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 (1ملحق رقم )
 

 صاحب إىل املوجه السؤال

 والشؤون العدل وزير املعالي

 من واملقدم واألوقاف اإلسالمية

 مهدي أمحد العضو سعادة

 األسرة قانون بشأن احلداد

 الشق خيص فيما املوحد

 الوزير معالي ورد اجلعفري،

 .عليه
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 (2ملحق رقم )
 

 صاحب إىل املوجه السؤال

 والتعليم الرتبية وزير السعادة

 العضو سعادة من واملقدم

 بشأن الفضالة خليفة سبيكة

 االحتياجات ذوي الطلبة دمج

 ورد املدارس، يف اخلاصة

 . عليه الوزير سعادة
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 (3ملحق رقم )
 

 املالية الشؤون جلنة تقرير

 املرسوم خبصوص واالقتصادية

 لسنة( 52) رقم بقانون

 أحكام بعض بتعديل م2018

 لسنة( 27) رقم بقانون املرسوم

 السجل بشأن م2015

 .التجاري
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 م2019 مارس 25التاريخ: 

 (9الرقم: )

 

 خبصوصالشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
بتعديل بعض أحكام املرسوم  م2018( لسنة 52املرسوم بقانون رقم )
 بشأن السجل التجاري  2015( لسنة 27بقانون رقم )

 اخلامسالفصل التشريعي من  األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة:

شؤون  ستلمت لجنة ال صاديةا سيدصاحب المعالي كتاب  المالية واالقت علي  ال

( 1د  5ق / ف  مص ل  99م )ـ          رق بن صاااالل الصاااالل رليس مشلس ال ااا ر 

، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراس     ة ومناقش     ة م2019مارس  21المؤرخ في 

م بتعديل بعض أحكام المرساااا م بنار ن 2018( لساااار  52)المرساااا م بنار ن رقم 

، على أن تتم دراس      ته و بدا  ب ااااااجن السااااااشل التشار  2015( لساااااار  27رقم )

 ضه على المجلس. المالحظات و عداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عر
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لترفيذ التكليف المذك ر أعاله قامت اللشر  باإلشراءات التالي :

من  ولخالل دور االنعقاد العادي األ -تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور (1)

 ات التالية:في االجتماع قبل  حالته بصفة رسمية -خامسالفصل التشريعي ال

 تاريخ االشتماع رقم االشتماع

 13/1/2019 الرابعاالجتماع 

 20/1/2019 االجتماع الخامس

 27/1/2019 االجتماع السادس

 10/2/2019 االجتماع الثامن

 

منللولخالللدورلاالاعن دلاجع ديلاألل-تدارستتالاجنة الاجسوستتقالون اقملاجس  قر (2)

 اجت جي:لفيلاالجتس علإح جتهلوصفالرسسيالوعدل-خ مساجفصللاجتشويعيلاج

 تاريخ االشتماع رقم االشتماع

 24/3/2019 الخامس عشراالجتماع 

 

اطلعت اللجنة أثنا  دراس تاا على الوثاق  المتعلقة بالمرس وم بقانون موض وع  (3)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(خط بلعوضلاجسوسقالون اقملعنىلمةنسلاجشقرى.ل -

 )مرفق(رأيلجة الاجشؤوملاجتشويعيالواجن اقايالوسةنسلاجشقرى.ل -

 )مرفق(ل.رأيلوزارةلاجص  عالواجتة رةلواجسي حا -

ل)مرفق(.لجشؤوملاجنة ملاجن اقايلرأيلاجسستش ر -
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ل)مرفق( جدوللمن رملوينلاجسوسقالاألصنيلواج صلاجسعدل. -

ل)مرفق(قوارلمةنسلاج قابلوموفن تهلوشأملاجسوسقالون اقم.ل -

وزارة الصننعة و والارةرة  نعلمسثنقموودعقةلمنلاجنة الشتت رفلفيلاالجتس عل (4)

 ،لوقدلحضو:السيةحوو

  كيل ال زارة ل ؤ ن التشارة.  رـــادر خليــل المؤيــدالسيد  .1

   مدير إدارة رقاب  ال ركات.  السيد علي عبدالربي مره ن .2

 مست ار قار ري.  محمد عبدالمرعم العيدالسيد  .3

   مست ار قار ري.  عبدالمشيــد الدكت ر محمــد .4

 

 لس:شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجل (5)

 المساشةر القةنوني.  السيد خةلـــد نرـــةح محمـــد .1

 المساشةر القةنوني. السيد  لـي  ــبدهللا العــرادي .2

 أخصةئي إ الم أول. السيد  لــي  بــةس العــرادي .3

 بةحث قةنوني. السلــومالسيد  لــــي نــــةدر  .4

 بةحث قةنوني.         ـــي ربيـــع لـ السيدة أميـــعو .5

 

 ل.الدكاورة سهيرا  بداللطيف تقجىلأم االسولاجنة ا

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي  -ثانيــ

 

بقانون  لمرسومرأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة ا     

 من الناحية الدستورية.
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ا: لثثا
ا
 :السياحةووزارة الصناعة والتجارة رأي ـ

 

أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن المرسوم بقانون جا  استجابة      

االتحاد األوروبي والمنتدى  لمالحظات مجموعة العمل المالي )الفاتف( ولمتطلبات

المعلومات لألغراض الضريبية، وتنفيذًا لما جا  في قانون العالمي للشفافية وتبادل 

بالتصدي  على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  2018( لسنة 4رقم )

( FATCAالواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )

د النااقي المشار  ليه في وملحقياا األول والثاني. كما أوضحت الوزارة  أن المستفي

هو الشخص الطبيعي، الذي يملك بشكل نااقي أو يتحكم بشكل مكرًرا(  18المادة )

 )مرف ( .تتم  جرا  المعامالت نيابة عنه نااقي في السجل التجاري، أو الشخص الذي

 

ا: رأي اللجنة:رابع
ا
 ـ

لل لاجنة ا ل)تدارسا لرقم لون اقم ل52اجسوسقا لجس ا ل2018( لوعض لوتعديل أحك الا

 ري،لواطنعالعنىلقوارلوشأملاجسةللاجتةل2015(لجس ال27اجسوسقالون اقملرقمل)

مةنسلاج قابلوموفن ته،لوعنىلرأيلجة الاجشؤوملاجتشويعيالواجن اقايالواج يلج ءل

مؤ دًالجسالمالاجسوسقالون اقملمنلاج  حيالاجدستقريا.لوتملتب دللوجه تلاج ظولحقجهل

وزارةلاجص  عالواجتة رةلواجسي حا،لمسثنيلجنة ا،لومنلقبللأصح بلاجسع دةلأعض ءلا

لواجسستش رينلاجن اقايينلجنة ا.

