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 صاحب املعـايل السيد / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 
 

 ،،، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
 

مشروع قانون   یسرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة حول

) رقم  بالقانون  الصادر  واإلفالس  التنظیم  إعادة  قانون  أحكام  بعض  لسنة  22بتعدیل   (2018  

الشورى) مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  في ضوء  واتخاذ   ،(المعد  بالنظر  التكرم  برجاء 

 الالزم لعرضھ على المجلس الموقر. 
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 

 

            

 
 خالد حسيـن املسـقطي                      

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                                     
 

 :المرفقات
 خطاب اإلحالة. -
 ملخص التقریر. -

 تقریر اللجنة المذكور أعاله. .1
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  .2
 . القانونيمذكرة بالرأي  .3
 .مجلس النواب ومرفقاتھ قرار .4



 
 

 

4د  5ف  /م قص ل  566الرقــــم:    

   م  2021 نوفمرب 9التاريـخ: 

 

 

 احملرتم    خالد حسني املسقطي السيدسعادة  
 املالية واالقتصاديةالشؤون    رئيس جلنة 

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

مشببببقانأنببببديلكأعض ببببميقأع بببب أل  ببببد أنببببديلكأيطيبببب أنببببقألكأل  بببب أن بببب أ
 ظمل ببببمأءأ ببببل أأ2018(أنسبببب  أ22إعببببدلتأظنض وببببس أاظا ببببلقأظننببببدل أعدن ببببديلكأ نبببب أ 

أظالنرتظحأع ديلكأظمل م أمنأمجلسأظنشل ى(.
أ

 لي ببببب أدأعقجبببببد أم دنشبببببض أال ظدبببببض بأاإعبببببمظلأ  قيبببببقأعشببببب ي أمض ببببب   أ
أن ق  أعلىأظملجلسأخللأملعمألنندهأثلث ألددعسعأمنأ د يخ .

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى              
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصادية الشؤون جلنة 

 العنوان
مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر بالقانون رقم 

 (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 2018) لسنة 22(

 مجلس الشورى  مشروع القانونأصل 

 الفصل التشریعي الخامس – رابعالدور االنعقاد  - 2021نوفمبر  9 اللجنة اإلحالة إىل 

 الفصل التشریعي الخامس  – رابعلدور االنعقاد ا - 2021نوفمبر  28 انتهاء اللجنة من املناقشة 

 ) 2( عدد االجتماعات 

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه 

القائمة لمواد قانون إعادة التنظیم  یھدف مـشروع القانون إلعادة ـصیاغة بعض النـصوص 
، لتكون أكثر وضــوًحا وأقرب لتحقیق 2018) لســنة 22واإلفالس الصــادر بالقانون رقم (

ــاءه من مبادئ   ــّرع وما أراد إرسـ الغایة المرجوة من القانون، بما یتوافق مع إرادة المشـ
 قانونیة.

 مواد 3 دیباجة + بنية مشروع القانون

رأي جلنة الشؤون  

ريعية والقانونية التش

 مبجلس الشورى
 سالمة مشروع القانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة 

 خالصة مذكرة احلكومة 

 :ارتأت إعادة النظر في مشروع القانون لألسباب اآلتیة
 
)، وعنوان المادة یحققان الغایة 10إن النص القائم في الفقرة (أ) من المادة (  .1

 .المشرعالتي یرجوھا 
إن تعدیل مدد تقدیم الخطة لنظرھا أو التصویت علیھا الواردة في الفقرة (ھـ)  .2

) المادة  البحرین في مؤشر  121من  ترتیب مملكة  یؤثر على  أن  )، من شأنھ 
 .تسویة اإلعسار الوارد في تقریر ممارسة أنشطة األعمال

فق مع أحكام قانون ) ال یحتاج إلى تعدیل، لكونھ یت167النص الحالي للمادة (.  3
األونیسترال النموذجي، واتساقھ مع ما درج علیھ الفقھ من الحث على توحید  

 التشریعات الوطنیة في مجال اإلعسار. 
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خالصة مذكرة هيئة  

 التشريع والرأي القانوني

 ) والفقرة (أ).10إعادة صیاغة عنوان المادة ( . 1
 
للمادة   . 2 القائم  النص  أن  الھیئة  نسیج 167(ارتأت  مع  ومتماشیاً  متسقاً  یعد   (

 القانون ومؤدیاً لمقاصده. 

خالصة آراء اجلهات 

املختصة لدى حضورها  

اجتماعات اللجنة مبجلس 

 الشورى

 :العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافرأي وزارة   •
 
التي أوردتھا الحكومة    والمبررات  إعادة النظر في مشروع القانون لذات األسباب -

 في مذكرتھا اإلیضاحیة بشأن كل مادة من مواد مشروع القانون. الموقرة
 

عدم وجود أي إشكالیة قانونیة أو عملیة أثناء تطبیق نصوص المواد المعمول  -
بھا حالیًا والمقترح تعدیلھا، بل إن تطبیق التعدیالت المقترحة سیؤدي إلى حدوث 

 .إشكالیات قانونیة

 عدم الموافقة على مشروع القانون من حیث المبدأ. جملس النواب قرار 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 .عدم الموافقة على مشروع القانون من حیث المبدأ

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 
 للجنةاتقریر 

 
 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 



 

 

 2021  دیسمبر  1التاریخ: 
 )6التقریر: ( 

 

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  بشأن الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة 

 2018لسنة    )22قانون إعادة التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون رقم ( 

 االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى) يف ضوء(املعد 

 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعال دور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 أحال  )،4د    5ف  ص ل م ق /    665، وبموجب الخطاب رقم (2021  نوفمبر  9بتاریخ  

الصالح  معـالي   صالح  بن  علي  الشـورى  السید  مجلـس  الشؤون    إلىرئیس  المالیة لجنة 

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر بالقانون   واالقتصادیة 

، على أن )(المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى  2018) لسنة  22رقم (

 تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس.  

