله ملباشرة      
بعض األعمـال املرتبطـة باملهـام       

يه، وال خيل ذلك مبسئولية     املوكولة إل 
عضو هيئة تسوية الرتاع إذا تنحـى       
بغري سبب جدي أو يف وقت غـري        

  .مناسب
 ال تسأل الغرفة عن أي فعل أو        -ج

امتناع يصدر من رئيس وأعـضاء      
جملس األمناء أو الرئيس التنفيذي أو      

هذا القانون عن أي فعل أو امتناع       
 سبيل تنفيذ مهامه إال إذا صـدر        يف

أو كان ناجتاً عن خطأ     منه بسوء نية    
، كما يسري هـذا احلكـم      جسيم

على العاملني لدى عضو هيئة تسوية      
الرتاع أو املفوضني من قبله ملباشرة      
بعض األعمـال املرتبطـة باملهـام       
املوكولة إليه، وال خيل ذلك مبسئولية      
عضو هيئة تسوية الرتاع إذا تنحـى       

 سبب جدي أو يف وقت غـري        بغري
  .مناسب

 ال تسأل الغرفة عن أي فعل أو        -ج
امتناع يصدر من رئيس وأعـضاء      
جملس األمناء أو الرئيس التنفيذي أو      



 ١٨٨

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 موظفي من أي أو العام املسجل
 نزاع تسوية هيئة عضو أي أو الغرفة

 بامسها يتصرف آخر مسئول أي أو
 الفعل هذا كان إذا إال حلساا، أو
 .نية بسوء مت االمتناع أو

املسجل العام أو أي من مـوظفي       
الغرفة أو أي عضو هيئة تسوية نزاع       

آخر يتصرف بامسها   أو أي مسئول    
أو حلساا، إال إذا كان هذا الفعل       

أو كـان   أو االمتناع مت بسوء نية      
  .ناجتاً عن خطأ جسيم

املسجل العام أو أي من مـوظفي       
الغرفة أو أي عضو هيئة تسوية نزاع       
أو أي مسئول آخر يتصرف بامسها      
أو حلساا، إال إذا كان هذا الفعل       

أو كـان   اع مت بسوء نية     أو االمتن 
 .ناجتاً عن خطأ جسيم

  )٣٧(مادة 

 أحكام الغرفة موظفي على تسري
 ١٩٧٥ لسنة) ١٣ (رقم القانون
 ومكافآت معاشات تنظيم بشأن

 والقوانني احلكومة ملوظفي التقاعد
 .له املعدلة

  )٣٧(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٧(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٧(مادة 

ـ  الغرفة موظفي على تسري  امأحك
 ١٩٧٥ لـسنة ) ١٣ (رقم القانون
 ومكافـآت  معاشات تنظيم بشأن

 والقـوانني  احلكومة ملوظفي التقاعد
 .له املعدلة

  )٣٨(مادة   )٣٨(مادة   )٣٨(مادة   )٣٨(مادة 



 ١٨٩

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 لسنة) ٩ (رقم بقانون املرسوم يلغى
 البحرين مركز بإنشاء ١٩٩٣

 كما الدويل، التجاري للتحكيم
 أحكام مع يتعارض نص كل يلغى
  .القانون هذا

  لدون تعدي
  

  دون تعديل
  

 لسنة) ٩ (رقم بقانون املرسوم يلغى
 البحـرين  مركـز  بإنشاء ١٩٩٣

 كمـا  الـدويل،  التجاري للتحكيم
 أحكـام  مع يتعارض نص كل يلغى
 .القانون هذا

  )٣٩(مادة 
  
  
  
  
  

 – خيصه فيما كل – الوزراء على
 ويعمل القانون، هذا أحكام تنفيذ

 يف نشره تاريخل التايل اليوم من به

  )٣٩(مادة 
على رئيس جملس   (إحالل عبارة    •

حمل عبـارة   ) الوزراء والوزراء 
  ).على الوزراء(

بعـد  وعلى ذلك يكون نص املـادة       
  :التعديل

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء  
 تنفيذ أحكـام   – كل فيما خيصه     –