ل

ث مواد . نصت المادة من ثال ـ فضال عن الديباجة  ـيتألف المرسوم بقانون   

من الفقرة ) أ ( من المادة )  (3) (،2)،  (1)على استبدال نصوص البنود  األولى

سجل بشأن ال 2015لسنة  27م بقانون رقم من المرسو (27، ومقدمة المادة )(20
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في حين  .رية والجناقيةلى تغليظ العقوبات اإلدا التجاري، بنصوص جديدة تادف 

(  لى المرسوم 1 امكررً  18ا( و)مكررً  18ية  ضافة مادتين برقمي )قررت المادة الثان

ن وؤالوزيرالمعني بشا مفاده أن يضع ، تضمنت أوالهما حكمً بقانون سالف الذكر

لمستفيد التجارة، بعد التنسي  مع وزارة المالية، معايير وضوابط وقواعد تحديد ا

، كما ألزمت التاجر عند طلب القْيد في السجل التجاري يالنااقي من السجل التجار

د فيه المس تفيد النااقي، و خطار الوزارة وطلب تجديده بتقديم بيان  لى الوزارة يحد ِّ

 (1ا مكررً  18المادة )ما أ .نات المتعلقة بالمستفيد النااقي تعديل يطرأ على البيا يبأ

ر الوزير القرارات الالزمة لضمان  لزام التاجفقد أوردت حكمً  ر بتنفيذ ا مفاده أن يصدِّ

 ت والمعاهدات الدولية، وتقديم أيالتزامات تعاَّدت باا المملكة بموجب االتفاقيا أي

رة قانونً ذاتاا مدة للباا تقارير أو مستندات واالحتفاظ  لالحتفاظ بالدفاتر  االمقرَّ

 التجارية. 

لاجس دةلاجث جثالت في يا.لفيلحينلج ءتل

يادف المرسوم بقانون  لى تحقي  الردع الخاص والعام لضمان احترام و   

 نصوص قانون السجل التجاري، وذلك بتغليظ الغرامات اإلدارية والعقوبة الجناقية،

  . غسل األموال وتمويل اإلرهاببغرض منع التارب الضريبي و

 لى الموافقة عليه، وذلك لألسباب اآلتية:س المرسوم بقانون، انتات اللجنة  وبعد تدار 

ون اقملج ءتلاستة والالجتزام تلاجسسنكالوتحنيقللإملاجتعديالتلاجتيلأورده لاجسوسقا .1

لاجسسنكالحيثلوقعالاجشف فيالاجس جيالفيلظللويئالت ظيسيالتتس شىلمعلاجسع ييولاجدوجيا.

لوشأملاجسس عدةلل2017يقايقلل29فيل لاجتع وملاالقتص ديلواجت سيا لم ظسا اتف قيا

اإلداريالاجستب دجالفيلاجسس ئللاجضويبيا،لواالتف قيالمتعددةلاألطوافلوينلاجسنط تل

 اجسختصالوشأملاجتب دللاجتنن ئيلجسعنقم تلاجحس و تلاجس جيا.ل

لوت .2 لتس شيً  لون اقم لاجسوسقا ل)يأتي لرقم لق اقم لفي لج ء لجس  ل4 في ًا لجس ا ل2018(

لاجستحدةل لاجقالي ت لوحكقما لاجبحوين لمسنكا لحكقما لوين لاالتف قيا لعنى و جتصديق
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ومنحنيه ل(للل FATCAاألمويكيالجتحسينلاالمتث للاجضويبيلجنحس و تلاألج بيال)

 األوللواجث اي.

اه لتحنيقلاجودعلاجسوسقالون اقملمنلشأوسقجبلإملاج صقصلاجسستبدجالواجسض فالل .3

لوتطقيو لاجلوتدعيم لاجقزارة لوشرق وا لعنىلاجؤسع يا اجتة ريلفيل ش طلوملاجتة رة

لمنلولاجسسنكالوغوضلم علاجتهوبلاجضويبي غسللاألمقاللوتسقيللاإلره ب،لوس 

،لوذجكلعنىلاج حقللولاجدوجيأشأاهلتعزيزلاالمتث للاجضويبيلعنىلاجسستقىلاجقط يل

 اجت جي:

معلاجتزام تلاجسسنكالللمتسنينلا(لج ء27(لومندمالاجس دةل)20اجس دةل)ليإملتعدين -أ

جيلس جدىلاجس ظس تلاجدوجيالواجتيلمنلوي ه لاالتح دلاألوروويلومةسقعالاجعسللاج

 (،لواجتيلتتطنبلوجقدلعنقو تلرادعا.اجف تف)

لاج ه ئيلمنلاجسةللاجتة ريلأصبحل -ب لاجت جولو إلفص حلعنلاجسستفيد إملاجتزاا

ل لالزما لو المتث للضوورة لاجستعننا لاجدوجيا لواالجتزام ت لاجسع ييو جتحنيق

 .اجضويبيلومك فحالغسللاألمقال

( حين أعطت الوزير صالحية  صدار قرارات لاا 1مكرًرا  18 ن المادة ) -ج

عالقة مباشرة بالطلب من الشركات والمؤسسات التقيد بااللتزامات ذات العالقة 

ت،  نما جا  ذلك تقديًرا من المشرع لتنوع بالمساقل الضريبية وتبادل المعلوما

وحداثة هذه االلتزامات، بما يستلزم خل  مرونة تُمك ن الوزير من  صدار 

 .في هذا الشأن القرارات الالزمة لتلبية االلتزامات العاجلة

 