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:

 : ینتیاآل ینفي االجتماع قانون المذكورمشروع التدارست اللجنة  )1(
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 التاریخ  االجتماعرقم 
 2021  نوفمبر 21 السابع
 2021  نوفمبر 28 الثامن 

 

 

بھ والتي اشتملت    المذكور على الوثائق المتعلقةأثناء دراستھا مشروع القانون  اطلعت اللجنة    ) 2(

 على ما یلي:

 مشروع القانون. 

 ) 2018) لسنة 22قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر بالقانون رقم. 

  لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.رأي 

 من قبل المستشار القانوني ةمذكرة الرأي القانوني المعد. 

 .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 

 ممثلون عن كل من: 2021نوفمبر   28) المنعقد بتاریخ 8رقم (اللجنة   حضر اجتماع •

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف  
 العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافوزیر  معالي الشیخ خالد بن علي آل خلیفة  

 المستشار القانوني إسماعیل أحمد العصفور  السید 
 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 شؤون برلمانیةأخصائي  السید حمد محمد الطائي 
 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  ات اجتماعشارك في  •

 ھیئة المستشارین القانونیین 
 ھیئة المستشارین القانونیین نائب رئیس  الدكتور علي حسن الطوالبة
 المستشار المالي واالقتصادي  السیدة زھرة یوسف رحمة 

 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع
 اقتصادي باحث  السید مشعل إبراھیم المالكي 
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 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان  السید جواد مھدي محفوظ

 إدارة العالقات واإلعالم
 وتواصلمشرف إعالم  السید علي عباس العرادي 

  أخصائي إعالم وتواصل السید صادق جعفر الحلواجي 
 

 

 
ً
 :ة جلنة الشؤون التشريعية والقانونيرأي  -اثاني

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون والقانونیة ـسالمة    التـشریعیةرأت لجنة الـشؤون 

ــادر بالقانون رقم ( ــنة 22إعادة التنظیم واإلفالس الصـ (المعد في ضـــوء االقتراح    2018) لسـ

 .القانونیة الدستوریة تینن الناحیم، )بقانون المقدم من مجلس الشورى

 

 
ً
 اإلسالمية واألوقاف: رأي وزارة العدل والشؤون  -اثالث

قانون إعادة التنظیم بتعدیل بعض أحكام    إعادة النظر في مشروع القانونطلبت الوزارة  

 ) رقم  بالقانون  الصادر  لسنة  22واإلفالس  األسباب   2018)  أوردتھا  المبررات  و  لذات  التي 

أكدت عدم و  .في مذكرتھا اإلیضاحیة بشأن كل مادة من مواد مشروع القانون  الحكومة الموقرة

والمقترح  حالیًا  بھا  المعمول  المواد  نصوص  تطبیق  أثناء  عملیة  أو  قانونیة  إشكالیة  أي  وجود 

التریث  وأوصت ب  تعدیلھا، بل إن تطبیق التعدیالت المقترحة سیؤدي إلى حدوث إشكالیات قانونیة،

، والبناء لحداثة صدور القانون وأھمیة استقراره فترة كافیة  ا نظرً ت المقترحة  في إجراء التعدیال

التطبیقات المقبلة  العملیة  والممارسات   على خالصة  الفترة  تتشكل خالل  التي  التجارب   ونتائج 

 .كأساس ألي مراجعة أو تعدیالت مستقبلیة على القانونكمعیار للمالءمة و
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ا
ً
 رأي اللجنة:  -رابع

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر    تدارست اللجنة

  (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)،   2018) لسنة  22بالقانون رقم (

سالمة الذي انتھى إلى  ریعیة والقانونیة بمجلس الشورى وواطلعت على رأي لجنة الشؤون التش

ال من  مشروع  ق،  الدستوریة  ةالناحیقانون  من  المعدة  القانوني  الرأي  مذكرة  على  بل واطلعت 

القانوني واألوقاف،  ،  المستشار  اإلسالمیة  والشؤون  العدل  وزارة  ممثلي  لرأي  كما واستمعت 

، حیث انتھى إلى عدم الموافقة حول مشروع القانون  ت على قرار مجلس النواب ومرفقاتھاطلع

  من حیث المبدأ.علیھ 

  المادة األولىثالث مواد، حیث نصت  من    –فضالً عن الدیباجة    –یتألف مشروع القانون  

(استبدامنھ على   المادة  بالقانون رقم 10ل عنوان  الصادر  التنظیم واإلفالس  إعادة  قانون  ) من 

لسنة  22( الثانیةونصت    .2018)  (  المادة  المواد  بنصوص  یستبدل  أن  (أ) 10على  الفقرة   (

) لسنة  22) من قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر بالقانون رقم (167) الفقرة (ھـ) و(121و(

 تنفیذیة. المادة الثالثة، النصوص الواردة بمشروع القانون، وجاءت 2018

 

قانون إعادة التنظیم    لمواد بعض النـصوص القائمةعادة ـصیاغة یھدف مـشروع القانون إل

 قرب لتحقیق الغایةأو اكثر وضــوحً أكون  تل  ،2018) لســنة  22واإلفالس الصــادر بالقانون رقم (

 بما یتوافق مع إرادة المشّرع وما أراد إرساءه من مبادئ قانونیة.  ،من القانون المرجوة

 

 إلى مجلس الشــورى  مشــروع القانونقرار مجلس النواب الموقر بخصــوص  وبعد إحالة  

 : یلي ما علىاطلعت اللجنة  

  القاضي برفض مشروع القانون من حیث المبدأ.قرار مجلس النواب 
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   انون  اقترـحت التي  ـمذكرة رأي الحكوـمة ــروع الـق ا إـعادة النظر في مواد مشــ ـــباب   فیـھ لألســ

 .والمبررات المذكورة في محلھا

  عدم وجود أي إـشكالیة قانونیة أو رأي وزارة العدل والـشؤون اإلـسالمیة واألوقاف التي أكدت

ل ا والمقترح تعـدیلھـا، ـب ــوص المواد المعمول بھـا حـالیـً اء تطبیق نصــ ة أثـن إن تطبیق   عملـی

المبررات التي أوردتھا  أكدت  كماالتعدیالت المقترحة ســیؤدي إلى حدوث إشــكالیات قانونیة،  

 .بشأن كل مادة في مذكرتھا الحكومة الموقرة

 مذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني. 

