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 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر  السيدايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 ،،، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
 

بشأن تقریر اللجنة   الشؤون المالیة واالقتصادیةلجنة    یسرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر

األعضاء:   حولالسابقة   السعادة  أصحاب  والمقدم من  بالتقسیط،  البیع  بشأن  بقانون  االقتراح 

الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد، جمیلة علي سلمان، دالل جاسم الزاید، درویش أحمد المناعي، 

 الموقر.برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس  ، صادق عید آل رحمة
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

            

 
 خالد حسيـن املسـقطي                  

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                               
 
 :المرفقات

 معالي رئیس مجلس الشورى بإعادة النظر في تقریر اللجنة السابقة.خطاب  -
 .اللجنة تقریرملخص   -

 تقریر اللجنة المذكور أعاله. .1
 رد وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف على استفسارات اللجنة. .2
 تقریر اللجنة السابقة ومرفقاتھ: .3

 االقتراح بقانون (بصیغتھ المعدلة)، ومذكرتھ اإلیضاحیة. -
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة.  -
 . والشؤون اإلسالمیة واألوقافالعدل رد وزارة  -
 االقتراح بقانون (بصیغتھ األصلیة)، ومذكرتھ اإلیضاحیة. -



 
 

 

4د  5ف  /م قص ل  536الرقــــم:    

   م  2021أكتوبر  17التاريـخ: 

 

 

 احملرتم    خالد حسني املسقطي السيدسعادة  
 ية واالقتصاديةالشؤون املالرئيس جلنة  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

إشااااااا قراإ اااااااجاسااااااااعقاالثاااااااعاع   ااااااا ا اع     ااااااا اع  ااااااا   اع    ااااااا ا
ماابخصاااااااااا ناإ اااااااااا  راع   اااااااااااا اا ااااااااااا    ا2021أك اااااااااا بااااا17اب اااااااااا ق  

ع  اااااا ع أاع ااااااراأ اااااا  ال  ق الاااااا اااااااا اس اااااا اع    اااااا اع  اااااا ب  ا اااااا  اع اااااا  قا
 اع    ثاا اع فص اع ث ا   اع خ ا .

 ا ااااااااجاإ اااااااا  راع   اااااااااا اع   اااااااا ق ااع اااااااا ك قرا اع  اااااااا   اع ا اااااااا  ا
 ا  اااااجاأعالا اااااقاع    ااااا ال  ق الااااا اب اااااا   ا اا  ااااا اأسصااااا  ا   ااااا اأ ااااا مااااااا

ل ق خااااااا  ا     ااااااا اع    ااااااا راأعالل فااااااا ا اشاااااااا   اب ااااااا اع   اااااااجاإ  ااااااا اقأ ا
اع     اع   ب  .

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى              

 

 
 

اك فاب     ق ااع   راا اس  اع     اع   ب  .اا:اا   -



 
 

 

 

 

 
 السابقة  جلنة الشؤون املالية واالقتصادية لتقارير املعدة من قبل  اقائمة 

 
اع  ض عال ق  اع   ا ااع   ب 

ا7/7/2021
   ااا  ااا31ع ح ااا لاع خ  ا ايا   ا اعا    اع    ا ا   ااا  اع     اع      ا ا

  اب  ال س   اا اس  ا   ععاع اس ب اع     ا عإل عق  .2019

ا20/7/2021
عيسرتعحاب    عاب ااعاع   قاب     ا   ا ع   ماا اأااح لاع  ا   راعا  ا ا:اب ا ما
إسااااا ا   ا اع    ح ا  ا    ا ا   اسااااا  ا ع ا ي ا ا سااااا اع  ع ا  ا ق   اأا ا ا

اع      اا  قا   اآ اقا  .
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصادية الشؤون جلنة 

 العنوان
بقانون بشأن البیع بالتقسیط، والمقدم من أصحاب السعادة االقتراح 

األعضاء: الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد، جمیلة علي سلمان، دالل جاسم  
 الزاید، درویش أحمد المناعي، صادق عید آل رحمة 

 مجلس الشورى القانوناقرتاح أصل 

 الفصل التشریعي الخامس – الثالثاالنعقاد العادي دور  - 2021 فبرایر 28 اإلحالة إىل اللجنة 

انتهاء اللجنة من  

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – رابعلالعادي ادور االنعقاد  - 2021 أكتوبر 24

 )  10( عدد االجتماعات 

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه 

البیع    - عملیة  تنظیم  في  التشریعي  الفراغ  سد  إلى  بقانون  االقتراح  یھدف 
) لسنة  19بالتقسیط، حیث إن القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

) على نظام البیع  391، قد نص في مادة واحدة منھ فقط وھي المادة (2001
)  7نون رقم (بالتقسیط، في حین اقتصر قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقا

) في تنظیم ھذه العملیة، أما قانون  116) و(115على المادتین (  1987لسنة  
) رقم  المستھلك  لسنة  35حمایة  في    2012)  للموضوع،  تنظیًما  یتضمن  فلم 

البیع   عقد  في  توافرھا  المطلوب  البیانات  على  التنفیذیة  الئحتھ  نصت  حین 
 .بالتقسیط في مادة واحدة

نظًرا لزیادة معامالت البیع والشراء بالتقسیط وظھور إشكالیات أثناء التطبیق    -
برزت الحاجة لوجود قانون خاص ینظم نشاط البیع والشراء بالتقسیط ویضمن  
حقوق جمیع األطراف ذات العالقة مع تبیان دور ومسؤولیات كل طرف وتحدید  

 .الجھات المنظمة

 مادة   18 دیباجة + بنيته 
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جلنة الشؤون  رأي 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 . القانونیةو الدستوریة ینتسالمة االقتراح بقانون من الناحی

خالصة آراء اجلهات 

 املختصة  

 :عدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافوزارة ال •

دراسة    - في  الحكومة  رأي  تستبق  ال  بأنھا  الكتابي  ردھا  في  الوزارة  أفادت 
االقتراحات بقوانین، وذلك لحین إحاطة الحكومة علًما بھا ودراستھا من جانبھا  

 وإبداء الرأي النھائي. 

أفادت الوزارة بأنھ ال یوجد لدیھا حصر شامل ورًدا على استفسارات اللجنة،  
لتنفیذ المتعلقة بالبیع بالتقسیط، بید أنھ بحسب القدر لكافة المعلومات وملفات ا

والصادرة   أسماؤھم  المتكررة  األطراف  من  عدد  بشأن  البیانات  من  المتیقن 
لصالحھم أحكام متعلقة بالبیع بالتقسیط أو توجد لھم ملفات تنفیذ جاریة بموجب  

فإ المدیونیة،  إقرارات  مثل  أخرى  تنفیذیة  سندات  بموجب  أو  األحكام  نھ  تلك 
 یتبین اآلتي:

 2447 عدد األحكام الصادرة لصالحھم

 6516 عدد ملفات التنفیذ الجاریة

 
 
 وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة: •

اللجنة    جتماعاال خالل    -  وزارةالت  أكد  - توافقًا على   -السابقة  مع  أن ھناك 
القانون یمكن أن یحفظ و،  أھمیة تنظیم ھذا النوع من المعامالت أن مثل ھذا 

 حقوق الطرفین البائع والمشتري. 

البد من التفریق بین العملیة الترویجیة التسویقیة والعملیة التمویلیة، حیث   - 
إن العملیة الترویجیة ال تكون عادة إال بین طرفین فقط ھما البائع مزود الخدمة  

المستھلك. البائع    والمشتري  بین  تتم  التي  فھي  التمویلیة  العملیة  وأما 
وھي المؤسسة التمویلیة أو    )والمشتري باإلضافة إلى الطرف الثالث (الوسیط

 . البنك

إرھاق  عملیة وعدم  غیر  من الالزم فصل العملیة التجاریة وعدم وضع قیود    -
 .ةبأعباء إضافی الشارع التجاري
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 : مصرف البحرین المركزي •
أن تنظیم شؤون العمل    –  السابقة  مع اللجنة  جتماعاالخالل    –مصرف  أكد ال -

 . المالي والتجاري من أولویات جمیع المعنیین بمملكة البحرین
 
أو    كثیر  - الصغیرة  األنشطة  في  سواء  حالیًا  القائمة  التجاریة  العملیات  من 

 . قسیط والتسھیالت المتوسطة أو الكبیرة؛ تتم عن طریق البیع بالت
 
من المھم عدم تعقید المشھد التجاري وخلق اضطراب في المعامالت التجاریة  -

إلى نتائج  في القطاع التجاري وإرھاقھ بتكالیف أو أعباء إداریة تنظیمیة تؤدي  
 . مستقبلالوفي الوقت الحالي سلبیة غیر مرغوب فیھا 

 
الصغیرة  - التجاریة  للمؤسسات  وتنظیمھ  القانون  ھذا  عبر  المصرف  دخول 

سیرتب علیھا أعباء كبیرة لن تتمكن معھا من تلبیة كل المتطلبات الرقابیة التي  
 یضعھا المصرف في ھذا الشأن.