( من 38وحيث  ن المرسوم بقانون صدر استناًدا للمادة ) وتماشيًا مع ما تقدم،        

بالموافقة  وصيت، وبقانون ومبرراته أهداف المرسوم معتتف  إن اللجنة ف الدستور، 

 .يهعل
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ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:خامس
ا
 ــ

( من الالقحة الداخلية لمجلس الش       ورى، اتفقت اللجنة على 39 عماالً لنص المادة )     

 اختيار كل من:

 ـًا.ــمنرًرا أصلي  بسام إسماعيل البرمحمداألستاذ ادة ـسع .1

 منرًرا احتياطيًا.  صــادق عيـد آل رحــم سعادة األستاذ  .2
 

ا: توصية اللجنة:سادس
ا
 ــ

في ض  و  ما دار من مناقش  ات وما أبدي من  را  أثنا  دراس  ة المرس  وم بقانون، للللل

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

ل- بعض أحكام  م بتعديل2018( لسر  52المرس م بنار ن رقم )الم افن  على ل

 .ب جن السشل التشار  2015( لسر  27المرس م بنار ن رقم )

 

  األمر معر ض على المشلس الم قر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 خالد حسني املسقطي                                  د. عبدالعزيز حسن أبل             

 املالية واالقتصادية                                                   الشؤون  جلنةرئيس الشؤون املالية واالقتصادية       نائب رئيس جلنة
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لال2019لم رسل24اجت ريخ:ل

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 
م باعديل بعض أحكةم المرسوم 2018( لسعو 52المرسوم بقةنون رقم )الموضوع: 

 م، بشأن السرل الارةري.2015( لسعو 27بقةنون رقم )

 

 تحي  طيب   بعد،

 

 

معةلي السيد  لي بن صةلح الصةلح رئيس ،لأرفقلم2019 مةرس 21وت ريخلللللل

المرسوم بقةنون  (،لاسخالمن1دلل5صلللتلقل/لفلل100،لضسنل ت وهلرقمل)المرلس

( لسعو 27م باعديل بعض أحكةم المرسوم بقةنون رقم )2018( لسعو 52رقم )

لوذجكلل،م، بشأن السرل الارةري2015 لواجن اقايا، لاجتشويعيا لاجشؤوم لجة ا إجى

 الواالقتص ديا.جس  قشتهلوإوداءلاجسالحظ تلعنيهلجنة الاجشؤوملاجس جي



98 
 

ل

اا عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعم 2019 مارس 24وبتاريخ      

 وقرار مجلس النواب بش   أنه ،المذكور بقانون مرس   وم، حيث اطلعت على العا ااارال

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبادئ  المرس   وم بقانون لى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتات اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 رأي اللرعو:

م باعديل بعض أحكةم 2018( لسعو 52المرسوم بقةنون رقم ) توىلاجنة السالماللللل

لم، بشأن السرل الارةري2015( لسعو 27المرسوم بقةنون رقم ) لاج  حيال، من

 .اجدستقريا

 

 ل

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                         
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 (4ملحق رقم )
 

 املالية الشؤون جلنة تقرير

 املرسوم خبصوص واالقتصادية

 م2018 لسنة( 53) رقم بقانون

 قانون أحكام بعض بتعديل

 الصادر التجارية، الشركات

 لسنة( 21) رقم بقانون باملرسوم

 .م2001
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 م2019 مارس 25التاريخ: 

 (10الرقم: )

 

 خبصوصالشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
م بتعديل بعض أحكام قانون 2018( لسنة 53املرسوم بقانون رقم )

 2001( لسنة 21التجارية، الصادر باملرسوم بقانون رقم )الشركات 

 اخلامسالفصل التشريعي من  األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة:

شؤون  ستلمت لجنة ال صاديةا سيدصاحب المعالي كتاب  المالية واالقت علي  ال

( 1د  5ق / ف  مص ل  95م )ـ          رق بن صاااالل الصاااالل رليس مشلس ال ااا ر 

، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراس     ة ومناقش     ة م2019مارس  21المؤرخ في 

ال ااااركات عديل بعض أحكام قار ن تب م2018لساااار   (53)المرساااا م بنار ن رقم 

، على أن تتم دراس  ته 2001( لساار  21الصااادر بالمرساا م بنار ن رقم )التشاري ، 

على و بدا  المالحظات و عداد تقرير يتض       من رأي اللجنة بش       أنه ليتم عرض       ه 

 المجلس. 
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لترفيذ التكليف المذك ر أعاله قامت اللشر  باإلشراءات التالي :

من  ولخالل دور االنعقاد العادي األ -تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور (6)

 ات التالية:في االجتماع قبل  حالته بصفة رسمية -خامسالفصل التشريعي ال

 تاريخ االشتماع رقم االشتماع

 13/1/2019 الرابعاالجتماع 

 20/1/2019 االجتماع الخامس

 27/1/2019 االجتماع السادس

 10/2/2019 االجتماع الثامن

 

منللولخالللدورلاالاعن دلاجع ديلاألل-تدارستتالاجنة الاجسوستتقالون اقملاجس  قر (7)

 اجت جي:لفيلاالجتس علإح جتهلوصفالرسسيالوعدل-خ مساجفصللاجتشويعيلاج

 تاريخ االشتماع رقم االشتماع

 24/3/2019 الخامس عشراالجتماع 

 

اطلعت اللجنة أثنا  دراس تاا على الوثاق  المتعلقة بالمرس وم بقانون موض وع  (8)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(خط بلعوضلاجسوسقالون اقملعنىلمةنسلاجشقرى.ل -

 )مرفق(رأيلجة الاجشؤوملاجتشويعيالواجن اقايالوسةنسلاجشقرى.ل -

 )مرفق(ل.رأيلوزارةلاجص  عالواجتة رةلواجسي حا -

ل)مرفق(.لجشؤوملاجنة ملرأيلاجسستش رلاجن اقاي -
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ل)مرفق( جدوللمن رملوينلاجسوسقالاألصنيلواج صلاجسعدل. -

 )مرفق(قوارلمةنسلاج قابلوموفن تهلوشأملاجسوسقالون اقم.ل -

ل

وزارة الصننعة و والارةرة  نعلمسثنقموودعقةلمنلاجنة الشتت رفلفيلاالجتس عل (9)