 إعادة النظر في مشروع القانونب وصناعة البحرین تجارة رأي غرفة. 

 

وجھات النظر حولھ من قبل أصحاب السعادة أعضاء   تبادلو  وبعد تدارس مشروع القانون 

أنھا ال مانع لدیھا من    تؤكد اللجنة،  مستشار المالي واالقتصادي والالقانوني    والمستشار  ،اللجنة

إضافة المشار إلیھا،  خصوًصا بعد توافر مرئیات الجھات المعنیة    مشروع القانونالنظر في    إعادة

مذكرة   القانونالمستشار  إلى  مشروع  بشأن  ب،  القانوني  تفضل  العدل معالي    بیانھوما  وزیر 

قانون إعادة التنظیم حداثة    أشار إلىحیث  ،  خالل اجتماع اللجنةواألوقاف  والشؤون اإلسالمیة  

الفرصة  مؤكدًا    ،واإلفالس إتاحة  كافیة  تطبیقھ  لضرورة  لتحقیق فترة  مالءمتھ  مدى  من  للتأكد 

مع معالیھ   القانون  وبعد مناقشة مواد مشروع  .أھدافھ، وذلك قبل اللجوء إلى إدخال تعدیالت علیھ

 . ما جاء في مذكرة الحكومةمن مبررات أیدت  بما ذكرهاللجنة  أخذت 

، توافقًا  ى مشروع القانون الماثلعل  من حیث المبدأ  فإن اللجنة توصي بعدم الموافقةوعلیھ،  

 مجلس النواب الموقر؛ وذلك لألسباب اآلتیة:قرار مع 

الغاية المرجوة من تعديل النص   .1 المادة (تحقق  الفقرة (أ) من  ) وعنوان 10القائم في 

طلب افتتاح إجراءات اإلفالس ضد الوارث وإن للدائنين تقديم  يجوز  ؛ حيث إنه  المادة
على جواز    المقارنة  لم يكن تاجرا أو خاضعا ألحكام القانون، فقد اتفقت قوانين اإلفالس

، ولكنها اختلفت فيما بينها ر إفالس التاجر بعد وفاته وفقًا لشروط وضوابط محددةاشهإ
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تفصل   حيث   على هذه الشروط والضوابط، ذلك الرتباط هذا الموضوع بفكرة الميراث 

ث، فال تجعل األول مسؤوالً عن ديون الشريعة اإلسالمية بين ذمة الوارث وذمة المور
 كة إال بعد سداد الديون.الثاني، إذ ال ترِ 

ضرورة  و العملية  االعتبارات  إجراءات تقتضي  افتتاح  طلب  بتقديم  للدائنين  السماح 

قد يكونون من   فهؤالء ،دون الحاجة لتوجيه الطلب للورثة  ىاإلفالس ضد التاجر المتوف

ثم ال يخضعون ألحكام قانون إعادة التنظيم واإلفالس الذي يقتصر  التجار ومن  غير  

  نطاق سريانه على المدينين من التجار والشركات التجارية.
 الدول العربیة بالتوجھ التشریعي للنص القائم قوانین  أخذت العدید من  ومن ناحیة أخرى فقد  

 .اللبنانيالقانون المصري والقانون كالقانون العماني و

 

 قانون إعادة التنظیم واإلفالس من  ) 121تعدیل الفقرة (ھـ) من المادة (لما كان الھدف من  .2

أیام،   بعشرة  والمحدد  فیھا  علیھ  المنصوص  المیعاد  بین  التعارض  إزالة  المیعاد وھو 

أوجبت التصویت   والتي  نفسھ  ) من القانون114المنصوص علیھ بالفقرة (أ) من المادة (

لى مكان ورود نص إوبالرجوع  ا)،  میعاد عشرین یومً بعلى خطة إعادة التنظیم المعدلة (

ع ضمن الفصل الخامس تحت عنوان (نفاذ خطة إعادة التنظیم)، ) نجد أنھا تق 121المادة (

(إجراءات ـلیھا تندرج ضمن الفصل الرابع المتعلق بإ) المستند  114في حین أن المادة (

والتي تنظم التصویت على خطة إعادة التنظیم ألول  التصویت على خطة إعادة التنظیم)،  

من المحكمة أو بموافقتھا على التعدیل، أما ذا كانت معدلة بأمر  إ ا  مرة بمیعاد ثالثین یومً 

النص محل التعدیل فھو یتعلق بمیعاد نظر الخطة والتصویت علیھا بعد نفاذھا، وھو ما 

 تفاوت المواعید قبل نفاذ الخطة وبعدھا. یفسر

یؤثر  ) وبحسب مذكرة الحكومة الموقرة قد  121ن تعدیل المیعاد في نص المادة (إكذلك ف

الوارد في تقریر ممارسة أنشطة    على ترتیب مملكة البحرین في مؤشر تسویة اإلعسار
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، األعمال، والذي یقیس من ضمن مكوناتھ مسألة الوقت الذي تستغرقھ إجراءات اإلفالس