هذا القانون، ويعمل به من اليـوم       

  )٣٩(مادة 
املوافقة على قرار جملس النـواب    •

علـى رئـيس    (إحالل عبارة   ب
حمـل  ) جملس الوزراء والوزراء  

  ).على الوزراء(عبارة 
  

  )٣٩(مادة 
  
  
  
  

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء  
 تنفيذ أحكـام   – كل فيما خيصه     –

هذا القانون، ويعمل به من اليـوم       



 ١٩٠

   القانونعنصوص مواد مشرو
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 الغرفة تبدأ أن على الرمسية، اجلريدة
 املنصوص اختصاصاا مباشرة يف

 هذا من الثاين الباب يف عليها
 من أشهر ستة مضي بعد القانون
 .به العمل تاريخ

التايل لتاريخ نـشره يف اجلريـدة        
الرمسية، على أن تبـدأ الغرفـة يف        
مباشرة اختصاصاا املنصوص عليها    
يف الباب الثاين من هذا القانون بعد       

عمـل  شهر من تاريخ ال   مضي ستة أ  
  .به

التايل لتاريخ نـشره يف اجلريـدة        
لرمسية، على أن تبـدأ الغرفـة يف        ا

مباشرة اختصاصاا املنصوص عليها    
يف الباب الثاين من هذا القانون بعد       
مضي ستة أشهر من تاريخ العمـل       

  .به
  
  
  
  
 

 
  
  



 ١٩١

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

اخلدمات بشأن مشروع قانون تقرير جلنة 
) ٧٤(من القانون رقم ) ٦(بتعديل املادة 

م بشأن رعاية وتأهيل ٢٠٠٦لسنة 
  .وتشغيل املعاقني

  
  
  
  



 ١٩٢

  م٢٠٠٩ أبريل ١٥:  التاريخ
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
   )٦(املادة عديل بت(  ) لسنة (  ) رقم مشروع قانون  بشأن

   بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقنيم٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(القانون رقم من 
  من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

  
  :مقدمــة

  

  -ص ل خ ت   / ٣٨٧(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم              
وجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة      والذي مت مب   م٢٠٠٩ مارس   ٢٢ املؤرخ يف    )٢٠٠٩-٣-٣

 بـشأن  م٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(القانون رقم من  )٦(املادة بتعديل (  ) لسنة ( ) رقم مشروع قانون   
، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي           رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني   

  . الساللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على 
    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 .م٢٠٠٩ أبريل ١العشرين بتاريخ تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع  )١(
 

 الوثائق املتعلقة مبشروع القانون واليت اشتملت على مـا           أثناء دراستها على   اطلعت اللجنة  )٢(
 :يلي

 

وقد متسك جملس النـواب بقـراره       . ب ومرفقاته بشأن مشروع القانون    رار جملس النوا  ق •
استثناء من أحكام قوانني معاشات ومكافـآت       " :السابق بتعديل املادة على النحو التايل     

التقاعد للمدنيني والعسكريني والتأمني االجتماعي، يستحق املوظـف أو الـضابط أو            



 ١٩٣

ا إذا بلغت مـدة     ا تقاعدي  اللجنة الطبية أنه معاق معاش     الفرد أو املؤمن عليه الذي تقرر     
اخلدمة احملسوبة يف املعاش مخس عشرة سنة على األقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات             

ا ألحكام القوانني املشار إليها،      وفقً عاشابالنسبة لإلناث، إذا كان أي منهم ال يستحق م        
ه أو مخس وعشرين سـنة أيهمـا        وحيسب املعاش يف هذه احلالة على أساس مدة خدمت        

 ".أكرب
  

استثناء من أحكام قوانني معاشـات      " :قرار جملس الشورى القاضي بتعديل املادة كالتايل       •
ومكافآت التقاعد للمدنيني والعسكريني والتأمني االجتماعي، يستحق املـؤمن عليـه           

ديا إذا بلغت   املعاق الذي تقرر اللجنة الطبية عدم قدرته على مزاولة العمل معاشا تقاع           
مدة خدمته احملسوبة يف املعاش مخس عشرة سنة على األقل إذا كان ال يستحق معاشـا            
وفقًا ألحكام القوانني املشار إليها، وحيتسب املعاش يف هذه احلالة على أسـاس مـدة               