 ،لوقدلحضو:السيةحوو

 وكيل الوزارة لشؤون الارةرة.  السيد نـــةدر خليــل المؤيــد (1

 مدير إدارة رقةبو الشركةت.  السيد  لي  بدالعبي مرهون (2

  

 مساشةر قةنوني.  السيد محمد  بدالمععم العيد (3

   مساشةر قةنوني.   بدالمريــد الدكاور محمــد (4

 

 لس:شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجل (10)

 المساشةر القةنوني.  السيد خةلـــد نرـــةح محمـــد .1

 المساشةر القةنوني.  السيد  لـي  ــبدهللا العــرادي .2

 أخصةئي إ الم أول.  السيد  لــي  بــةس العــرادي .3

 بةحث قةنوني.  السلــومالسيد  لــــي نــــةدر  .4

 بةحث قةنوني.  ـــي ربيـــع لـ السيدة أميـــعو .5

 

ل.الدكاورة سهيرا  بداللطيف تقجىلأم االسولاجنة ال -

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي  -ثانيــ

 

بقانون  لمرسومرأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة ا     

 من الناحية الدستورية.
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ا: لثثا
ا
 :السياحةووزارة الصناعة والتجارة رأي ـ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبررات االستعجال إلصدار  تأوضح     

أنه جا  لتلبية المتطلبات وااللتزامات الدولية على مملكة البحرين والمرسوم بقانون، 

ي المالمجموعة العمل ، وبيوضمناا االتحاد األورلدى المنظمات الدولية والتي من 

والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، وتنفيذًا لما جا  في  ،)الفاتف(

بالتصدي  على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين  2018( لسنة 4قانون رقم )

للحسابات األجنبية  وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال الضريبي

(FATCA ْوملحقي ).مرف ( اا األول والثاني(  

 

ا: رأي اللجنة:رابع
ا
 ـ

ق اقمللالوتعديللوعضلأحك ا2018جس ال(ل53)لرسالاجنة الاجسوسقالون اقملرقمتدال

،لواطنعالعنىل2001(لجس ال21اجشو  تلاجتة ريالاجص درلو جسوسقالون اقملرقمل)

قوارلمةنسلاج قابلوموفن ته،لوعنىلرأيلجة الاجشؤوملاجتشويعيالواجن اقايالواج يل

لجسالمالاجسوسقالون اقملمنلاج  حيالاجدستقريا.لوتملتب دللوجه تلاج ظول ج ءلمؤ دًا

ل لاجسع دة لأصح ب لقبل لمن لوحقجه لاجنة ا، لأعض ء لواجتة رةلمسثني لاجص  عا وزارة

للواجسي حا،لواجسستش رينلاجن اقايينلجنة ا.

اجس دةلاألوجىلاصالثالثلمقاد.لمنلل-ديب جااجلفضالًلعنل-يتأجفلاجسوسقالون اقملول

منللل(291فنوةلج(لو)ل286(لو)امكورًلل244(لو)115للاصقصلاجسقادل)ستبداعنىلا

ل صقصو،ل2001(لجس ال21رقمل)لق اقملاجشو  تلاجتة ريالاجص درلو جسوسقالون اقم

سسيالوق ونالإتلاجسس هسال(لأملتكقملأسهملاجشو  115اجس دةل)لاحيثلأوجبلأخوى.

أمليوسللل(لعنىلمةنسلإدارةلاجشو الاجتة رياامكورًل244وأوجبالاجس دةل)ل.جنتداول

خالللستالأشهولمنلت ريخلااته ءلاجس الاجس جيالل–وملاجتة رةلؤإجىلاجقزارةلاجسع يالوش
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لمنلاجسيزاايالوحس بلاألرو حلواجخس ئولواجتنويولاجس قيلل– وتنويولصقرةلمنل ل ٍّ

شو اللج(لعنىلمديو/286 لأوجبالاجس دةل) س.لم هل  لومختقمًلمدق ِّقلاجحس و ت،لمققَّعًل

ل)ذاتلاالللاجشخصلاجقاحد لو جس دة لاجقارد لا(مكورًل244جتزاا لاج  وس ل لفيلحينلجفا .

لمنلغَوضل291اصالاجس دةل) (لعنىلأمليكقملجنشو الاسملتة ريلخ صلأولاسمليُشتَقُّ

ل.إاش ئه 

مكوًرالل351(للو)امكورًلل351)لإض فالمقادلجديدةلوأرق العنىلاجس دةلاجث ايالاصاول

لو)1 لل362( لاجس دةمكوًرا( لأوجبا لحيث لمكورًلل351)ل. لاجتة ريال(ا لاجشو  ت عنى

دلاجقزارةلاجسع يالوشاجخ ضعالأ ِّ وملاجتة رةلوأيلمست داتلأولوث ئقلأولميزااي تلؤملتُزو 

ِّلوقالتطنبهلاجقزارة. ل كسًل(لحُل1المكورًلل351ض فالاجس دةل)وألأولات ئجلأعس للفيلأي 

مخ جفاله الوشأملحنيقلفيس لتتنن هلمنلوالغ تلوأحنيالاجقزارةلفيلإجواءلتليينضلاجديدًل

فيلحينلقورتلاجس دةللاجشو  تل  فالاجبي ا تلواجسست دات.اجن اقم،لوجه لأملتطنبلمنل

يحقللفإاهريالألحك اله الاجن اقمل(لأاهلفيلح للثبقتلمخ جفالاجشو الاجتة امكورًلل362)

ل.اجس صقصلعنيه لعنقو تلاإلداريامنلاجلتققعلأيٍّلملاجتة رةلأملوؤجنقزارةلاجسع يالوش

لل

لاجس دةلاجث جثالت في يا.لوج ءت

رام نصوص تحقي  الردع الخاص والعام لضمان احت  لىيادف المرسوم بقانون و  

ن منصوص علياا ، وذلك باستحداث عقوبات  دارية لم تكقانون الشركات التجارية

ون التجارة على ؤرقابة الوزارة المعنية بش وتطوير تدعيم ىل من قبل، كما يادف 

غسل األموال لتارب الضريبي وكات التجارية في المملكة، بغرض منع انشاط الشر

 . وتمويل اإلرهاب

 وبعد تدارس المرسوم بقانون انتات اللجنة  لى الموافقة عليه، وذلك لألسباب اآلتية :