 النص القائم.ن اللجنة ترى اإلبقاء على إلذا فو

ا مع ما درج علیھ الفقھ من الحث على توحید التشریعات الوطنیة في مجال اإلعسار  ساقً ات .3

عبر الحدود وضرورة األخذ بالقانون النموذجي لمراعاة احتیاجات التجارة الدولیة، ترى  

قانون ا لتوافقھ مع أحكام  ) الحالي دون تعدیل نظرً 167اللجنة اإلبقاء على نص المادة (

النموذجي بشأن اإلفالس العابر للحدود والذي أخذت بھ مملكة البحرین في   األونیسترال

في  النافذ  القانون  یراعي  حیث  واإلفالس،  التنظیم  إعادة  قانون  من  الخامس  الباب 

الدولي   (165)المادة التجاري  للقانون  المتحدة  (األونیسترال)    ما یصدر عن لجنة األمم 

النمو القانون  مناسبًاحول  ذلك  كان  كلما  للحدود،  العابر  اإلفالس  بشأن  حذجي  ن إیث  ، 

التوافق مع نصوص القانون النموذجي یحقق فوائد عملیة كثیرة منھا التسھیل على المحاكم 

ألن   ي لبس،أالنموذجي وتالفي    حكام القانونألى  إاألجنبیة وأطراف النزاع في الرجوع  

لقدر الالزم وجعل تیسر وصولھ إلى المحاكم أمًرا  با  المقصود منھ حمایة الممثل األجنبي

رعة بغرض طلب االعتراف ال یجعل تذا معنى. على أن المثول أمام محاكم الدولة المش

المحاكم.   تلك  خاضعة الختصاص  األجنبي  الممثل  إشراف  تحت  الواقعة  األموال  كامل 

یعد    فإن   ،وعلیھ (األونیسترال)  الدولي  التجاري  مفسر  القانون  استرشادي  قانون  بمثابة 

و واإلفالس،  التنظیم  إعادة  مراعاةً إلقانون  یأتي  النموذجي  القانون  بتفسیرات  األخذ  ن 

 .یفاء بھالمتطلبات التجارة الدولیة التي تحرص مملكة البحرین على اإل

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامس

ــورى، اتفـقت اللجـنة على اختـیار 39إعـماالً لنص الـمادة (       ) من الالئـحة اـلداخلـیة لمجلس الشــ

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.  أبل الدكتور عبدالعزیز حسن  سعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیًا.   رضا عبدهللا فرج األستاذ   سعادة  .2
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 ساد
ً
 توصية اللجنة: -اس

، من الموافقةعدم بتوصــي ، فإن اللجنة  دار من مناقشــات وما أبدي من آراءفي ضــوء ما          

مشـــروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصـــادر  على    حیث المبدأ،

،  مجلس الشورى) (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من    2018) لسنة  22بالقانون رقم (

 .بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالد حسني املسقطي                                                 رضا عبداهللا فرج                  

 الشؤون املالية واالقتصادية  رئيس جلنة        الشؤون املالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة



 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 رأي 

 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة
 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل



 

1 

 

 

 م   2021نوفمبر  17 : التاريخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 
 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية  

 
 

إعادة التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون   نقانون بتعديل بعض أحكام قانو مشروع  الموضوع:  

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.  2018( لسنة 22رقم )

 

 

 حية طيبة وبعد،ت

 

 

أرفق  م2021  نوفمبر  9بتاريخ        المجلس ،  الصالح رئيس  بن صالح  السيد علي  ، معالي 

قانون بتعديل بعض أحكام  مشروع    (، نسخة من4د    5ص ل ت ق / ف    666ضمن كتابه رقم )

)  نقانو  رقم  بالقانون  الصادر  واإلفالس  التنظيم  لسنة  22إعادة  في ضوء   2018(  )المعد 

الشورى( المقدم من مجلس  بقانون  وذلك   ، االقتراح  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى 

 الية واالقتصادية.لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الم

 

مشاااارو   على حيا  اللعا    ،مساخد م عقدد اللجندة امتمداعادا ال2021نوفمبر    16وبتااريخ        

 .وقرار مجلس النواب بشأنه، المذكور  قانونال

 



2 

 

 

لمبااد  وأحااا   قاانون  ال  مشاااارو   إلى عاد  مخاال اة  –بعاد الماداولاة والنقاا     –وانتها  اللجناة     

 الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

إعادة التنظيم واإلفالس   نقانون بتعدديل بعض أحكدام قانو مشددددروع  اللجناة سااااالمةترى       

)المعد في ضدوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس    2018( لسدنة  22الصدادر بالقانون رقم )

 .والقانونية الدستورية ن الناحيتينم ،الشورى(

 

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                                 
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 

 



 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )3(املرفق 
 

 
 مذكرة 

 الرأي القانوني
 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل
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 2021نوفمبر 19التاريخ: 
 

 سعادة السيد خالد حسين المسقطي الموقر
 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
 
 

ال بالرأي  مذكرة  قانون مشروع  بخصوص    قانونيالموضوع:  أحكام  بعض  بتعديل  قانون 
، )المعد في ضوء االقتراح  2018( لسنة  22الصادر بالقانون رقم )  واإلفالسإعادة التنظيم  

 بقانون المقدم من مجلس الشورى(. 
وبعد      أعاله،  الموضوع  بشأن  القانوني  بالرأي  مذكرة  بتقديم  سعادتكم  تكليف  على  بناًء 

وعلى    االطالع الدستور،  القانون على  الالئحة    2002لسنة    (  55  )رقم    مشروع  بشأن 
بإصدار قانون    2018( لسنة  22قانون رقم ) ال  وتعديالته، وعلى   الداخلية لمجلس الشورى
مشروع    علىو ،  2020( لسنة  25المعدل بالمرسوم بقانون رقم )و   إعادة التنظيم واإلفالس

 :، نفيد سعادتكم باآلتيمحل الرأي القانونيقانون ال
 

 :ون قانمشروع المحتوى   - أوالا 

منه على   المادة األولىمواد ، نصت  ثالث  من    -فضال عن الديباجة    -  مشروع القانونيتألف  

المادة الثانية على استبدال نصوص  ، و من القانون بعنوان جديد   (10)  المادة  عنوان  استبدال

أ(،    10)المواد:   فقرة  المادة،  و)   121)عنوان  هـ(،  التنظيم  167فقرة  إعادة  قانون  من   )

ة لث . فيما جاءت المادة الثابنصوص جديدة  2018( لسنة  22واإلفالس الصادر بالقانون رقم ) 

   .تنفيذية.