 
ھذا   - في  المصرف  والمسؤولیات  إشراك  الصالحیات  تطبیق  یعني  القانون 

المنصوص علیھا في قانون المصرف والئحتھ التنفیذیة والقرارات التنظیمیة  
 . على ھذه الشركات

 
األطراف  - حقوق  یضمن  المجال  ھذا  في  مرن  قانوني  تنظیم  وجود  تأیید 

 .المتعاقدة دون الدخول في تفاصیل تؤدي إلى أعباء إداریة ومالیة
 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 .(بصیغتھ المعدلة)  قانوناقتراح ال جواز نظر الموافقة على 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 



 

 

 2021 أكتوبر 24التاریخ: 
 )2التقریر: ( 

 

 

قرتاح  اال حولتقريـر جلنـة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة (السابقة) 

، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور بسام بقانون بشأن البيع بالتقسيط

 ، دالل جاسم الزايد، مجيلة علي سلمانإمساعيل البنمحمد، 

 صادق عيد آل رمحة  ،درويش أمحد املناعي

 

 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعال دور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

اریخ     )،  4د    5ص ل م ق / ف    653، وبموجـب الخطـاب رقم (2021أكتوبر    17بـت

بتــاریخ   المنعقــد  الثــاني  المجلس في اجتمــاعــھ   ،  2021أكتوبر    17وبنــاًء على قرار مكتــب 

بخصـوص إعادة النظر في التقاریر التي تم إعدادھا من قبل اللجنة السـابقة خالل دور االنعقاد  

تشــریعي الخامس؛ أرســل صــاحب المعالي الســید علي بن صــالح  من الفصــل ال  لث العادي الثا

الصــالح رئیس مجلس الشــورى إلى لجنة الشــؤون المالیة واالقتصــادیة تقریر اللجنة الســابقة 

االقتراح بقانون بـشأن البیع بالتقـسیط، والمقدم من أـصحاب الـسعادة األعـضاء: الدكتور  بـشأن 

ــلمان،   ــماعیل البنمحمد، جمیلة علي س ــام إس ــم الزاید، درویش أحمد المناعي،  بس دالل جاس

إلعادة النظر في التقریر المذكور، أو االكتفاء بما انتھى إلیھ رأي اللجنة ،  صادق عید آل رحمة
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من تاریخھ، لیتم عرضــھ  أقصــاه خمســة أیام الســابقة، على أن ترفع اللجنة تقریرھا في موعد 

 .في إحدى جلساتھ على المجلس الموقر

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:
اللجنة    )1( بقانونتدارست  الشأن،المذكور    االقتراح  ھذا  في  المعد  السابقة  اللجنة  في   وتقریر 

 اآلتي: اجتماعھا

 التاریخ  رقم االجتماع
 2021أكتوبر   24 ني الثا

 

  موضوع البحث والدراسة على الوثائق المتعلقة   قتراح بقانون لالاطلعت اللجنة أثناء دراستھا    )2(

 بھ والتي اشتملت على ما یأتي:

   والمتضمن:  (مرفق) )السابقةلجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة (تقریر 

   ومذكرتھ اإلیضاحیة. (بصیغتھ المعدلة)االقتراح بقانون ، 

   ومذكرتھ اإلیضاحیة. (بصیغتھ األصلیة)االقتراح بقانون ، 

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى  

 .رد وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف  
 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  عشارك في اجتما •

 ھیئة المستشارین القانونیین 
  ھیئة المستشارین القانونییننائب رئیس  الطوالبةالدكتور علي حسن 

 المستشار المالي واالقتصادي  السیدة زھرة یوسف رحمة 
 باحث قانوني السیدة أمینة علي ربیع

   باحث اقتصادي  المالكي إبراھیم السید مشعل 
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 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان  السید جواد مھدي محفوظ

 العالقات واإلعالمإدارة 
 وتواصلمشرف إعالم  السید علي عباس العرادي 

 

 

 
ً
 :لتشريعية والقانونية جلنة الشؤون ارأي  -اثاني

ن م  االقتراح بقانونوالقانونیة بمجلس الشــورى ســالمة  رأت لجنة الشــؤون التشــریعیة

 .والقانونیة الدستوریة  تینالناحی

 

 
ً
 اإلسالمية واألوقاف:وزارة العدل والشؤون  -اثالث

ــالمـیة واألوـقاف  أـفادت وزارة  ــؤون اإلســ ــتبق رأي  في ردـھا الكـتابي ـبأنـھا  الـعدل والشــ ال تســ

من جانبھا الحكومة في دراســــة االقتراحات بقوانین، وذلك لحین إحاطة الحكومة علًما بھا ودراســــتھا 

  وإبداء الرأي النھائي.
 

 یھا بشأن كل مما یلي:المتوافرة لدبأحدث البیانات  تھاموافاوزارة  المن الحقًا طلبت اللجنة كما 

 معامالت البیع والشراء بالتقسیط. قضائیًا بخصوصالقضایا التي تم الفصل فیھا   عدد .1

 أمام المحاكم بخصوص معامالت البیع والشراء بالتقسیط. منظورةالالقضایا عدد   .2

 نماذج من األحكام القضائیة الصادرة في ھذا الشأن. .3
 

ــاـمل لـكاـفة المعلوـمات ومـفأـفادت ال ــر شــ لـقة ـبالبیع لـفات التنفـیذ المتعوزارة ـبأـنھ ال یوـجد ـلدیـھا حصــ

ــماؤھم  ــأن عدد من األطراف المتكررة أســ ــب القدر المتیقن من البیانات بشــ ــیط، بید أنھ بحســ بالتقســ

والصـادرة لصـالحھم أحكام متعلقة بالبیع بالتقسـیط أو توجد لھم ملفات تنفیذ جاریة بموجب تلك األحكام 

 المدیونیة، فإنھ یتبین اآلتي:أو بموجب سندات تنفیذیة أخرى مثل إقرارات 

 2447 عدد األحكام الصادرة لصالحھم 

 6516 عدد ملفات التنفیذ الجاریة 
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ا
ً
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: -رابع

أن   –  السابقة  خالل اجتماعھ مع اللجنة  –أكد سعادة وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة   

مؤكدًا أن مثل ھذا نظیم ھذا النوع من المعامالت وھو البیع بالتقسیط،  على أھمیة ت  اتوافقً ھناك  

عملیة الالبد من التفریق بین  أوضح أنھ  والبائع والمشتري.  نون یمكن أن یحفظ حقوق الطرفین  القا

إال بین طرفین   عادة  ال تكونحیث إن العملیة الترویجیة  ،  والعملیة التمویلیة  تسویقیةال ترویجیة  ال

المستھلك. مشیًرا   والمشتري  الخدمة  البائع مزود  التجاریة سعادتھ  فقط ھما  المؤسسات  أن  إلى 

تتعامل   الصغر  متناھیة  أو  أو صغیرة  كانت  عام    – كبیرة  ال  – بشكل  من  النوع  . معامالت بھذا 

ترة السداد، ید فدتمكتقدیمھ بعض العروض التجاریة  عند  تاجر  وأضاف أنھ ال توجھ لتكبیل ید ال

% 80أن أكثر من  الفتًا إلى  ، وغیر ذلك.  interest free، أو  credit، أو تقدیم  المبلغ  أو تقسیط

من مبیعات السیارات في البحرین تتم عن طریق التمویل المصرفي من المؤسسات المصرفیة 

ل مؤجل بطریق الشیكات المؤجلة والكمبیاالت، وتقدم ھذه المؤسسات عروًضا لدفع األقساط بشك

 ستة أشھر مثالً).   أو(كالدفع بعد ثالثة 

التي تتم بین البائع والمشتري باإلضافة إلى الطرف الثالث (الوسیط)    فھيتمویلیة  العملیة  وأما ال

یكون   أن  مؤكدًا سعادتھ وجوب  البنك،  أو  التمویلیة  المؤسسة  من ھناك  وھي  النوع  لھذا  تنظیم 

  .ةفظ حقوق األطراف المتعاملالعملیات لح 

أ  العملیة اوأكد سعادتھ  عملیة وعدم غیر  لتجاریة وعدم وضع قیود  ن من الالزم فصل 

 .بأعباء إضافیة الشارع التجاريإرھاق 

  

ا
ً
 مصرف البحرين املركزي:  -خامس

أن   –السابقة  خالل اجتماعھ مع اللجنة    – أكد سعادة محافظ مصرف البحرین المركزي   

 مشیًرا إلى أن  ،والتجاري من أولویات جمیع المعنیین بمملكة البحرینتنظیم شؤون العمل المالي  