ستة والالجتزام تلاجسسنكالاإملاجتعديالتلاجتيلأورده لاجسوسقالون اقملقدلج ءتل .1

لت ظ لاجس جيالفيلظللويئا لتتس شىلمعلوتحنيقلاجشف فيا لحيثلاجسع ييولاجدوجيايسيا .
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لاجتع وملاالقتص ديلواجت سيالل2017يقايقلل29وقعالاجسسنكالفيل اتف قيالم ظسا

وشأملاجسس عدةلاإلداريالاجستب دجالفيلاجسس ئللاجضويبيا،لواالتف قيالمتعددةلاألطوافل

 .لنن ئيلجسعنقم تلاجحس و تلاجس جياوينلاجسنط تلاجسختصالوشأملاجتب دللاجت

لاجسوسقال .2 ل)ليأتي لرقم لق اقم لفي لج ء لجس  لوت في ًا لتس شيً  ل4ون اقم لجس ا ل2018(

لاجستحدةل لاجقالي ت لوحكقما لاجبحوين لمسنكا لحكقما لوين لاالتف قيا لعنى و جتصديق

ه لومنحني لل  ( FATCA )األمويكيالجتحسينلاالمتث للاجضويبيلجنحس و تلاألج بيا

 األوللواجث اي.

سوسقالون اقملمنلشأاه لتحنيقلاجودعلإملاج صقصلاجسستبدجالواجسض فالوسقجبلاج .3

لواجخ ص لل،اجع ا لاجسع يا لاجقزارة لرق وا لوتطقيو لعنىلؤوشوتدعيم لاجتة رة وم

لاجتة ريااج لاألمقالللشو  ت لوغسل لاجضويبي لاجتهوب لم ع لوغوض لاجسسنكا في

اجقط يلليين للاجضويبيلعنىلاجسستقوتسقيللاإلره ب،لوس لمنلشأاهلتعزيزلاالمتث

 لاج حقلاجت جي:ل،لوذجكلعنىاجدوجيو

 

سسيالوق ونالجنتداوللو عتب رلأملاألسهملإأملتكقملاألسهملل(115)أوجبالاجس دةل -أ

 جح منه لجملتعدلمنبقجالدوجيً ،لجكقاه لحنالًلخصبً لجغسللاألمقال.

 

دارةلاجشو الإعنىلمةنسللأوجبت للفنوةلج(لل286)ل(،لامكورًلل244مل) تاجس د -ب

منلت ريخلااته ءلاجس الاجس جيالصقرةلشهولأجىلاجقزارةلخالللستالإمليوسللأ

لمدققل لوتنويو لاجس قي لواجتنويو لواجخس ئو لاألرو ح لوحس ب لاجسيزاايا من

لون اقمل لمعلفنسفالاجسوسقاي سةملتس مًل،لوهقلم ل لم ه لومختقمًلاجحس و تلمققعًل

وأحك الله اجتة ريالجنتََّحنُّقلمنلاجتزامل تفيلتعزيزلرق والاجقزارةلعنىلاجشو 

لعنىللاجن اقم، لوشأملاالمتث للاجضويبي لاجةه تلاجسختصا لمع لتع واه  ومدى

 اجسستقىلاجقط يلأولاجدوجي.

( أكدتا على ح  الوزارة في الحصول 1مكرًرا  351مكرًرا(، ) 351المادتين ) -ج

على جميع المستندات والوثاق  من الشركات التجارية الخاضعة لاا في أي 
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على ما تتلقاه من بالغات  فساا أو بنا ً وقت، و جرا  تحقي   داري من تلقا  ن

 أو شكاوى جدية، وهو ما يتس  مع االتفاقيات الدولية التي وقعتاا المملكة.

مكرًرا( عقوبات  دارية توقع على المخالفين ألحكام  362استحدثت المادة ) -د

قانون الشركات لتحقي  الردع العام والخاص لضمان احترام نصوصه، تماشيًا 

اد األوروبي ات المملكة لدى المنظمات الدولية ومن بيناا االتحمع التزام

ي )الفاتف(، والتي تتطلب وجود عقوبات  دارية رادعة ومجموعة العمل المال

. 

( من 38وحيث  ن المرسوم بقانون صدر استناًدا للمادة ) وتماشيًا مع ما تقدم،

بالموافقة  وصيت، وبقانون ومبرراته أهداف المرسوم معتتف  فإن اللجنة الدستور، 

 .يهعل

 

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:خامس
ا
 ــ

( من الالقحة الداخلية لمجلس الش       ورى، اتفقت اللجنة على 39 عماالً لنص المادة )     

 اختيار كل من:

 

 ـًا.ــمنرًرا أصلي  صــادق عيـد آل رحــم ادة األستاذ ـسع .1

 منرًرا احتياطيًا.  بسام إسماعيل البرمحمداألستاذ سعادة  .2

 

ا: توصية اللجنة:سادس
ا
 ــ

في ض  و  ما دار من مناقش  ات وما أبدي من  را  أثنا  دراس  ة المرس  وم بقانون، للللل

 فإن اللجنة توصي بما يلي:
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ل- م بتعديل بعض أحكام 2018( لسر  53المرس م بنار ن رقم )الم افن  على ل

 .2001( لسر  21التشاري ، الصادر بالمرس م بنار ن رقم )قار ن ال ركات 

 

  األمر معر ض على المشلس الم قر التخاذ الالزم،،،

 

 

خالد حسني املسقطي                               د. عبدالعزيز حسن أبل      
 املالية واالقتصادية     الشؤون  رئيس جلنة             الشؤون املالية واالقتصادية   ئبنا
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لال2019لم رسل24اجت ريخ:ل

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 
م باعديل بعض أحكةم قةنون 2018( لسعو 53المرسوم بقةنون رقم )الموضوع: 

 م.2001( لسعو 21بةلمرسوم بقةنون رقم )الشركةت الارةريو، الصةدر 

 

 تحي  طيب   بعد،

 

معةلي السيد  لي بن صةلح الصةلح رئيس ،لأرفقلم2019 مةرس 21وت ريخلللللل

المرسوم بقةنون  (،لاسخالمن1دلل5صلللتلقل/لفلل96،لضسنل ت وهلرقمل)المرلس

الصةدر م باعديل بعض أحكةم قةنون الشركةت الارةريو، 2018( لسعو 53رقم )

إجىلجة الاجشؤوملاجتشويعيالواجن اقايا،لل،م2001( لسعو 21بةلمرسوم بقةنون رقم )

 وذجكلجس  قشتهلوإوداءلاجسالحظ تلعنيهلجنة الاجشؤوملاجس جيالواالقتص ديا.