 
ا   :مشروع القانونأهداف ومبررات   -  ثانيا

 
يتم   بحيث  تعديلها،  المقترح  المواد  في  الواردة  العيوب  تدارك  الى  القانون  مشروع  يهدف 

 قانون إعادة التنظيم واإلفالس. استبدالها بنصوص تحقق الغايات المرجوة من 
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   :اإلجراءات و أصل المشروع بقانون– ثالثا

قبل   من  الشورى،  مجلس  من  مقدم  أقتراح  بقانون  المشروع  هذا  السعادة  أصل  أصحاب 

بسام إسماعيل البنمحمد، صادق عيد آل رحمة، ياسر إبراهيم  د.  األعضاء: رضا عبدهللا فرج،  

،  الفصل التشريعي الخامس   مندور االنعقاد العادي الثاني  ، في  الزايدحميدان، دالل جاسم  

وبعد االستئناس برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي هيئة المستشارين القانونيين،  

تمت إعادة صياغة االقتراح بقانون باالتفاق مع مقدميه، حيث يتكون من ديباجة ومادتين،  

فقرة    121عنوان المادة، فقرة أ(، و)  10بدال نصوص المواد: )نصت المادة األولى على است 

.  2018( لسنة  22( من قانون إعادة التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون رقم )167هـ(، و)

تنفيذية. الثانية  المادة  أبدي من آراء، فإن و   فيما جاءت  دار من مناقشات وما  في ضوء ما 

بالموافقة على جواز نظر االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة   أوصتاللجنة  

ووافق مجلس    )بصيغته المعدلة(،  2018( لسنة  22التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون رقم )

 8الشورى على جواز نظر االقتراح المذكور محل الرأي في الجلسة الحادية والعشرين في  

ة الموقرة التي وضعته بصيغة مشروع قانون وأحالته الى  م، وتم رفعه للحكوم2020مارس  

م، وانتهت اللجنة المالية واالقتصادية  2020مجلس النواب الموقر بتاريخ في شهر سبتمبر  

في مجلس النواب الى رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ ورفعت تقريرها بذلك بتاريخ  

الثالث من الفصل2021أبريل    21 التشريعي الخامس، وعرض على    ، من دور االنعقاد 

الموقر النواب  الخامسة  مجلس  جلسته  التشريعي    في  الفصل  من  الرابع  االنعقاد  دور  من 

الخامس، والذي قرر رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ للمبررات المرفقة والتي توافقت  

رير والقرار مع مذكرة الحكومة ووزارة العدل وبقية الجهات والتي أرفقت مرئياتها مع التق

 م. 2021نوفمبر   3( المرافق لها والمحال الى مجلس الشورى بتاريخ 13رقم )

 
ا   :النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة -رابعا

 
 الِمْلكية ورأس المال والعمل، وفقا لمبادئ   -" أمن الدستور على أن:    (فقرة أ  9)تنص المادة  

أساسية   الوطنية، وهي جميعا  العدالة اإلسالمية، مقومات  وللثروة  االجتماعي  الدولة  لكيان 
 " .حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون

المادة   أ  10)وتنص  أن  (فقرة  على  الدستور  "أمن  العدالة    -:  أساسه  الوطني  االقتصاد 
التنمية   وهدفه  الخاص،  والنشاط  العام  النشاط  بين  العادل  التعاون  وقوامه  االجتماعية، 

 االقتصادية وفقا ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب 
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ن أول اجتماع لكل  من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر م  خالل شهر
من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان  
لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال  

 كذلك ما كان لها من قوة القانون ." 
السلطة التشريعية يتوالها الملك   -أن: " ب  من الدستور على  فقرة ب(  32)وتنص المادة  

والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، 
 وباسمه تصدر األحكام القضائية، وذلك كله وفقا ألحكام الدستور." 

 والممثل األسمىالملك رأس الدولة،    -من الدستور على أن: " أ  فقرة أ(  33)كما تنص المادة  
 لها، ذاته مصونة ال تُمس، وهو الحامي األمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية. " 

 
ا   : الرأي القانوني:خامسا

 
  مشروع القانونوفيما يلي عرض ألهم األحكام التي أتت بها التعديالت التي أدخلت بموجب  

 محل الرأي:

المادة األولى من القانون  تضمنت  الرأي،    مشروع  المادة  استبدل  محل  من    (10)عنوان 

جديد بعنوان  واإلفالس  التنظيم  إعادة  المادة    ،قانون  عنوان  أن  القانون  حيث  الحالي: في 

  .)تقديم طلب افتتاح إجراءات اإلفالس ضد التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة(

) تقديم طلب افتتاح  ( على النحو االتي:  10جاء التعديل في مشروع القانون لنص المادة ) و 

 إجراءات اإلفالس بعد اعتزال التاجر أو وفاته(. 