من أو    كثیًرا  الصغیرة  األنشطة  في  كانت  سواء  البحرین  في  حالیًا  القائمة  التجاریة  العملیات 

البیع بالتقسیط والتسھیالت المقدمة، مؤكدًا أن من المھم عدم   عن طریقأو الكبیرة؛ تتم    ةالمتوسط
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و التجاري  القطاع  في  التجاریة  المعامالت  في  اضطراب  وخلق  التجاري  المشھد  قھ اھإرتعقید 

سلبیة نتائج  إلى  تؤدي  تنظیمیة  إداریة  أعباء  أو  فیھا    بتكالیف  مرغوب  الغیر  الوقت  راھن في 

سعادتھ  .  مستقبلالو الموبیّن  خطا  صرأن  الجانب ف  ھذا  في  أصدر  خطوات  حیث  لوائح ، 

حفظ حق ذلك لللمؤسسات المصرفیة التمویلیة وشركات التمویل الجماعي من أجل تنظیم عملھا، و

االطالع على تفاصیل العقد، وبیان طبیعة التعاقدات، وبیان اإلفصاحات المطلوبة، في  المستھلك  

واإلدار المالیة  الجزاءات  إیقاع  إلى  بالشروط.  باإلضافة  الخدمة  مزود  إخالل  حال  أن وأكد  یة 

 أفضل الممارسات المعمول بھا في ھذا الحقل. لمواكبة مستمر التطویر

سعادتھو  المصرف  رأى  دخول  القانون  أن  ھذا  التجاریة    عبر  للمؤسسات  وتنظیمھ 

ضعھا یبیة كل المتطلبات الرقابیة التي  من تلمعھا  الصغیرة سیرتب علیھا أعباء كبیرة لن تتمكن  

إلى أن إشراك المصرف في ھذا القانون یعني تطبیق الصالحیات   نبّھالمصرف في ھذا الشأن. و

ة والقرارات التنظیمیة على والمسؤولیات المنصوص علیھا في قانون المصرف والئحتھ التنفیذی

على معالجة ھذا األمر بدقة وتأّنٍ إلزالة أي تضارب في الصالحیات بین مشددًا    ،الشركات ھذه  

والمصرف إلىالوزارة  داعیًا  والظروف    ،  الراھنة  الظروف  في  التجاریة  العملیة  إرباك  عدم 

یضمن حقوق  المجالفي ھذا  مرن إلى تأیید وجود تنظیم قانوني  وانتھى سعادتھالمستقبلیة كذلك. 

 األطراف المتعاقدة دون الدخول في تفاصیل تؤدي إلى أعباء إداریة ومالیة.

 

 

ا
ً
 رأي اللجنة:  -سادس

تقریر   اللجنة  بخصوصتدارست  السابقة  بالتقسیط،    اللجنة  البیع  بشأن  بقانون  االقتراح 

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد، جمیلة علي سلمان، 

بعد إعادتھ إلى اللجنة بناًء على ،  دالل جاسم الزاید، درویش أحمد المناعي، صادق عید آل رحمة

إعادة النظر  ، بخصوص  2021أكتوبر    17المنعقد بتاریخ  الثاني  اجتماعھ  قرار مكتب المجلس في  
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الفصل   من  لث دور االنعقاد العادي الثا  من قبل اللجنة السابقة خالل  التقاریر التي تم إعدادھافي  

 الخامس.التشریعي 

التش اللجنة  واطلعت   الشؤون  لجنة  رأي  وعلى  والقانونیة  إلى  ریعیة  انتھى  سالمة  الذي 

بقانون وزارة رأي    على  اطلعت و  ،ةوالقانونی  الدستوریة  تینالناحیمن    االقتراح  من  كّلٍ  ممثلي 

والسیاحة والتجارة  المركزي،    الصناعة  البحرین  على  كما  ومصرف  الاطلعت  وزارة  عدل رد 

، وتم تبادل وجھات النظر حولھ من قبل أصحاب السعادة أعضاء والشؤون اإلسالمیة واألوقاف

 اللجنة والمستشار القانوني والمستشار المالي واالقتصادي.

یھدف االقتراح بقانون محل النظر إلى سد الفراغ التشریعي في تنظیم عملیة البیع بالتقسیط،  

، قد نص في مادة واحدة  2001) لسنة  19حیث إن القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

قانون التجارة الصادر    اقتصر، في حین  ام البیع بالتقسیطعلى نظ)  391وھي المادة (منھ فقط  

، أما عملیةھذه ال  في تنظیم  )116) و(115المادتین (  على  1987) لسنة  7بالمرسوم بقانون رقم ( 

) رقم  المستھلك  لسنة  35قانون حمایة  تنظیمً   2012)  یتضمن  في حین نصت   افلم  للموضوع، 

مر الذي  األ  ، الئحتھ التنفیذیة على البیانات المطلوب توافرھا في عقد البیع بالتقسیط في مادة واحدة

من أھمیة    مملكة البحرین على الرغمبمتكامل لموضوع البیع بالتقسیط  یتبین منھ عدم وجود تنظیم  

   .شیوعھ بین المتعاقدینھذا النوع من البیوع و 

ذا قد كشف عن قصور تشریعي في تنظیم ھ  لنشاط البیع بالتقسیط،  مليث إن التطبیق العحیو      

العالقة ھذه  تتناول عقود البیع بالتقسیط األحكام الكافیة لتنظیم  حیث ال  النوع من البیوع التجاریة  

والمشتري،   البائع  تنصبین  ال  الفوائد   على  وقد  ومقدار  المبیع،  للمنتج  األصلي  الثمن  مقدار 

تجزئة فوائده، و  المتحصلة نتیجة البیع بالتقسیط، واكتفائھا بالنص على ثمن المبیع اإلجمالي شامالً 

األمر الذي یضطر معھ القضاء إلى الحكم بقیمة المنتجات المبیعة ؛  الثمن على شكل أقساط شھریة

م العقد،  ینص علیھا  ما  مبالغً بحسب  قیمتھا  كانت  السوق،    اھما  یخالف سعر  وبما  تقدیرھا،  في 

المتعاقدین.  بین  علیھا  التراضي  بمجرد  تنعقد  التي  الرضائیة  العقود  من  البیع  عقد  أن  باعتبار 
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ا لما یتضمنھ من أحكام، أنھ یجب تنفیذه طبقً   مقتضى إعمال القوة الملزمة للعقدا على أن  وتأسیسً 

د واضحة فال یجوز للقاضي مخالفتھا عن طریق تفسیرھا للتعرف على وإذا كانت عبارات العق

التزامً  المتعاقدین،  ( إرادة  المادة  قررتھ  بما  بأن  128ا  المدني  القانون  من  شریعة  (:)  العقد 

ما    )،المتعاقدین بالتقسیط، قد  وھو  البیع  طریق  عن  المبیعة  المنتجات  أسعار  زیادة  إلى  یؤدي 

عمل على تنظیم األحكام التي توالمبالغة فیھا، نتیجة ارتفاع نسبة الفائدة. وھو ما یتطلب وضع  

 .والحفاظ على التوازن بینھم بین المتعاقدینالعالقة 

البونظرً         معامالت  لزیادة  وظھوا  بالتقسیط  والشراء  برزت   ریع  التطبیق  أثناء  إشكالیات 

والشراء بالتقسیط ویضمن حقوق جمیع األطراف    البیع  نشاطظم  الحاجة لوجود قانون خاص ین

 ذات العالقة مع تبیان دور ومسؤولیات كل طرف وتحدید الجھات المنظمة.