ل
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اا عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعم 2019 مارس 24وبتاريخ      

 وقرار مجلس النواب بش   أنه ،المذكور بقانون مرس   وم، حيث اطلعت على العا ااارال

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبادئ  المرس   وم بقانون لى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتات اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 رأي اللرعو:

بعض م باعديل 2018( لسنننننعو 53المرسنننننوم بقةنون رقم ) توىلاجنة الستتتتتالماللللل

( لسننننننعو 21أحكةم قةنون الشننننننركةت الارةريو، الصننننننةدر بةلمرسننننننوم بقةنون رقم )

 .منلاج  حيالاجدستقريا،لم2001

 ل

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           
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 (5ملحق رقم )
 

 املالية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص واالقتصادية

( 55) رقم بقانون املرسوم

 بشأن م2018 لسنة

 اإللكرتونية السجالت

 .للتداول القابلة
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 م2019 مارس 25التاريخ: 

 (11الرقم: )

ل

 الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
  2018( لسنة 55املرسوم بقانون رقم )خبصوص 
 السجالت اإللكرتونية القابلة للتداولبشأن 

 اخلامسالفصل التشريعي - األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة:

شؤون  ستلمت لجنة ال صاديةا سيدصاحب المعالي كتاب  المالية واالقت علي  ال

( 1د  5ق / ف  مص ل  97م )ـ          رق بن صاااالل الصاااالل رليس مشلس ال ااا ر 

، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراس     ة ومناقش     ة م2019مارس  21المؤرخ في 

النابل   ب اااااجن الساااااشالت اإللكتر ري  2018( لسااااار  55المرسااااا م بنار ن رقم )

، على أن تتم دراس    ته و بدا  المالحظات و عداد تقرير يتض    من رأي اللجنة للتدا ل

 بشأنه ليتم عرضه على المجلس. 
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لترفيذ التكليف المذك ر أعاله قامت اللشر  باإلشراءات التالي :

من  ولخالل دور االنعقاد العادي األ -تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور (1)

 ات التالية:في االجتماع قبل  حالته بصفة رسمية -خامسالفصل التشريعي ال

 تاريخ االشتماع رقم االشتماع

 13/1/2019 الرابعاالجتماع 

 20/1/2019 االجتماع الخامس

 27/1/2019 االجتماع السادس

 10/2/2019 االجتماع الثامن

 

منللولخالللدورلاالاعن دلاجع ديلاألل-تدارستتالاجنة الاجسوستتقالون اقملاجس  قر (2)

 اجت جي:لفيلاالجتس علإح جتهلوصفالرسسيالوعدل-خ مساجفصللاجتشويعيلاج

 االشتماعتاريخ  رقم االشتماع

 24/3/2019 الخامس عشراالجتماع 

 

اطلعت اللجنة أثنا  دراس تاا على الوثاق  المتعلقة بالمرس وم بقانون موض وع  (3)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(خط بلعوضلاجسوسقالون اقملعنىلمةنسلاجشقرى.ل -

 )مرفق(رأيلجة الاجشؤوملاجتشويعيالواجن اقايالوسةنسلاجشقرى.ل -

 )مرفق(ل.مصوفلاجبحوينلاجسو زيرأيل -

 )مرفق( .وزارةلاجسقاصالتلواالتص الترأيل -
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ل)مرفق(.لجشؤوملاجنة ملاجن اقايرأيلاجسستش رل -

 )مرفق(قوارلمةنسلاج قابلوموفن تهلوشأملاجسوسقالون اقم.ل -

 

 :وبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع كل من  (4)

 ، وقد حضر:مصرف البحرين المركز  -

 المست ار العام لمصرف البحرين المركز .  مرار مصطفى السيد السيدة (1

 أخصالي شلسات أ ل ب زارة المالي .  السيدة رد  صالل ال بعان (2

 

السيدة عال   سلمان بن سرد، وقد حضرت  زارة الم اصالت  االتصاالت -

 رليس سياسات االتصاالت. 

 

 لس:شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجل (5)

 المساشةر القةنوني لشؤون اللرةن. السيد خةلـــــــد نرــــــةح محمـــــــــد .1

 المساشةر القةنوني المسة د. السيد  لـــــــي  ــــــبدهللا العـــرادي .2

 أخصةئي إ الم أول. السيد  لـــــــي  بـــــــةس العـــرادي .3

 قةنوني.بةحث  السيد  لـــــــي نــــــةدر السلــــــــوم .4

 بةحث قةنوني. السيدة أميــــعو  لــــــــــي ربيــــــــع .5

 

ل.الدكاورة سهيرا  بداللطيف  تقجىلأم االسولاجنة ا -

 

ا: رأي 
ا
 :مصرف البحرين املركزيثانيـ

عداد المرسوم بقانون مع كافة أنه شارك في  فاد مصرف البحرين المركزي أ

لى مشترك وهو اإلسراع نحو التوجه  ف والتي يجمعاا هد ،الجاات ذات العالقة

لكتروني لمسايرة التطورات العالمية في هذا الشأن والتي تزيد  تداول السجالت بشكل 
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ا من عمليات التبادل التجاري ومن ثم زيادة معدالت النمو االقتصادي، وكذلك نظرً 

لى استخدام التكنولوجيا المالية واتخاذ العديد من لتوجه المصرف المركزي  

لكترونية حيث صدار الشيكات اإل اإلجرا ات الجادة في هذا الشأن ومناا مشروع 

لكترونية في ى ضو  انتشار استخدام الوثاق  اإلا علا، وأخيرً نتاا  منه قريبً سيتم اال