 ".خدمته أو مخس وعشرين سنة أيهما أكرب
  

ن أحكـام قـوانني معاشـات       استثناء م ": نص املادة كما ورد يف املشروع بقانون وهي        •
ومكافآت التقاعد للمدنيني والعسكريني والتأمني االجتماعي، يستحق املوظف أو الضابط          
أو الفرد أو املؤمن عليه الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مـدة                 

سـنوات  اخلدمة احملسوبة يف املعاش مخس عشرة سنة على األقل بالنسبة للذكور وعـشر              
بالنسبة لإلناث، إذا كان أي منهم ال يستحق معاشاً وفقًا ألحكام القوانني املشار إليهـا،               

  ".وحيسب املعاش يف هذه احلالة على أساس مدة خدمته أو مخس وعشرين سنة أيهما أكرب
  

استثناء من أحكام قوانني معاشات ومكافـآت التقاعـد         " :نص املادة يف القانون األصلي     •
العسكريني والتأمني االجتماعي يستحق املؤمن عليه أو املستفيد الـذي تقـرر            للمدنيني و 

اللجنة الطبية أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة اخلدمة احملسوبة يف املعاش مخس عشرة          
سنة بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة لإلناث إذا كان أي منهم ال يستحق معاشـا               



 ١٩٤

ملشار إليها، وحيسب املعاش يف هذه احلال على أساس مدة خدمتـه    وفقًا ألحكام القوانني ا   
 ".أو مخس عشرة سنة أيهما أكرب

  
 : من األمانة العامة بالس كل منحضر االجتماع −

  

 . لشؤون اللجان املستشار القانوين  حممـد عبداهللا الدليميالدكتور  .١
 . لشؤون اللجان املستشار القانوين  ن محيد مـرهونـاألستاذ حمس .٢
 . قانوين يئة املستشارين أخصائي  السيد حممـد أمحــد حممـد .٣
 . صاحل فـر عبداللطيـ سهيالسيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  −

  
  :ة ـ اللجنرأي : ثانياً 

  

 القرار األخري ـس  تاستعرضو، وع القانون موضوع الدراسة والبحث    مشر      ناقشت اللجنة 
املـادة  جاء يف قراره السابق من تعديالت وإضافات على النواب والذي أصر فيه على التمسك مبا     

لجنة واملستشارين القانونيني يف    ال، وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء       األوىل من مشروع القانون   
وذلك ى السابق يف هذا الشأن،       جملس الشور  بالتمسك بقرار  اللجنة إىل التوصية     وانتهت ،الس

، كما أن إعـادة      مبدأ املساواة بني الرجل املعاق واملرأة املعاقة        ولتحقيق ةملعاجلة الشبهة الدستوري  
صياغة املادة املذكورة سوف حيصر تطبيقها على احلاالت اليت توصي فيها اللجنة الطبية املختـصة               
بعدم قدرة املعاق على العمل وضرورة إحالته على التقاعد، وذا فإن املعاق ال حيال على التقاعد                

  .ى العمل، وذلك تأكيدا ملبدأ دمج املعاق وتشجيعه على اإلنتاج والعملمادام قادرا عل
 بأن يصر جملس الشورى على قراره السابق بالنسبة ملشروع القانون           توصيوعليه فإن اللجنة         

ن قرار جملس النواب املرفق مل يتضمن أي حجـج أو           أعاله، خصوصا وأ  وذلك لألسباب الواردة    
  . هذا املشروع بقانونخبصوصتستدعي األخذ ا وتسند قراره أسباب إضافية مقنعة 

  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاثالث



 ١٩٥

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : من
  

ـًا     الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةالدكتور .١  .مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا    المـن إبراهيم عبدالسـيخ عبدالرمحالش  .٢

  
  :توصية اللجنة:  ـًارابع

  

لـس  ا بتمـسك ، فإن اللجنة توصي     دار من مناقشات وما أبدي من آراء      يف ضوء ما    
لفـصل  من ا  الثالث    العادي  عشرة من دور االنعقاد    اديةوالذي أُختذ جبلسته احل   بقراره السابق   