وهيئة التشريع    تعديل  دون  هو  كما  النص  على  اإلبقاء  الى  الموقرة  الحكومة  رأي  أنتهى  وقد

دوأوالر المعدل  النص  صياغة  أعاد  الذي  القانوني  هيئة  كذلك  و،  رأي  أبداء  ني  رأي 

أي مجلس النواب  رأما    صياغة العنوان،  بإعادة  المستشارين القانونيين في مجلس الشورى

المبينة بتقريرها المقدم لمجلس    لألسبابمبدأ  فكان رفض مشروع القانون من حيث ال   الموقر

هدف المشرع في هذه المادة هو إعطاء الدائنين الحق في إقامة   االطالع علىب و  ،ىالشور

كاستثناء على األصل  -دعوى اإلفالس ضد التاجر المتوفي أو الذي اعتزال أعمال التجارة  

ذا التاجر المتوفي أو المعتزل أعمال التجارة، غير خاضع ألحكام قانون  باعتبار أن ه  -العام

تسري إجراءات   -( منه التي تنص على أن: "أ 3إعادة التنظيم واإلفالس، بحسب نص المادة )

  ناإلفالس المقررة وفقاً ألحكام هذا القانون على المدينين من التجار من األشخاص الطبيعيي 

الذين يزاولون أعماال    ن.التجار من األشخاص الطبيعيي 2. .....  1أو االعتبارين، مما يلي:  

تجارية ويكون مركزهم الرئيسي في المملكة..."، وذلك لزوال فعل المزاولة، وصفة التاجر  

 عن المدين بعد اعتزاله التجارة أو لوفاته. لذا فانه انطالقاً من مبدأ المساواة في منظومة  



 

4 
 

General  -  عام 

 

 

ع قيدأ وضوابط محددة للقضاء بإفالس التاجر المتوفي أو  إجراءات اإلفالس فقد وضع المشر

فأوجب أثبات التاجر المتوفي أو المعتزل للتجارة    - األصلاستثناء على  -الذي يعتزل التجارة

كان جزاً عن السداد أو أن قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله حال وفاته أو اعتزاله 

إجراءات اإلفالس خالل مدة ال تجاوز السنة التالية للوفاة أو التجارة، وان يقدم طلب افتتاح  

من تاريخ شطب قيد    إالأعتزال التجارة، على إال يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة  

 التاجر من السجل التجاري.

 2019لسنة    53رقم    -مرسوم سلطاني  وهذا ما سارت عليه بعض القوانين المماثلة مثل ال

  07-07-2019نشر بتاريخ    01-07-2019إصدار قانون اإلفالس الصادر بتاريخ  بشأن  

 .   07- 07-2020يعمل به إعتبارا من 

بناء على  يشهر إفالس التاجر المدين بحكم يصدر  ( منه على أن:"  70نصت المادة )حيث  

 ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإشهار اإلفالس من تلقاء نفسها. طلبه أو طلب أحد الدائنين

كما يجوز إشهار إفالس التاجر المدين بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل 

، ويجب تقديم طلب إشهار اإلفالس خالل السنة التجارة، وهو في حالة توقف عن السداد

التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، وال يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إال من تاريخ  

 . "م التاجر المدين من السجلشطب اس

باالتي:"  79)المادة  ونصت   السلطاني  المرسوم  نفس  تحديد  ( من  تستعين في  أن  للمحكمة 

تاريخ التوقف عن السداد بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من التاجر المدين، ويكشف عن  

ضارة اضطراب أعماله أو سعيه إلى االستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو  

إخفاء  أو  الفرار،  في  المدين  التاجر  الخصوص شروع  في ذلك على وجه  ويدخل  بدائنيه، 

   أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات غير مسؤولة.

وإذا لم يحدد في حكم إشهار اإلفالس التاريخ الذي توقف فيه التاجر المدين عن السداد اعتبر 

 ر حكم إشهار اإلفالس تاريخا مؤقتا للتوقف عن السداد. تاريخ صدو 

وإذا صدر حكم إشهار اإلفالس بعد وفاة التاجر المدين أو بعد اعتزاله التجارة، ولم يعين فيه  

للتوقف عن  تاريخا مؤقتا  التجارة  أو اعتزال  الوفاة  تاريخ  السداد اعتبر  التوقف عن  تاريخ 

 . "السداد

المذكور في    طلب إشهار إفالسه بعد وفاته مع مراعاة الميعادويجوز لورثة التاجر المدين  

المحكمة   تسمع  أن  وجب  اإلفالس  إشهار  على  الورثة  بعض  اعترض  فإذا  السابقة،  الفقرة 

 أقوالهم، ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن. 
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آخر موطن    وتعلن صحيفة دعوى إشهار اإلفالس في حالة وفاة التاجر المدين إلى الورثة في 

للمتوفى، وال تقبل دعوى الدائن بإشهار إفالس التاجر المدين بموجب دين مضمون بالكامل  

ا لتعديل    ."ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان وفي ضوء ما تقدم ال نرى سبباا موجبا

 . المنشودتحقيقه الغرض ي لعلى العنوان الحال واإلبقاء العنوان

 

 أما المادة الثانية فقد تضمنت استبدال نصوص المواد األتية:  

1. ( المادة  نص  من  10تعديل  )أ(  فقرة  واإلفالس (  التنظيم  إعادة  أجاز  قانون  حيث   ،

إفالس  إجراءات  افتتاح  الدعوى  في  ورثته  اختصام  التاجر  وفاة  حال  في  التعديل 

ن عبارة " الدائنين أو الورثة".  مورثهم التاجر، المقامة من " الدائنين أو ورثتهم" بدالً م

 كما أجاز التعديل إقامة الدعوى من التاجر المعتزل التجارة أو ورثته. 
  وباالطالع على رأي الحكومة الموقرة والذي أنتهى الى اإلبقاء على النص القائم 

وقامت هيئة    واتفقت معها بهذا الرأي وزارة الصناعة والتجارة.  ،كما هو دون تعديل

المقترحالتشريع و وكذلك فعلت هيئة المستشارين    القانوني بإعادة صياغة النص 

رفض مجلس النواب الموقر مشروع القانون  بينما    ،القانونيين في مجلس الشورى

وذلك الختالف طبيعة دعوى اإلفالس عن الدعاوى األخرى ولعدم    من حيث المبدأ،

أقحام الورثة في دعوى اإلفالس والمساس بسمعتهم، والستقالل الذمة المالية لكل من  

 التاجر وورثته. 