صدار تشريع يلبي كافة فية فبات من الضروري اإلسراع في  المعامالت المصر

ي ا أللكترونية الحجية الالزمة تفاديً وثاق  اإلالفة الذكر، ويضفي على الاالحتياجات س

 لكتروني . شكال قانوني يترتب عليه  عاقة حركة المعامالت ذات الطابع اإل

 

ا: رأي لثثا
ا
 :وزارة املواصالت واالتصاالتـ

لواالتص الت وزارةلأف دتل لاجقزارةللاجسقاصالت لاختص ص لوشأم أاه

فإملاجقزيولاجسع يلو جسقاصالتليختصلاجس صقصلعنيهلفيلاجسوسقالون اقملاجس  قر،ل

لاجس داتل لونبقل ليتعنق لفيس  لاجن اقم لجه ا لاألحك ا لجت في  لاجالزما لاجنوارات وإصدار

اإلجكتووايالاجن ونالجنتداوللاجتيليكقملمحللاالجتزاالفيه لتسنيملاجبض عالاجسبي الفيلاجس د،ل

تلواآلث رلاجن اقايالاجستوتبالومنلاجةديولو ج  ولأملق اقملاجتة رةلح جيً لي ظمله هلاجس دا

عنيه ،ل س لالليتع رضلاختص صلاجقزيولاجسع يلو جسقاصالتلمعلاختص صلشؤومل

لاجةس رفلوقزارةلاجداخنيالواجسع يالوت ظيملدخقللاجبض ئعلإجىلاجسسنكا.

 

 

ا: رأي اللجنة:رابع
ا
 ـ

لرقمتدال لون اقم لاجسوسقا لاجنة ا لل55)لرسا لجس ا لاجسةالتلل2018( وشأم

واطنعالعنىلقوارلمةنسلاج قابلوموفن ته،لوعنىلرأيللاإلجكتووايالاجن ونالجنتداول،

جة الاجشؤوملاجتشويعيالواجن اقايالواج يلج ءلمؤ دًالجسالمالاجسوسقالون اقملمنلاج  حيال
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نة ا،لاجدستقريا.لوتملتب دللوجه تلاج ظولحقجهلمنلقبللأصح بلاجسع دةلأعض ءلاج

مصوفلاجبحوينلاجسو زي،لووزارةلاجسقاصالتلواالتص الت،لواجسستش رينلمسثنيلو

لاجن اقايينلجنة ا.

 تعاريف (1) المادةتضمنت ، وتسع عشرة مادةيتألف المرسوم بقانون من ديباجة و  

على سريان أحكام القانون على  (2) المادةونصت  .للمصطلحات الواردة بالقانون

ٍّ من أحكام القوانين  السجالت اإللكترونية القابلة للتداول، مع عدم اإلخالل بسريان أي 

مة للسندات والصكوك  الت اإللكترونية القابلة للتداول على السج)الورقية( الُمنظ ِّ

ا القانون، تفسير أحكام هذ فيلى أن يراعى   (3)المادة . كما أشارت القابلة للتداول

أحكام قانون الخطابات والمعامالت اإللكترونية، وما يصدر عن لجنة األمم المتحدة 

للقانون التجاري الدولي )األونسيترال( حول القانون النموذجي للسجالت اإللكترونية 

جواز  (6 – 5 –4)كما بَينت المواد  .2017القابلة للتحويل الصادر عناا عام 

تضمين السجل اإللكتروني القابل للتداول معلومات  ضافية، واالعتراف باألثر 

القانوني أو الصحة أو النفاذ للسجل اإللكتروني القابل للتداول، واشتراط موافقة 

ولو كانت الموافقة ضمنية، والشروط  اإللكترونيالشخص على استخدام السجل 

 (7)المادة وأوضحت  نية القابلة للتداول.الواجب توافُرها في السجالت اإللكترو

و مكانية نقل حيازة السند أو الصك القابل  الشخصيأحكام السيطرة على السجل 

على معايير الثقة واألمان الستخدام السجل  (8)المادة للتحويل، واشتملت 

 الم ادوتكفلت  بالبيان الوارد بالسجل. االعتدادعلى  (9)ونصت المادة   اإللكتروني.

بأحكام تظاير السند أو الصك، أو تعديله، أو استبدال السجل  (13 -12 – 11 -10)

 (14المادة )وتكفلت   .بسند أو صك قابل للتداول، والعكسالقابل للتداول  اإللكتروني

الم اد وتطلبت  .األجنبية للتداوللكترونية القابلة عدم التمييز بشأن السجالت اإلب

المشغلين داخل المملكة أو خارجاا، يصدر باا  عتمادال اشروطً  (17  -16  -15)

ن تصدر أمن المرسوم على  (18)المادة نصت و .طة المختصةقرار من السل

القرارات من الوزير المعنِّي بالمواصالت فيما يتعل  بالسندات القابلة للتداول، ومن 

 تنفيذية. (19)المادة جا ت في حين  .ا يتعل  بالصكوك القابلة للتداولالمحافظ فيم
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كترونية القابلة  تاحة االستخدام القانوني للسجالت اإلليادف المرسوم بقانون  لى و  

وعبر الحدود، بجعلاا تعادل من الناحيتين الوظيفية والقانونية  اللتداول داخليً 

 لى تيسير استخدام  الورقية القابلة للتداول. كما يادفالمستندات أو الصكوك 

عبر الحدود من خالل دعم مبدأ عدم التمييز ضد  داولونية القابلة للتجالت اإللكترالس

من  بمامه في الخارج، المنشأ األجنبي للسجل اإللكتروني القابل للتداول أو استخدا

 في مواكبة المملكة ألساليب التجارة الحديثة.اإلساام شأنه 

 وذلك لألسباب اآلتية:وبعد تدارس المرسوم بقانون انتات اللجنة  لى الموافقة عليه، 

لفيلل،أس سيالأدواتلتة ريالتعدلداولاجسست داتلواجصكقفلاجن ونالجنتإمل .1 وتقافوه 

خ صالو ج سبالوفيلتيسيولاجتع مللاجتة ريلاإلجكتوواي،للايكقملمفيدًلسشكللإجكتووايل

،لوس ليس هملفيلتيسيولجبعضلاجسة التلاجتة ريالمثللاج نل،لواجنقجستي ت،لواجتسقيل

 جتة ريلوتطقره.اج ش طلا

 