 
 

ــلیة) واالطالع على رأي  ــیغتھ األصـ ــة اللجنة لالقتراح بقانون (بصـ الجھات  وبعد دراسـ

وبعد االـستماع لرأي مقدمیھ وباالتفاق معھم؛ تمت إعادة ـصیاغة االقتراح بقانون،   ،المعنیة بـشأنھ

) التعریفات،  1مادة، تناولت المادة (  ةعشـر ثمانيمن  -عن الدیباجة    فضـالً  -یتألف   حیث أصـبح

یط، في حین تناولت المادة2بینما نصـت المادة ( ) عقد البیع  3(  ) على ـشروط مزاولة البیع بالتقـس

بالتقـسیط والبیانات التي یتوجب أن یـشتمل علیھا، محیلة إلى الالئحة التنفیذیة مھمة وـضع نموذج  

) على 4عقد البیع بالتقســـیط وإضـــافة أي متطلبات أخرى لم یذكرھا القانون، ونصـــت المادة (

كمقدم عند تسـلیم  من الثمن ا) للبائع أن یسـتوفي جزءً 5ضـمانات الوفاء بالثمن، وأجازت المادة (

 ) األحكام الخاصة بتسلیم المبیع.6المبیع، وبینت المادة (

) على األحكام الخاصــة بحالة اســترداد البائع للمنتج وكذلك حالة حلول  7ونصــت المادة (

ــتري بالوفاء بالتزاماتھ قبل حلول  8باقي الثمن، وتناولت المادة ( ــة بحق المشــ ) األحكام الخاصــ

) أن أداء األقسـاط یكون عن طریق الحسـاب المصـرفي للبائع كما یجوز 9( األجل، وبینت المادة

 ا.االتفاق على أن یكون أداء األقساط نقدً 

على إنھ في حال ما احتفظ البائع بالمنتج حتى القســط األخیر فإن   )10كما نصــت المادة (
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ــط ویتحمل تبعة ھالك المنتج من  ــب ھذه الملكیة بأداء ھذا القس ــتري یكتس ــلیمھ لھ. وقالمش ت تس

نھ في حال تخلف المشــتري عن ســداد األقســاط ال یجوز لھ أن یطالب البائع أ  )11وبینت المادة (

على أنھ   )12قـساط المتأخرة. ونصـت المادة (بالوفاء بالتزامھ بضـمان المنتج حتى یقوم بـسداد األ

 ابة على ذلك.ال یجوز للمشتري التصرف بالمنتج قبل أداء األقساط إال إذا وافق البائع كت

ى بأن أحكام البیع بالتقســیط المنصــوص علیھا تســري حتى لو ســمّ   )13وقضــت المادة (

ــت المادة (المتعاقدان البیع إیجارً  ــري على )  14ا، في حین نصـ على أن أحكام ھذا القانون ال تسـ

 البیع بالتقسیط للعقارات.

تنفیذ أحكام ھذا على ســـلطة الموظفین الذین یعینھم الوزیر المعني ل  )15ونصـــت المادة (

یعینھم وزیر العدل باالتفاق مع الوزیر ـصفة مأموري الـضبط   نأن للموظفین الذیالقانون، وبینت 

ن تحال ھذه الجرائم إلى النیابة  القـضائي بالنـسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختـصاـصاتھم، على أ

ــد ــھ. وتـناولت الـمادة (ر عن الوزیر  الـعامة بقرار یصــ عقوبات مـخالـفة أحـكام    )16أو من یفوضــ

 القانون.

على إصــدار الالئحة التنفیذیة والقرارات الالزمة لتنفیذ ھذا القانون    )17ونصــت المادة (

ــھر من تاریخ العمل  ــتة أشـ ــرف البحرین المركزي خالل سـ ــیق مع مصـ من قبل الوزیر بالتنسـ

 تنفیذیة. )18(  ادةبینما جاءت الم.  بالقانون

 

تدارس    بقانونوبعد  المعدلة)    االقتراح  قبل   تبادلو(بصیغتھ  من  حولھ  النظر  وجھات 

وبناء ،  مستشار المالي واالقتصادي للجنةوالالقانوني    والمستشار   ،أصحاب السعادة أعضاء اللجنة

التي   المذكورة  ولألسباب  تقدم،  ما  علیھاعلى  بقانون  بـُنَي  اللجنة،   االقتراح  بھا  اقتنعت   والتي 

 ، بجواز نظر االقتراح بقانونخلصت اللجنة إلى تبني ما انتھت إلیھ اللجنة السابقة في توصیتھا  

) 55بالمرسوم بقانون رقم (   ة) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى الصادر92(  المادة  لحكم  وفقًا

 .م2002لسنة 
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 ساب
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اع

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

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.   إسماعیل البنمحمد الدكتور بسام  سعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیًا.   األستاذ صادق عید آل رحمة  سعادة  .2

 
 

 
ً
 توصية اللجنة:  -اثامن

فإن اللجنة توصــــي بالموافقة على ، دار من مناقشــــات وما أبدي من آراءفي ضــــوء ما          

االقتراح بقانون بشــأن البیع   بجواز نظرتوصــیة لجنة الشــؤون المالیة واالقتصــادیة (الســابقة)  

دم من أصـحاب السـعادة األعضـاء: الدكتور بسـام إسـماعیل ، والمق(بصـیغتھ المعدلة)  یطبالتقسـ 

ــم الزاید، درویش أحمد الم ــلمان، دالل جاســ ــادق عید آل البنمحمد، جمیلة علي ســ ناعي، صــ

 .رحمة

 

 

 

 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 
 

 

 

 

 

 رد 
 عدل وزارة ال

 والشؤون اإلسالمیة واألوقاف
 

 
 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل



AH 

Deena

2591
15

١٨ يوليو ٢٠٢١م 

٥٨٣ و وش ن



hassan
البريد الوارد



 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )3(املرفق 
 

 
 السابقة تقریر اللجنة

 ومرفقاتھ
 

 

  لثالثادور االنعقاد العادي 

 امسالتشريعي اخلالفصل 



 

 

 ۲۰۲۱یونیو  ۲۰التاریخ: 
 
 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر السيدايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

االقتراح بقانون  حول الشؤون المالیة واالقتصادیةلجنة  تقریریسرني أن أرفع إلى معالیكم 

بشأن البیع بالتقسیط، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد، 

برجاء  ،جمیلة علي سلمان، دالل جاسم الزاید، درویش أحمد المناعي، صادق عید آل رحمة

 على المجلس الموقر. التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ
 

 ،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 
           

 
 خالد حسيـن املسـقطي                  

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                               
 

 
 :المرفقات

 خطاب اإلحالة. -
 ملخص التقریر. -

 .تقریر اللجنة .۱
 (بصیغتھ المعدلة)، ومذكرتھ اإلیضاحیة.االقتراح بقانون  .۲
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة. .۳
 .العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافرد وزارة  .٤
 االقتراح بقانون (بصیغتھ األصلیة)، ومذكرتھ اإلیضاحیة. .٥



 

 

 

 3د 5/ ف م قص ل  557الرقـــم: 
م 1202 فرباير 82التاريخ:   

 
 احملرتم     سعادة السيد   خالد حسني املسقطي

 الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس جلنة  
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،  
 

ــ   ال  ـــــ  طالت، ـــــ     ــاس ط،ـــــا    ط ـــ ــق لوـــــم اقباعـــ ــأ لـــــل م  مرفـــ يطيـــ
ــ ا   ــ  م ـــــ ــصم بـــــ ــص  وامل،ـــــ ــ اس   ال     ـــــ ــام   ـــــ ــال: ط ـــــ ــعادء ابساـــــ ال ـــــ

ــاسل   ج  لــــــــم سلــــــــل  ــــــــل ا   دمل جا ــــــــم ال ايــــــــص  درويــــــــ  مع ــــــــص امل ــــــ
  ادق س ص آل رع م.

 

ــ  اس  ــ  ت بتاـــــــ ــر ط ـــــــ ــصاد  ،ريـــــــ ــتت  و ســـــــ ــتت ودرا ـــــــ ــال ب اق ـــــــ طرجـــــــ
رميوــــــم لعر ــــــت سلــــــق امل لــــــا يــــــ ل ب ســــــص مق ــــــا     ــــــم م ــــــاط   بــــــ  

  اريخت.
 

 ركاته،،، و السالم عليكم ورمحة اهلل وب
 

 

 

 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى

 



۱ 
 

 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان
بقانون بشأن البیع بالتقسیط، والمقدم من أصحاب السعادة االقتراح 

األعضاء: الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد، جمیلة علي سلمان، دالل جاسم 
 الزاید، درویش أحمد المناعي، صادق عید آل رحمة

 الشورىمجلس  القانوناقرتاح أصل 

 الفصل التشریعي الخامس – الثالثاالنعقاد العادي دور  - ۲۰۲۱ فبرایر ۲۸ اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثالثالعادي ادور االنعقاد  - ۲۰۲۱یونیو  ۱٦

 ) ۹( عدد االجتماعات

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه

بقانون إلى سد الفراغ التشریعي في تنظیم عملیة البیع یھدف االقتراح  -
) لسنة ۱۹بالتقسیط، حیث إن القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

) على نظام البیع ۳۹۱، قد نص في مادة واحدة منھ فقط وھي المادة (۲۰۰۱
) ۷بالتقسیط، في حین اقتصر قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

) في تنظیم ھذه العملیة، أما قانون ۱۱٦) و(۱۱٥على المادتین ( ۱۹۸۷نة لس
فلم یتضمن تنظیًما للموضوع، في  ۲۰۱۲) لسنة ۳٥حمایة المستھلك رقم (

حین نصت الئحتھ التنفیذیة على البیانات المطلوب توافرھا في عقد البیع 
 .بالتقسیط في مادة واحدة

ء بالتقسیط وظھور إشكالیات أثناء التطبیق نظًرا لزیادة معامالت البیع والشرا -
برزت الحاجة لوجود قانون خاص ینظم نشاط البیع والشراء بالتقسیط ویضمن 
حقوق جمیع األطراف ذات العالقة مع تبیان دور ومسؤولیات كل طرف وتحدید 

 .الجھات المنظمة

 مادة ۱۸ دیباجة + بنيته



۲ 
 

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 .القانونیةو الدستوریة ینتسالمة االقتراح بقانون من الناحی

خالصة آراء اجلهات 

 املختصة 

 :عدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافوزارة ال •

أفادت الوزارة في ردھا الكتابي بأنھا ال تستبق رأي الحكومة في دراسة  -
االقتراحات بقوانین، وذلك لحین إحاطة الحكومة علًما بھا ودراستھا من جانبھا 

 وإبداء الرأي النھائي.