 .م٢٠٠٩ يناير ١٩قدة يوم االثنني املوافق  املنعلثاينالتشريعي ا

  
   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم

  
  

  

  يـة جواد اجلشـي.             د                  مسرية إبراهيم رجب.    أ
  اخلدمـاترئيس جلنة                                     اخلدماتنائب رئيس جلنة  
  
  

  
  
  
  



١٩٦ 

  
   
  
  
  
  
 

                                             
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  )٣(ملحق رقم 
  

الشؤون التشريعية والقانونية تقرير جلنة 
خبصوص مشروع قانون بشأن منح عالوة 

املعد يف ضوء االقتراح (ملوظفي املنافذ 
  .)بقانون املقدم من جملس النواب

  
  
  
  
  



١٩٧ 

  م٢٠٠٩ أبریل ١٩ :التاریخ

  
  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية السابع  التقرير

  مشروع قانون بشأن منح عالوة ملوظفي املنافذ، حول 
  )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 
  :مقدمة
 -٣ -٣/  ص ل ت ق ٣٨٦(، وبموج   ب الخط   اب رق   م  م٢٠٠٩ م   ارس ٢٢یخ بت   ار  
 إل ى   ال شورى مجل س  أحال ص احب المع الي ال سید عل ي ب ن ص الح ال صالح رئ یس           ،  )٢٠٠٩

م  شروع ق  انون ب  شأن م  نح ع  الوة لم  وظفي   م  نلجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة ن  سخة 
 لمناق شتھ ودراس تھ   ،) الن واب المعد في ض وء االقت راح بق انون المق دم م ن مجل س       (المنافذ،  

  .وإعداد تقریر بشأنھ متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر
  :إجراءات اللجنة: ًأوال

 : في االجتماعین التالیین– آنف الذكر – اللجنة مشروع القانون تدارست - ٣

  .م٢٠٠٩ مارس ٢٥بتاریخ      االجتماع التاسع عشر-

  .م٢٠٠٩ أبریل ١یخ بتار   االجتماع الحادي والعشرین-
  

 :اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون، على الوثائق المتعلقة بھ وھي - ٤

  .ة اإلیضاحیھمشروع القانون ومذكرت  .أ 

 . ومرفقاتھقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون .ب 

م ف  ي ش  أن قواع  د توزی  ع المكاف  آت عل  ى م  وظفي    ٢٠٠٧ل  سنة ) ٣(ق  رار رق  م   .ج 

 .الجمارك

م بشأن نظام قوات األمن ١٩٨٢لسنة ) ٣( المرسوم بقانون رقم من) ٣٣(المادة   .د 

 .العام
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  :  دعت اللجنة إلى اجتماعھا الحادي والعشرین.٣

  :  حضر ممثًال عنھا كل منوقد  :وزارة الداخلیة -
  .إدارة الشؤون القانونیة    النقیب أحمد محمد غانم المھزع. ١

  .قانونیةإدارة الشؤون ال      النقیب حسین سلمان مطر. ٢

  .اإلدارة العامة لدیوان الوزارة    المالزم أول عبداهللا أحمد عبداهللا. ٣
  

كما دعت اللجنة إلى اجتماعھا دیوان الخدمة المدنیة لمناقشة مشروع القانون المشار إلی ھ           . ٤

  .إال أنھ أفاد بعدم اختصاصھ بھ
  

 :شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى •

  .المستشار القانوني للمجلس    اب البرزنجيالدكتور عصام عبدالوھ. ١

  .المستشار القانوني لشؤون اللجان      الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي. ٢

  .أخصائي قانوني      اآلنسة میادة مجید معارج. ٣

  
 .السید جواد مھدي محفوظ تولى أمانة سر اللجنة •

  
ثانيا
ً

  :رأي وزارة الداخلية: 

 وھ و م نح ع الوات    –دف الم راد م ن م شروع الق انون     أفاد ممثلو وزارة الداخلیة ب أن الھ    
 متحق ق بالفع ل حی ث إن ق انون الخدم ة       –ومكافآت لموظفي المنافذ البریة والبحریة والجویة       