أن المشرع في المادة قبل التعديل استخدم مصطلح )الدائنين أو الورثة (  فاألصل  وب 

ورثة مطلقة   الداعيوكلمة  الدائنل  فما  بورثة  قد   ،حصرها  المدين  أن ورثة  خاصة 

أي أن كلمة )الورثة( في النص   ،يكون لهم مصلحة في تقديم الطلب بعد وفاة مورثهم 

 مدين، فلماذا نقيدها؟  األصلي مقصودة لذاتها وتشمل ورثة الدائن وال

( 79مع نص المادة )إعادة التنظيم واإلفالس    ( من قانون10ولو قارنا نص المادة )

)ورثة التاجر المدين يجوز لهم أيضا  نجد أن    (أعالهفة الذكر  الس)  من القانون العماني 

 تقديم الطلب(.  

ومن منظور أخر فان االعتبارات العملية تقتضي ضرورة السماح للدائنين بتقديم طلب  

ءات اإلفالس ضد التاجر المتوفي دون حاجة لتوجيه الطلب ضد الورثة،  افتتاح إجرا

التنظيم   التجار ومن ثم ال يخضون ألحكام قانون إعادة  فالورثة قد يكونوا من غير 

واإلفالس الذي يقتصر نطاق سريانه على المدينين من التجار والشركات التجارية،  

 مات والواجبات على الشخص مقدم  فضال عن أن هذا القانون فرض العديد من االلتزا



 

6 
 

General  -  عام 

 

 

 

 

غير أثار  المقترح  التعديل  على  يترتب  قد  الذي  األمر  اإلفالس،  طلب    الطلب ضد 

 محمودة باعتبار أن الورثة يحلون محل المدين المتوفي، سيما وأن الورثة ليسوا مدينين  

أو مدعى عليهم في دعوى اإلفالس حتى يتم اختصامهم أو توجيه إجراءات اإلفالس 

ضدهم، مع اإلشارة الى إن القانون كفل للورثة المشاركة في إجراءات اإلفالس عندما 

ن القانون على أن لكل من المدين والدائنين ومن له  ( م19نص على ذلك في المادة )

 .مصلحة في الدعوى الحق في المشاركة في إجراءات اإلفالس

التي تفصل بين ذمة    اإلسالميةأحكام الشريعة  وكذلك فان النص الحالي يتوافق مع   

بعد    إالال تركة  إذؤوالً عن ديون الثاني، مس  األول الوارث وذمة المورث، فال تجعل

والصلح   اإلفالسأخذ قانون    األساسوعلى هذا    .الوارثسداد الديون، فال تنتقل الى  

ه أو  تاجر بعد وفات ال  إفالسعلى جواز شهر  (  2الواقي البحريني السابق في المادة )

التجارة اذا توفي أو أعتزل التجارة وهو في حالة وقوف عن الدفع، ويجب    اعتزاله

أخذت بهذا كما    خالل السنة التالية للوفاة أو أعتزال التجارة،  اإلفالسيقدم طلب    أن

 ً اني  كالقانون العماني والمصري واللبن   لإلفالس القوانين العربية    بعض  االتجاه أيضا

( في  10لذا فان النص الحالي أكثر دقة وشموالً من التعديل لنص المادة )  .غيرهاو 

 مشروع القانون 

 

 

)أما   .2 المادة  )ه( من  121تعديل  فقرة  واإلفالس، (  التنظيم  إعادة  تركز    قانون  حيث 

التعديل على ميعاد نظر خطة إعادة التنظيم والتصويت عليها بعد نفاذها بزيادة المدة 

 من )عشرة أيام( الى )عشرين يوماً(. 
  فجاء رأي الحكومة الموقرة باإلبقاء على النص كما هو بصيغته الحالية دون تعديل 

والسياحة والتجارة  الصناعة  وزارة  معها  والش  واتفقت  العدل  وزارة  ؤون  وكذلك 

با   اإلسالمية بينت  تسبب عن    نالتي  التعديالت سوف  الى    األخذهذه   إشكاليات بها 

وذلك  ،  النصوص الحاليةعلى    اإلبقاء  عما جاء في مذكرة الحكومة م  وأيدت،  قانونية

ال المؤشر  في  البحرين  مملكة  بموقع  يضر  التعديل  هذا  أنشطة الن  لممارسة  دولي 

 األعمال )مؤشر تسوية اإلعسار(، ألنه يطيل أمد اإلجراءات.

وفي ضوء ما تقدم نقترح على لجنتكم الموقرة اإلبقاء على المدة كما هي، وذلك من  

خالل اإلبقاء على النص القائم دون تعديل. لعدم األضرار بترتيب المملكة في مؤشر  

من الوقت الذي تستغرقه إجراءات اإلفالس. حيث    تسوية اإلعسار، الن التعديل يطيل

لسنة   األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  من 2020يشير  البحرين  مملكة  أن  الى  م، 

 اقتصاديات الدول العشر التي حققت أكبر تحسن في درجة ممارسة أنشطة األعمال،  



 

7 
 

General  -  عام 

 

 

 

 

  ومن المؤشرات التي جعلت مملكة البحرين بهذه المرتبة هو تسوية حاالت اإلعسار

 من خالل هذا القانون. 