 
 وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة: •

أن ھناك توافقًا على أھمیة تنظیم  -مع اللجنة  جتماعاالخالل  - وزارةالت أكد -
أن مثل ھذا القانون یمكن أن یحفظ حقوق الطرفین و، ھذا النوع من المعامالت

 البائع والمشتري.

البد من التفریق بین العملیة الترویجیة التسویقیة والعملیة التمویلیة، حیث  - 
ع مزود الخدمة إن العملیة الترویجیة ال تكون عادة إال بین طرفین فقط ھما البائ

وأما العملیة التمویلیة فھي التي تتم بین البائع  والمشتري المستھلك.
وھي المؤسسة التمویلیة أو  والمشتري باإلضافة إلى الطرف الثالث (الوسیط)

 .البنك

إرھاق عملیة وعدم غیر من الالزم فصل العملیة التجاریة وعدم وضع قیود  -
 .بأعباء إضافي الشارع التجاري

 
 :مصرف البحرین المركزي •
أن تنظیم شؤون العمل المالي  –مع اللجنة  جتماعاالخالل  –مصرف أكد ال -

 .والتجاري من أولویات جمیع المعنیین بمملكة البحرین
 
من العملیات التجاریة القائمة حالیًا سواء في األنشطة الصغیرة أو  كثیر -

 .قسیط والتسھیالتالمتوسطة أو الكبیرة؛ تتم على عن طریق البیع بالت
 
من المھم عدم تعقید المشھد التجاري وخلق اضطراب في المعامالت التجاریة  -

في القطاع التجاري وإرھاقھ بتكالیف أو أعباء إداریة تنظیمیة تؤدي إلى نتائج 
 .مستقبلالوفي الوقت الحالي سلبیة غیر مرغوب فیھا 

 



۳ 
 

جاریة الصغیرة دخول المصرف عبر ھذا القانون وتنظیمھ للمؤسسات الت -
سیرتب علیھا أعباء كبیرة لن تتمكن معھا من تلبیة كل المتطلبات الرقابیة التي 

 یضعھا المصرف في ھذا الشأن.
 

إشراك المصرف في ھذا القانون یعني تطبیق الصالحیات والمسؤولیات  -
المنصوص علیھا في قانون المصرف والئحتھ التنفیذیة والقرارات التنظیمیة 

 .الشركاتعلى ھذه 
 

تأیید وجود تنظیم قانوني مرن في ھذا المجال یضمن حقوق األطراف  -
 .المتعاقدة دون الدخول في تفاصیل تؤدي إلى أعباء إداریة ومالیة

 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 .(بصیغتھ المعدلة) قانوناقتراح ال جواز نظر الموافقة على

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )١(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



 

 

 ۲۰۲۱ یونیو ۲۰التاریخ: 
 )۲۱التقریر: (

 
 

 الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة

، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: قرتاح بقانون بشأن البيع بالتقسيطاالبشأن 

 ، دالل جاسم الزايد، مجيلة علي سلمانالدكتور بسام إمساعيل البنمحمد، 

 صادق عيد آل رمحة ،درويش أمحد املناعي

 

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 أحال )،۳د  ٥ف ص ل م ق /  ٥٥۷، وبموجب الخطاب رقم (۲۰۲۱ فبرایر ۲۸بتاریخ 

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

االقتراح بقانون بشأن البیع بالتقسیط، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء:  واالقتصادیة

الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد، جمیلة علي سلمان، دالل جاسم الزاید، درویش أحمد المناعي، 

، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة صادق عید آل رحمة

 بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -أوال



۲ 
 

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:

 :تیةفي االجتماعات اآل قانون المذكورمشروع التدارست اللجنة  )۱(

 التاریخ االجتماع  الرقم
 ۲۰۲۱مارس  ۱۷ والعشرین الثاني  .۱
 ۲۰۲۱مارس  ۲٤ الثالث والعشرین  .۲
 ۲۰۲۱مارس  ۳۱ الرابع والعشرین  .۳
 ۲۰۲۱أبریل  ۷ الخامس والعشرین  .٤
 ۲۰۲۱أبریل  ۱٤ السادس والعشرین  .٥
 ۲۰۲۱أبریل  ۲۸ الثامن والعشرین  .٦
 ۲۰۲۱مایو  ۲٦ التاسع والعشرین  .۷
 ۲۰۲۱یونیو  ۲ الثالثین  .۸
 ۲۰۲۱یونیو  ۱٦ الحادي والثالثین  .۹

 

 

بھ والتي اشتملت  المذكور على الوثائق المتعلقة االقتراح بقانونأثناء دراستھا اطلعت اللجنة  )۲(

 على ما یلي:

  (مرفق)، ومذكرتھ اإلیضاحیة. (بصیغتھ المعدلة)االقتراح بقانون 

  (مرفق)، ومذكرتھ اإلیضاحیة. (بصیغتھ األصلیة)االقتراح بقانون 

 .(مرفق) رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 .(مرفق) رد وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف 

 

 ممثلون عن:) ۲۳رقم (، شارك في االجتماع اللجنةبناء على دعوة من  •

 



۳ 
 

 وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 
 وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة راشد الزیانيسعادة السید زاید بن 

 وكیل وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة السیدة إیمان أحمد الدوسري
 الوكیل المساعد للتجارة المحلیة والخارجیة الشیخ حمد بن سلمان آل خلیفة

 الوكیل المساعد للسجل التجاري والشركات علي طالب السید نبراس محمد
 مدیر إدارة حمایة المستھلك إبراھیم األكرم السیدة فضیلة

 مستشار خبیر الشؤون القانونیة السید محمد عبدالمنعم العید
 مصرف البحرین المركزي 

 محافظ مصرف البحرین المركزي سعادة السید رشید محمد المعراج
 المدیر التنفیذي للرقابة المصرفیة السید خالد حمد الحمد

 المستشار العام السیدة منار مصطفى السید 
 مشرف معلومات السیدة لطیفة عبدهللا زباري

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
 أخصائي تنسیق ومتابعة السید أحمد عارف عوض 
 أخصائي تنسیق ومتابعة السید إبراھیم علي طاھر

 
 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: اتشارك في اجتماع •

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السید علي عبدهللا العرادي
 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة

 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع
 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان مھدي محفوظ السید جواد
 أمین سر لجنة مساعد  السیدة مریم أحمد الریّس

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي

 

 



٤ 
 

 
ً
 :لتشريعية والقانونيةجلنة الشؤون ارأي  -اثاني

ن م االقتراح بقانونوالقانونیة بمجلس الش����ورى س����المة  رأت لجنة الش����ؤون التش����ریعیة

 .والقانونیة الدستوریة تینالناحی

 
ً
 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: -اثالث

ال تس���تبق رأي الحكومة في دراس���ة االقتراحات بقوانین، أفادت الوزارة في ردھا الكتابي بأنھا 

 (مرفق) وإبداء الرأي النھائي.من جانبھا وذلك لحین إحاطة الحكومة علًما بھا ودراستھا 

 

ا: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
ً
 رابع

أن ھناك  –خالل اجتماعھ مع اللجنة  –أكد سعادة وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة  

نون مؤكدًا أن مثل ھذا القانظیم ھذا النوع من المعامالت وھو البیع بالتقسیط، على أھمیة ت اتوافقً 

عملیة الالبد من التفریق بین أوضح أنھ والبائع والمشتري. یمكن أن یحفظ حقوق الطرفین 

إال بین طرفین  عادة ال تكونحیث إن العملیة الترویجیة ، والعملیة التمویلیة تسویقیةالترویجیة ال

إلى أن المؤسسات التجاریة سعادتھ فقط ھما البائع مزود الخدمة والمشتري المستھلك. مشیًرا 

. معامالتبھذا النوع من ال –بشكل عام  –تتعامل كبیرة كانت أو صغیرة أو متناھیة الصغر 