م في الفصل الخامس منھ نظم شروط م نح الع الوة للم وظفین         ٢٠٠٦لسنة  ) ٣٥(المدنیة رقم   
لوزراء رئیس مجلس الخدمة یجوز بقرار من رئیس مجلس ا" على أنھ ) ٣١(ونصت المادة 

 تقری ر ع الوات أخ رى للم  وظفین    – بن اء عل ى توص یة م ن دی وان الخدم ة المدنی ة        –المدنی ة  
كم ا  ". باإلضافة إلى ما نص علیھ ھذا القانون، ویحدد ھذا القرار شروط وقواع د اس تحقاقھا       

عل ى  ) ٣٢(أن الفصل السادس من ذات القانون نظم منح البدالت والمكاف آت إذ ت نص الم ادة             
 تقریر – بناء على توصیة من دیوان الخدمة المدنیة – مجلس الوزراء نیجوز بقرار م" أنھ 

بدالت أو مكاف آت أو می زات عینی ة بالن سبة ل بعض الوظ ائف الت ي تقت ضي ظ روف وطبیع ة                  
، حی ث  "العمل بھا تقریر ھذه المزایا وفقـًا للشروط والقواع د الت ي تح ددھا الالئح ة التنفیذی ة         

جھت السیاسة التشریعیة إلى منح مجلس الوزراء سلطة تقریر الب دالت والمكاف آت بالن سبة             ات



١٩٩ 

وباإلض افة  . لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبیعة العمل بھا تقریر مث ل تل ك المزای ا     
  لسنة ) ٣( بموجب قانون األمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم –إلى كل ذلك فإنھ یجوز   

ر ق   رار م   ن وزی   ر الداخلی   ة بتحدی   د أن   واع وفئ   ات وش   روط الب   دالت       أن ی   صد– ١٩٨٢
والع  الوات اإلض  افیة والفنی  ة الت  ي تم  نح ألع  ضاء ق  وات األم  ن الع  ام ال  ذین اقت  ضت طبیع  ة    

وبناء على ذلك ال ت رى ال وزارة أن ت نظم مث ل ھ ذه      . أعمالھم تقریر تلك العالوات أو البدالت 
 – حسب المقتضیات والظ روف فیم ا بع د    – القانون العالوات والبدالت في قانون ألن تعدیل     

یستغرق وقتـًا طویًال، على العكس فیما لو تم تقریر تلك العالوات والمكافآت ف ي ش كل ق رار       
وزاري حیث إن ص دور الق رار أكث ر مرون ة م ن ص دور الق انون، وتغیی ر مق دار الع الوات               

وقد ضرب ممثلو الوزارة . ونوالبدالت عن طریق القرار الوزاري أسھل مما لو نظمت بقان 
م ب شأن  ٢٠٠٦لسنة ) ١(أمثلة على القرارات الصادرة في ھذا المجال بالقرار الوزاري رقم      

) ٣(نظام العالوات والبدالت والذي تضمن ع الوة طبیع ة العم ل، وق رار وزی ر المالی ة رق م             
ا تقدم فق د  إضافة إلى م. م في شأن قواعد توزیع المكافآت على موظفي الجمارك  ٢٠٠٧لسنة  

م ٢٠٠٢لسنة ) ١٠(ذكر ممثلو الوزارة أن ھناك قانون الجمارك الموحد الصادر بقانون رقم 
والذي یم نح ح وافز مالی ة ل ضباط الجم ارك ع ن ك ل عملی ة ض بط للم واد الممنوع ة وبمب الغ                  

  .  متفاوتة بحسب نوع وحجم مخالفات التھریب الجمركي
  

ثالثـ
ً
  :رأي اللجنة: ا

المع د ف ي ض وء    (مشروع قانون بشأن منح عالوة لموظفي المنافذ، تدارست اللجنة      
 واطلع ت عل ى ق رار مجل س الن واب ومرفقات ھ         ،)االقتراح بقانون المقدم من مجل س الن واب       

بشأن المشروع، كما اطلعت على المبادئ واألسس التي بن ي علیھ ا الم شروع حی ث ی تلخص           
البری ة والبحری ة والجوی ة لم ا یقوم ون ب ھ       الھدف منھ في تحفیز وتشجیع العاملین ف ي المناف ذ       