تعزيزلاجب يالاجتشويعيالاجستعننالو القتص دلاجوقسيلفيلمسنكالاجبحوين،لوس لمنلشأاهل .2

لاجدوجيالمنلخالللفتحلأسقاقل لاجتة رة رفعلاجسستقىلاالقتص ديلوتعزيزلم ظقما

 . بومسنكالاجبحوينلوشكللأرحبلووسوواالأ

 

)أيليالواجتع دللاجقظيفيلمب دئلعدالاجتسييزلضدلاستخداالاجقس ئللاإلجكتووالتعزيز .3

أيلاالعتوافلو جسست دل)لواجحي دلاجتك قجقجي(لواةلاجسست دلاجقرقيلو إلجكتووايمس 

لجنحدود(اإل لاجع وو لاألج بي لتجكتوواي لمب دئ لوهي للؤ د، لاصقص اجن اقملعنيه 

لاإل لجنسةالت لاجستحدةلاج سقذجي لاألمم لجة ا لعن لاجص در لجنتحقيل لاجن ونا جكتووايا

لاألواسيتوالريلاجدوجيل)جنن اقملاجتة  لاجتطقراتلل،2017(لع ا ليعززلمقا با وس 

 .اجحديثالفيلمة للاجتة رةلاجدوجيا
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لاجدوج .4 لاجن اقم لعنىلسوي ملققاعد لوشأملاجس داتلأاجتأ يد لتسوي وليلاجخ صلاجتي

جكتووايالاجن ونالجنتداول.لو عتب رلاوللعنىلاجسةالتلاإلاجصكقفلاجقرقيالاجن ونالجنتد

اجخ صلاجتيلتوتبطلفيس لوي ه لاجن اقملشخ صلألىعن  صليطبقجدوجيلاجخاجن اقملاملأ

لدوجي لط وع لذات لمسأجتيوعالق ت لو ألس س لويع جج لوت  زعلل، لاجنقااين ت  زع

 .االختص صلاجنض ئيلاجدوجيين

 

ق وللجكتووايلاجن وللجنتداوللوس دلأولصكلورقيلاإلاجتأ يدلعنىلجقازلاستبداللاجسةلل .5

واقعاللإجىش رلوأمليُلل،شويطالأمليتملذجكلوطوينالمقثققلوه ،لوو جعكس،لجنتداول

ولاجصكلاجقرقيل.لوس لمنلأولضسنلاجس دلأجكتووايلاالستبداللسقاءلضسنلاجسةللاإل

تقسيعلاط قلاجنبقللاج ىلتحظىلوهلاجسةالتلاإلجكتووايالاجن وناللجىأمليؤديلإشأاهل

ختالفلالال،لاظوًلياجدوجستخداالح التلاالليخ صاًلفوعلاستخدامه ،ليجنتداوللوتشة

لاجد لو ختالف لاإلجكتووايا لاجقس ئل لاستخداا لقبقل لتندمه لمستقي ت لومدى ول

 اجتك قجقجي.

( من 38وحيث  ن المرسوم بقانون صدر استناًدا للمادة ) وتماشيًا مع ما تقدم،

بالموافقة  وصيت، وبقانون ومبرراته أهداف المرسوم معتتف  فإن اللجنة  الدستور، 

 .يهعل

 

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:خامس
ا
 ــ

( من الالقحة الداخلية لمجلس الش       ورى، اتفقت اللجنة على 39 عماالً لنص المادة )     

 اختيار كل من:

 منرًرا أصليـًا.  الخياطشـ اد حبيب ادة األستاذ ــسع .3

 منرًرا احتياطيًا. ياسر إبراهيم حميدانسعادة األستاذ  .4
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ا: توصية اللجنة:سادس
ا
 ــ

في ض  و  ما دار من مناقش  ات وما أبدي من  را  أثنا  دراس  ة المرس  وم بقانون، للللل

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

ل- ب جن السشالت  2018( لسر  55المرس م بنار ن رقم )الم افن  على ل

 .النابل  للتدا ل اإللكتر ري 

 

 الالزم،،، األمر معر ض على المشلس الم قر التخاذ 

 

    

 خالد حسني املسقطي                                     د. عبدالعزيز حسن أبل           

 املالية واالقتصادية  الشؤون  رئيس جلنةالشؤون املالية واالقتصادية       نائب رئيس جلنة
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لال2019لم رسل24اجت ريخ:ل

 

 

 املسقطي   احملرتمسعادة األستاذ / خالد حسني 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 
 م بشأن 2018( لسعو 55المرسوم بقةنون رقم )الموضوع: 

 السرالت اإللكارونيو القةبلو للاداول.

 

 تحي  طيب   بعد،

 

معةلي السيد  لي بن صةلح الصةلح رئيس ،لأرفقلم2019 مةرس 21وت ريخلللللل

المرسوم بقةنون  (،لاسخالمن1دلل5صلللتلقل/لفلل98رقمل)،لضسنل ت وهلالمرلس

لجة الل،م بشأن السرالت اإللكارونيو القةبلو للاداول2018( لسعو 55رقم ) إجى

اجشؤوملاجتشويعيالواجن اقايا،لوذجكلجس  قشتهلوإوداءلاجسالحظ تلعنيهلجنة الاجشؤومل

 اجس جيالواالقتص ديا.

ل

ل
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اا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماععقدت م 2019 مارس 24وبتاريخ      

 وقرار مجلس النواب بش   أنه ،المذكور بقانون مرس   وم، حيث اطلعت على العا ااارال

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبادئ  المرس   وم بقانون لى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتات اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 اللرعو:رأي 

م بشأن السرالت 2018( لسعو 55المرسوم بقةنون رقم ) توىلاجنة السالماللللل

 .منلاج  حيالاجدستقريا،لاإللكارونيو القةبلو للاداول

 

 

 

 ل

 دالل جاسم الزايد                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                          

 

 