ید فترة السداد، دتمكتقدیمھ بعض العروض التجاریة عند تاجر وأضاف أنھ ال توجھ لتكبیل ید ال

 %۸۰أن أكثر من الفتًا إلى ، وغیر ذلك. interest free، أو credit، أو تقدیم المبلغ أو تقسیط

طریق التمویل المصرفي من المؤسسات المصرفیة من مبیعات السیارات في البحرین تتم عن 

بطریق الشیكات المؤجلة والكمبیاالت، وتقدم ھذه المؤسسات عروًضا لدفع األقساط بشكل مؤجل 

 ستة أشھر مثالً).  أو(كالدفع بعد ثالثة 

التي تتم بین البائع والمشتري باإلضافة إلى الطرف الثالث (الوسیط)  فھيتمویلیة العملیة وأما ال

تنظیم لھذا النوع من ھناك وھي المؤسسة التمویلیة أو البنك، مؤكدًا سعادتھ وجوب أن یكون 

  .فظ حقوق األطراف المتعاملةالعملیات لح



٥ 
 

عملیة وعدم غیر لتجاریة وعدم وضع قیود ن من الالزم فصل العملیة اوأكد سعادتھ أ 

 .بأعباء إضافیة الشارع التجاريإرھاق 

  

ا: مصرف 
ً
 البحرين املركزي:خامس

أن تنظیم  –خالل اجتماعھ مع اللجنة  –أكد سعادة محافظ مصرف البحرین المركزي  

كثیًرا  مشیًرا إلى أن ،شؤون العمل المالي والتجاري من أولویات جمیع المعنیین بمملكة البحرین

 ةالعملیات التجاریة القائمة حالیًا في البحرین سواء كانت في األنشطة الصغیرة أو المتوسط من

البیع بالتقسیط والتسھیالت المقدمة، مؤكدًا أن من المھم عدم تعقید  عن طریقأو الكبیرة؛ تتم على 

الیف قھ بتكاھإرالمشھد التجاري وخلق اضطراب في المعامالت التجاریة في القطاع التجاري و

وبیّن سعادتھ . غیر مرغوب فیھا راھنًا ومستقبالً  أو أعباء إداریة تنظیمیة تؤدي إلى نتائج سلبیة

لوائح للمؤسسات المصرفیة التمویلیة ، حیث أصدر خطوات في ھذا الجانبصرف خطا أن الم

االطالع على في حفظ حق المستھلك ذلك لوشركات التمویل الجماعي من أجل تنظیم عملھا، و

اصیل العقد، وبیان طبیعة التعاقدات، وبیان اإلفصاحات المطلوبة، باإلضافة إلى إیقاع الجزاءات تف

أفضل  لمواكبة مستمر التطویرأن وأكد المالیة واإلداریة حال إخالل مزود الخدمة بالشروط. 

 الممارسات المعمول بھا في ھذا الحقل.

وتنظیمھ للمؤسسات التجاریة  عبر ھذا القانون أن دخول المصرف رأى سعادتھو 

ضعھا یبیة كل المتطلبات الرقابیة التي من تلمعھا الصغیرة سیرتب علیھا أعباء كبیرة لن تتمكن 

إلى أن إشراك المصرف في ھذا القانون یعني تطبیق الصالحیات  نبّھالمصرف في ھذا الشأن. و

ة والقرارات التنظیمیة على والمسؤولیات المنصوص علیھا في قانون المصرف والئحتھ التنفیذی

ھذه الشركات! مشددًا على معالجة ھذا األمر بدقة وتأّنٍ إلزالة أي تضارب في الصالحیات بین 

عدم إرباك العملیة التجاریة في الظروف الراھنة والظروف  ، داعیًا إلىالوزارة والمصرف

یضمن حقوق  المجالفي ھذا  مرنإلى تأیید وجود تنظیم قانوني  وانتھى سعادتھالمستقبلیة كذلك. 

 األطراف المتعاقدة دون الدخول في تفاصیل تؤدي إلى أعباء إداریة ومالیة.
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ا
ً
 رأي اللجنة: -سادس

االقتراح بقانون بشأن البیع بالتقسیط، والمقدم من أصحاب السعادة  تدارست اللجنة

الزاید، درویش األعضاء: الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد، جمیلة علي سلمان، دالل جاسم 

ریعیة والقانونیة واطلعت على رأي لجنة الشؤون التش ،أحمد المناعي، صادق عید آل رحمة

واستمعت لرأي  ،ةوالقانونی الدستوریة تینالناحیمن  االقتراح بقانونسالمة الذي انتھى إلى و

واطلعت على ومصرف البحرین المركزي،  ممثلي كّلٍ من وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة

، وتم تبادل وجھات النظر حولھ من قبل أصحاب عدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافرد وزارة ال

 السعادة أعضاء اللجنة والمستشارین القانونیین والمستشار المالي واالقتصادي.

یھدف االقتراح بقانون محل النظر إلى سد الفراغ التشریعي في تنظیم عملیة البیع بالتقسیط، 

، قد نص في مادة واحدة ۲۰۰۱) لسنة ۱۹إن القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (حیث 

قانون التجارة الصادر  اقتصر، في حین على نظام البیع بالتقسیط) ۳۹۱وھي المادة (منھ فقط 

، أما عملیةھذه ال في تنظیم )۱۱٦) و(۱۱٥المادتین ( على ۱۹۸۷) لسنة ۷بالمرسوم بقانون رقم (

للموضوع، في حین نصت  افلم یتضمن تنظیمً  ۲۰۱۲) لسنة ۳٥حمایة المستھلك رقم ( قانون

مر الذي األ ،الئحتھ التنفیذیة على البیانات المطلوب توافرھا في عقد البیع بالتقسیط في مادة واحدة

من أھمیة  مملكة البحرین على الرغمبمتكامل لموضوع البیع بالتقسیط یتبین منھ عدم وجود تنظیم 

  .شیوعھ بین المتعاقدینذا النوع من البیوع وھ

ذا قد كشف عن قصور تشریعي في تنظیم ھ لنشاط البیع بالتقسیط، مليحیث إن التطبیق العو      

العالقة ھذه تتناول عقود البیع بالتقسیط األحكام الكافیة لتنظیم حیث ال النوع من البیوع التجاریة 

مقدار الثمن األصلي للمنتج المبیع، ومقدار الفوائد  على وقد ال تنصبین البائع والمشتري، 

تجزئة فوائده، و المتحصلة نتیجة البیع بالتقسیط، واكتفائھا بالنص على ثمن المبیع اإلجمالي شامالً 

األمر الذي یضطر معھ القضاء إلى الحكم بقیمة المنتجات المبیعة ؛ الثمن على شكل أقساط شھریة

في تقدیرھا، وبما یخالف سعر السوق،  اد، مھما كانت قیمتھا مبالغً بحسب ما ینص علیھا العق
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باعتبار أن عقد البیع من العقود الرضائیة التي تنعقد بمجرد التراضي علیھا بین المتعاقدین. 

ا لما یتضمنھ من أحكام، أنھ یجب تنفیذه طبقً  مقتضى إعمال القوة الملزمة للعقدا على أن وتأسیسً 

العقد واضحة فال یجوز للقاضي مخالفتھا عن طریق تفسیرھا للتعرف على وإذا كانت عبارات 

العقد شریعة () من القانون المدني بأن ۱۲۸ا بما قررتھ المادة (إرادة المتعاقدین، التزامً 

یؤدي إلى زیادة أسعار المنتجات المبیعة عن طریق البیع بالتقسیط، قد وھو ما  )،المتعاقدین

ارتفاع نسبة الفائدة. وھو ما یتطلب وضع األحكام التي تحمي وتوازن بین والمبالغة فیھا، نتیجة 

 عالقة المتعاقدین.