من مھام في التصدي لما قد یشكل تھدیًدا جسیًما لمصالح الوطن عبر التصدي للتھریب بكافة    
  .أشكالھ من خالل منافذ المملكة المختلفة

وبع  د ت  دارس اآلراء والمالحظ  ات الت  ي أب  دیت م  ن قب  ل ال  سادة أع  ضاء اللجن  ة وبع  د     
 ف  إن اللجن  ة تب  دي   والمست  شارین الق  انونیین ب  المجلس؛  الداخلی  ةوزارةاالس  تماع لمالحظ  ات 

تفھمھا للھدف الذي یتوخ اه م شروع الق انون، كم ا ت تفھم الحاج ة إل ى ك ل م ا یمك ن أن ی شكل                   
عامل تحفیز وتشجیع للموظفین من أجل زیادة إنتاجھم ورف ع كف اءتھم ف ي وظ ائفھم المنوط ة         

 العالوات والمكافآت المراد تقریرھا بھذا الت شریع   ترى أن – في الوقت نفسھ     –أنھا  بھم، إال   
یج وز بق رار   " منھ على أن ھ  ) ٣٢(قد تم تنظیمھا في قانون الخدمة المدنیة حیث تنص المادة        

 تقریر بدالت أو مكاف آت  – بناء على توصیة من دیوان الخدمة المدنیة –من مجلس الوزراء  
ضي ظروف وطبیعة العمل بھ ا تقری ر ھ ذه    أو میزات عینیة بالنسبة لبعض الوظائف التي تقت 

حیث إنھ من الممكن إص دار   ،"المزایا وفقـًا للشروط والقواعد التي تحددھا الالئحة التنفیذیة     
ق رارات تنظیمی  ة یم  نح الموظف  ون بموجبھ  ا مكاف آت أو ب  دالت أو ح  وافز أو زی  ادات ح  سبما    

من الالئحة التنفیذیة ) ١٠٠(وفي الوقت ذاتھ جاءت المادة . تقتضیھ طبیعة وظروف وظائفھم



٢٠٠ 

لقانون الخدمة المدنیة مفصلة لتلك الشروط والقواعد، وبن اًء عل ى ذل ك ی صبح األم ر مغط ًى             
  .قانونـًا، األمر الذي ینفي الحاجة إلى مثل ھذا المشروع

كما ترى اللجنة أن تقریر عالوة ومكافأة ضبطیة للموظفین العاملین في منافذ المملكة في      
 سیفتح الباب أمام فئات مختلفة من م وظفي الدول ة للمطالب ة بع الوات ومكاف آت           قانون مستقل 

  .أخرى غیر المنصوص علیھا في قانون الخدمة المدنیة
وإضافة إلى ذلك فإن حسن ال سیاسة الت شریعیة یقت ضي ع دم إص دار ق انون ی شتمل عل ى                

ة ف  ي ن  سب مئوی  ة تق  رر كمكاف  آت أو ع  الوات، حی  ث إن بع  ض الم  ضبوطات غی  ر م  شروع  
  !األساس ویتم إتالفھا، فكیف یتم تقییمھا وتعطى المكافأة للموظف بناًء على قیمتھا ؟

وبناًء على ما تقدم انتھت اللجن ة إل ى التوص یة ب رفض م شروع الق انون الم ذكور م ن              
  .حیث المبدأ

  

رابع
ً
  : واالحتياطيصلياختيار مقرري املوضوع األ: ا

  :لداخلیة للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختیار كل منمن الالئحة ا) ٣٩(إعماًال لنص المادة 

  .أصلًیا  مقرًرا      األستاذة دالل جاسم الزاید .٣

 .احتیاطًیامقرًرا     األستاذ علي عبدالرضا العصفور .٤
 

خامس
ً
  :توصية اللجنة: ا

مشروع قانون بشأن منح ع الوة لم وظفي المناف ذ،      على   من حیث المبدأ   عدم الموافقة    -

  ). راح بقانون المقدم من مجلس النوابالمعد في ضوء االقت(

  

  واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھ
  

  

           حممد هادي احللواجي           السيد حبيب مكي هاشم
         رئيــــس                         نائب رئيس 

  الشؤون التشريعية والقانونية           جلنة     جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
  

 