 

والذي   قانون إعادة التنظيم واإلفالس،( من  167ما التعديل الوارد على نص المادة )أ .3

" ال يخضع الممثل األجنبي أو أصول أو أعمال المدين التجارية لالختصاص  جاء فيه:  

القضائي لمحاكم المملكة، إال فيما يتعلق باإلجراء األجنبي دون غيره من اإلجراءات  

باستثناء الطلب :"  وحيث أن النص بصيغته الحالية  لمنصوص عليها في هذا القانون. "ا

المقدَّم من ممثل أجنبي إلى المحكمة، ال يخضع الممثل األجنبي أو أصول أو أعمال  

المدين التجارية لالختصاص القضائي لمحاكم المملكة لمجرد تقديم ممثل أجنبي طلباً  

الباب   هذا  أحكام  المحكمةبموجب  )  ،" إلى  المادة  نص  مع  من  10يتفق  القانون  ( 

النموذجي بشأن اإلفالس العابر للحدود، والتي نصت على " عدم خضوع الممثل  

الطلب   تقديم  لمجرد  المملكة  لمحاكم  التجاري  المدين  وأعمال  أصول  أو  األجنبي 

   للمحكمة".
إعاد  من  الخامس  الباب  من(  158)  المادة  نص  الى  وبالرجوع التنظيم  قانون  ة 

 اليات  توفير  الى  الباب  هذا  يهدف  حيث  الباب،  هذا  أهداف، نجد أنها تضمنت  واإلفالس 

ألغراض  ( من القانون أنه  165، وبينت المادة )الحدود   عبر  اإلفالس  لتسوية  فعالة

تفسير أحكام هذا الباب يراعى على األخص، عندما يكون ذلك مناسباً، ما يصدر عن 

حول   )األونيسترال(  الدولي  التجاري  للقانون  المتحدة  األمم  النموذجي  لجنة  القانون 

ويتضح من النص السابق، أن المشرع أوجب في تفسير    بشأن اإلفالس العابر للحدود.

ما يصدر عن لجنة األمم    - ( محل التعديل167في ذلك المادة )  وبما  -أحكام هذا الباب

المتحدة للقانون التجاري الدولي حول القانون النموذجي المشار اليه، وبالرجوع الى  

  ي ( من القانون النموذج 10تفسير لجنة األمم المتحدة المذكورة في تفسير نص المادة )

ال تقابلها  والتي  للحدود،  العابر  بأن  167مادة )بشأن اإلفالس  يتبين  التعديل،  ( محل 

( المشار اليها يتمثل في " ضمان عدم تولي المحكمة في الدولة 10الهدف من المادة )

التي تشترع )تطبق( القانون النموذجي أختصاص البت في جميع موجودات )أصول(  

كما  المدين المالية لمجرد قيام الممثل األجنبي بتقديم طلب لالعتراف بإجراء أجنبي،  

أن تقديم الطلب وحده ليس كافياً لكي تمارس المحكمة في الدولة المتشرعة اختصاصا 

هذه   فان  ثم  ومن  باإلفالس،  المتصلة  غير  األمور  في  األجنبي  الممثل  على  قضائياً 

المادة تستجيب لمخاوف الممثلين والدائنين األجانب من الخضوع الختصاص قضائي  

القانون". كما أضافت اللجنة في ذات السياق   شامل من إجراء تقديم طلب بمقتضى

 ( من القانون النموذجي على سريان 10الى إن: " التقيد المفروض في المادة )
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االختصاص القضائي على الممثل األجنبي ليس تقييداً مطلقاً، فليس المقصود منه سوى  

 ذا معنى،  حماية الممثل األجنبي بالقدر الالزم لجعل تيسر وصوله الى المحاكم أمراً 

وتحقق هذه المادة ذلك بالنص على ان المثول أمام محاكم الدولة المتشرعة بغرض  

طلب االعتراف ال يجعل كامل األموال الواقعة تحت أشراف الممثل األجنبي خاضعة  

فهم النصوص القانونية في ضوء المعنى  ". وعليه البد من  م الختصاص تلك المحاك

   ها وفي أطار سياقها العام.الذي يستخلص منها وفقا لموضوع 

أنت و  الى  قد  مذكرتها  في  الموقرة  الحكومة  ورفضت    اإلبقاءهت  الحالي  النص  على 

الوارد   )التعديل  للمادة  القانون  مشروع  مذكرتها    لألسباب(  167في  في  المذكورة 

على   باإلبقاءجاء رأي هيئة التشريع والقانوني    ، وكذلك  أعالهء منها  والتي قدمنا جز

هذه التعديالت سوف    نوزارة العدل والشؤون اإلسالمية التي بينت باو،  حاليالنص ال

شكاليات قانونية، وأيدت ما جاء في مذكرة الحكومة من  تسبب عن األخذ بها الى إ

 اإلبقاء على النصوص الحالية.

االونسترال   قانون  أحكام  مع  يتفق  الذي  الحالي  النص  على  اإلبقاء  نرى  وعليه 

النموذجي، وهو القانون الذي اعتمدته مملكة البحرين في الباب الخامس من القانون  

الوطنية  الماثل، كما إن اإلبقاء على النص القائم يتفق مع قاعدة توحيد التشريعات  

 ال اإلعسار، وما ورد من نصوص في الباب الخامس من القانون.في مج

 

 واألمر متروك تقديره لجنتكم الموقرة.

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،، 

 

 

 

 المستشار الدكتور علي حسن الطوالبه                                           

 نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين                                           
 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )4(املرفق 
 

 

 

 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل



٩ نوفمرب ٢٠٢١م

١٤٠ ف٥ د٤
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