إشكالیات أثناء التطبیق برزت  یع والشراء بالتقسیط وظھورا لزیادة معامالت البونظرً        

والشراء بالتقسیط ویضمن حقوق جمیع األطراف  البیع نشاطظم الحاجة لوجود قانون خاص ین

 لعالقة مع تبیان دور ومسؤولیات كل طرف وتحدید الجھات المنظمة.ذات ا

 
 

وبعد دراس�����ة اللجنة لالقتراح بقانون (بص�����یغتھ األص�����لیة) واالطالع على رأي الجھات 

المعنیة بش�أنھ وبعد االس�تماع لرأي مقدمیھ وباالتفاق معھم؛ تمت إعادة ص�یاغة االقتراح بقانون، 

) التعریفات، ۱مادة، تناولت المادة ( ةعش��ر ثمانيمن  -عن الدیباجة  فض��الً  -یتألف  حیث أص��بح

) عقد البیع ۳) على شروط مزاولة البیع بالتقسیط، في حین تناولت المادة (۲بینما نصت المادة (

بالتقسیط والبیانات التي یتوجب أن یشتمل علیھا، محیلة إلى الالئحة التنفیذیة مھمة وضع نموذج 

) على ٤س�����یط وإض�����افة أي متطلبات أخرى لم یذكرھا القانون، ونص�����ت المادة (عقد البیع بالتق

من الثمن كمقدم عند تس��لیم  ا) للبائع أن یس��توفي جزءً ٥ض��مانات الوفاء بالثمن، وأجازت المادة (

 ) األحكام الخاصة بتسلیم المبیع.٦المبیع، وبینت المادة (

د البائع للمنتج وكذلك حالة حلول ) على األحكام الخاص��ة بحالة اس��تردا۷ونص��ت المادة (

) األحكام الخاص������ة بحق المش������تري بالوفاء بالتزاماتھ قبل حلول ۸باقي الثمن، وتناولت المادة (

) أن أداء األقس��اط یكون عن طریق الحس��اب المص��رفي للبائع كما یجوز ۹األجل، وبینت المادة (

 ا.االتفاق على أن یكون أداء األقساط نقدً 
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على إنھ في حال ما احتفظ البائع بالمنتج حتى القس��ط األخیر فإن  )۱۰( كما نص��ت المادة

وقت تس���لیمھ لھ. المش���تري یكتس���ب ھذه الملكیة بأداء ھذا القس���ط ویتحمل تبعة ھالك المنتج من 

نھ في حال تخلف المش��تري عن س��داد األقس��اط ال یجوز لھ أن یطالب البائع أ )۱۱وبینت المادة (

على أنھ  )۱۲قساط المتأخرة. ونصت المادة (ن المنتج حتى یقوم بسداد األبالوفاء بالتزامھ بضما

 ال یجوز للمشتري التصرف بالمنتج قبل أداء األقساط إال إذا وافق البائع كتابة على ذلك.

ى بأن أحكام البیع بالتقس���یط المنص���وص علیھا تس���ري حتى لو س���مّ  )۱۳وقض���ت المادة (

على أن أحكام ھذا القانون ال تس����ري على ) ۱٤نص����ت المادة (ا، في حین المتعاقدان البیع إیجارً 

 البیع بالتقسیط للعقارات.

تنفیذ أحكام ھذا على س����لطة الموظفین الذین یعینھم الوزیر المعني ل )۱٥ونص����ت المادة (

یعینھم وزیر العدل باالتفاق مع الوزیر صفة مأموري الضبط  نأن للموظفین الذیالقانون، وبینت 

ن تحال ھذه الجرائم إلى النیابة سبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتھم، على أالقضائي بالن

عقوبات مخالفة أحكام  )۱٦أو من یفوض�������ھ. وتناولت المادة (العامة بقرار یص�������در عن الوزیر 

 القانون.

على إص���دار الالئحة التنفیذیة والقرارات الالزمة لتنفیذ ھذا القانون  )۱۷ونص���ت المادة (

الوزیر بالتنس�����یق مع مص�����رف البحرین المركزي خالل س�����تة أش�����ھر من تاریخ العمل  من قبل

 تنفیذیة. )۱۸( بینما جاءت المادة. بالقانون

 

وجھات النظر حولھ من قبل  تبادلو(بصیغتھ المعدلة)  االقتراح بقانونوبعد تدارس  

، واالقتصادي للجنة مستشار الماليوال ینالقانونیین والمستشار ،أصحاب السعادة أعضاء اللجنة

 والتي اقتنعت بھا اللجنة، االقتراح بقانون بـُنَي علیھاوبناء على ما تقدم، ولألسباب المذكورة التي 

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى ۹۲( المادة لحكم وفقًا ،هنظرانتھت بعد المناقشة إلى جواز 

 .م۲۰۰۲) لسنة ٥٥بالمرسوم بقانون رقم ( ةالصادر
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 ساب
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اع

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش�������ورى، اتفقت اللجنة على اختیار ۳۹إعماالً لنص المادة (     

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.  الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد سعادة .۱

 مقرًرا احتیاطیًا.  األستاذ صادق عید آل رحمة سعادة .۲

 
 

 
ً
 توصية اللجنة: -اثامن

االقتراح  بجواز نظر توصي، فإن اللجنة دار من مناقشات وما أبدي من آراءفي ضوء ما          

دم من أص���حاب الس���عادة األعض���اء: ، والمق(بص���یغتھ المعدلة) یطبقانون بش���أن البیع بالتقس���

أحمد الدكتور بس�����ام إس�����ماعیل البنمحمد، جمیلة علي س�����لمان، دالل جاس�����م الزاید، درویش 

 .المناعي، صادق عید آل رحمة

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
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 (بصیغتھ المعدلة) اقتراح بقانون بشأن البیع بالتقسیط
 

 ملك مملكة ال�حر�ن.              نحن حمد بن ع�سى آل خل�فة

 �عد االطالع على الدستور،

بتحدید األسعار والرقا�ة علیها، المعدل �المرسوم �قانون  ١٩٧٥) لسنة ١٨وعلى المرسوم �قانون رقم (

 ، ١٩٧٧) لسنة ١١رقم (

 ، وتعدیالته،١٩٧٦) لسنة ١٥قانون العقو�ات الصادر �المرسوم �قانون رقم (وعلى 

 ، وتعدیالته، ١٩٨٧) لسنة ٧وعلى قانون التجارة الصادر �المرسوم �قانون رقم (

 �شأن الو�الة التجار�ة، وتعدیالته، ١٩٩٢) لسنة ١٠وعلى المرسوم �قانون رقم (

 ،٢٠٠١) لسنة ١٩ن رقم (وعلى القانون المدني الصادر �المرسوم �قانو 

 وتعدیالته،  ،٢٠٠١) لسنة ٢١الشر�ات التجار�ة الصادر �المرسوم �قانون رقم ( قانون وعلى 

 وتعدیالته، ،٢٠٠٢) لسنة ٤٦وعلى قانون اإلجراءات الجنائ�ة الصادر �المرسوم �قانون رقم (

 في شأن العالمات التجار�ة، ٢٠٠٦) لسنة ١١وعلى القانون رقم (

، ٢٠٠٦) لسنة ٦٤قانون مصرف ال�حر�ن المر�زي والمؤسسات المال�ة الصادر �القانون رقم (وعلى 

 وتعدیالته،

 �شأن األسماء التجار�ة، ٢٠١٢) لسنة ١٨وعلى القانون رقم (

 �شأن حما�ة المستهلك، ٢٠١٢) لسنة ٣٥وعلى القانون رقم (

 ، وتعدیالته،�شأن السجل التجاري  ٢٠١٥) لسنة ٢٧�قانون رقم (وعلى المرسوم 

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عل�ه وأصدرناه:

https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=6330
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 )١مادة (

ما لم  قر�ن �ل منها، المبینةفي تطبیق أحكام هذا القانون، �كون للكلمات والع�ارات التال�ة، المعاني 

 �قتِض الس�اُق خالَف ذلك:

اتفاق یلتزم �مقتضاه ال�ائع �أن �ضع على ذمة المشتري منتجًا على أن یتم تسدیـد الثمن الب�ع �التقس�ط: 

 أقساًطا على دفعات.  

 ألحكام هذا القانون.والخدمات الخاضعة المنتجات: السلع 

 ال�ائع: �ل من یزاول نشاط الب�ع �التقس�ط سواء �ان شر�ة أو مؤسسة خاصة.

 الوزارة: الوزارة المعن�ة �شؤون التجارة.

 الوز�ر: الوز�ر المعني �شؤون التجارة.

 )٢مادة (

  الحصول على ترخ�ص بذلك من قبل الوزارة.  شترط لمزاولة الب�ع �التقس�ط�ُ  )أ(

أن �مسك سجًال خاًصا لقید عمل�ات الب�ع �التقس�ط، وفًقا للنموذج الذي تقرره  ال�ائع�جب على  )ب(

 .الوزارة

 )٣مادة (

و�جوز تحر�ره  على األقل، لكل طرف نسخة، عقد الب�ع �التقس�ط من نسختین أصلیتین �حرر )أ(

 . �شكل إلكتروني

 :التال�ة �شكٍل واضحالعقد الب�انات  یتضمن�جب أن  )ب(

 االسم التجاري لل�ائع وعنوان متجره ورقم قیده �السجل التجاري وأرقام التواصل معه. -١

 اسم المشتري ولق�ه وجنسیته ومهنته ومحل إقامته وأرقام التواصل معه. -٢
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 محل التعاقد. المنتجعین ذات�ة المواصفات التي تُ  -٣

 األصلي، ومقدار الثمن المترتب على الب�ع �التقس�ط.مقدار الثمن  -٤

 قدار الدفعة المقدمة، ومقدار الثمن المؤجل على أقساط. م -٥

 ، وتار�خ بدء احتسابها.السعر الفعلي للفائدة السنو�ة و��ف�ة احتسابها -٦

 .مقدار �ل قسط، وم�عادهعدد األقساط، و مدة التقس�ط، و  -٧

في حالة التخلف عن دفع  المشتري جزاءات التي تفرض على المن، و شروط الوفاء �الث -٨

 األقساط أو التأخیر في سدادها.

 حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة �ملك�ة المنتج والتصرف ف�ه أثناء فترة التقس�ط. -٩

 .المنتج صالح�ة األحكام المتعلقة �ضمان -١٠

 أ�ة ب�انات أو شروط یتم االتفاق علیها بین المتعاقدین.  -١١    

 إلى(ج) تضع الالئحة التنفیذ�ة لهذا القانون نموذج عقد الب�ع �التقس�ط، ولها إضافة أ�ة متطل�ات أخرى 

 العقد. بنود

 )٤مادة (

أو الكفالة،  لل�ائع أن �شترط في عقد الب�ع �التقس�ط أن �قدم المشتري ضمانات للوفاء �الثمن، �الرهن

 .حتى أداء أقساط الثمن �املة

 )٥مادة (

 المب�ع.المب�ع �التقس�ط �دفعٍة مقدمة عند تسل�م المنتج لل�ائع أن �ستوفي جزًءا من ثمن 

 )٦مادة (

حدد أحكام التسل�م، یلتزم ال�ائع بتسل�م المب�ع للمشتري �الحالة إذا لم �كن هناك اتفاق بین المتعاقدین �ُ 

ا عد �صفة دائمة الستعماله، ط�قً علیها وقت الب�ع، و�شمل التسل�م ملحقات المب�ع، و�ل ما أُ التي �ان 
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لما تقضي �ه طب�عة المب�ع والعرف وقصد المتعاقدین. و�كون التسل�م بوضع المب�ع تحت تصرف 

حو المشتري، �حیث یتمكن المشتري من ح�ازته واالنتفاع �ه دون عائق. و�حصل هذا التسل�م على الن

 طب�عة المب�ع.و الذي یتفق 

 )٧مادة (

إال إذا تخلف المشتري عن دفع  نافًذا حلول �اقي الثمن استرداد ال�ائع للمنتج أو ال �كون االتفاق على

 .خمسة عشر یوًما على ذلك وانقضاءین على األقل، و�عد إخطار المشتري �الدفع یقسطین متتال

�حسب حالته �سعر السوق یوم االسترداد، على أن �ستحصل وفي حالة استرداد المنتج یتم تقی�م سعره 

ال�ائع األقساط المت�ق�ة �عد إسقاط ق�مة الفائدة عن �اقي المدة، و�سترد المشتري �اقي الثمن عوًضا عما 

 .سدده من أقساط

  )٨مادة (

و��طل �ل شرط ، للمشتري الحق في الوفاء �التزاماته الناشئة عن عقد الب�ع �التقس�ط قبل حلول األجل

 �العقد �منع ذلك.

و�منح المشتري تخف�ًضا على مقدار الثمن المترتب على الب�ع �التقس�ط �عادل المبلغ المستحق �فائدة 

 عن المدة التي سقطت �السداد المعجل، وذلك وفق الضوا�ط والقواعد التي �صدر بها قرار من الوز�ر. 

 )٩مادة (

و�جوز االتفاق على أن �كون أداء األقساط نقًدا في  ،لل�ائعرفي �كون أداء األقساط في الحساب المص

ال �جوز لل�ائع  األخیرة حالة، أو في محل إقامة المشتري وفي العقدالمحل إقامة ال�ائع المبین في 

اقتضاء أ�ة مصروفات إضاف�ة. وتعتبر المخالصة عن أداء أي قسط مخالصة عن األقساط السا�قة 

 .عل�ه ما لم �قم الدلیل على غیر ذلك
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  )١٠مادة (

حتى أداء أقساط الثمن �الكامل اكتسب المشتري هذه الملك�ة �أداء القسط  المنتجإذا احتفظ ال�ائع �ملك�ة 

 .من وقت تسل�مه إل�ه المنتجاألخیر، و�تحمل المشتري ت�عة هالك 

 )١١مادة (

إذا تخلف المشتري عن سداد أي قسط في م�عاد استحقاقه، فال �جوز أن �طالب ال�ائع �الوفاء �التزامه 

 قوم �سداد األقساط المتأخرة.�ضمان صالح�ة المنتج حتى �

 )١٢مادة (

قبل أداء األقساط �الكامل إال إذا وافق ال�ائع على ذلك �تا�ة.  المنتجال �جوز للمشتري التصرف في 

و�ل تصرف �جر�ه المشتري للغیر �المخالفة لهذا الحكم ال �كون نافذًا في حق ال�ائع إال إذا أثبت الغیر 

 فوًرا. حسن نیته، وفي هذه الحالة تستحق �اقي األقساط

 )١٣مادة (

 .المتعاقدان الب�ع إ�جاراً  سمىتسري أحكام الب�ع �التقس�ط المنصوص علیها في هذا القانون ولو 

 )١٤مادة (

 ال تسري أحكام هذا القانون على الب�ع �التقس�ط للعقارات.

  )١٥مادة (

تنفیذًا له والقرارات التي تصدر  تكون للموظفین الذین �عینهم الوز�ر للتحقق من تنفیذ أحكام هذا القانون 

 سلطة دخول المحال ذات الصلة.

وتكون للموظفین الذي �عینهم وز�ر العدل �االتفاق مع الوز�ر، صفة مأموري الض�ط القضائي وذلك 

 �النس�ة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة �أعمال وظائفهم.

 ا�ة العامة �قرار �صدر عن الوز�ر أو من �فوضه.وتحال المحاضر المحررة �النس�ة لهذه الجرائم إلى الن�
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 )١٦مادة (

�الح�س مدة ال تز�د على سنة  مع عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ة أشد ینص علیها أي قانون آخر، �عاقب

َمن  �لو�غرامة ال تقل عن ألف دینار وال تز�د على خمسة آالف دینار أو �إحدى هاتین العقو�تین، 

 من هذا القانون. )٣و ٢المادتین (أي من أحكام �خالف 

 ،، قبل إحالة المخالف للمحاكمة الجنائ�ةالجرائمو�جوز للوز�ر أو من �فوضه أن �قرر التصالح �شأن هذه 

  .قرار من الوز�ر�قواعد تحدیدها �عد سداده لم�الغ التصالح التي �صدر 

 

 )١٧المادة (

الالئحة التنفیذ�ة والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام  �التنسیق مع مصرف ال�حر�ن المر�زي  �صدر الوز�ر

 هذا القانون خالل ستة أشهر من تار�خ العمل �ه.

 

 )١٨المادة (

تنفیذ هذا القانون، و�عمل �ه من الیوم التالي  -كل ف�ما �خصه-على رئ�س مجلس الوزراء والوزراء 

 لتار�خ نشره في الجر�دة الرسم�ة.

 

 

 ملك مملكة ال�حر�ن                                                                          

 حمد بن ع�سى آل خل�فة                                                                      

 

 



 
 

7 
 

 

 المذكرة االیضاحیة لالقتراح بقانون بشأن البیع بالتقسیط (بصیغتھ المعدلة)
 

) من دستور مملكة البحرین على أن "الملكیة ورأس المال والعمل، ۹تنص الفقرة (أ) من المادة (

وفقًا لمبادئ العدالة اإلسالمیة، مقومات أساسیة لكیان الدولة االجتماعي وللثروة الوطنیة، وھي جمیعًا 

 حقوق فردیة ذات وظیفة اجتماعیة ینظمھا القانون".

لمادة ذاتھا منھ على أن "الملكیة الخاصة مصونة، فال یمنع أحد من كما نصت الفقرة (ج) من ا

التصرف في ملكھ إال في حدود القانون، وال ینزع عن أحد ملكھ إال بسبب المنفعة العامة في األحوال 

 المبینة في القانون، وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ، وبشرط تعویضھ عنھ تعویًضا عادًال".

االقتصاد الوطني أساسھ العدالة االجتماعیة، ) منھ على أن "۱۰المادة (من الفقرة (أ) كما تنص 

وقوامھ التعاون العادل بین النشاط العام والنشاط الخاص، وھدفھ التنمیة االقتصادیة وفقًا لخطة 

 مرسومة، وتحقیق الرخاء للمواطنین، وذلك كلھ في حدود القانون".

 ى أن " حق التقاضي مكفول وفقا للقانون ".) منھ عل۲۰وتنص الفقرة (و) من المادة (

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ۹۲كما تنص المادة (

م على أن "تقدم االقتراحات بقوانین من أعضاء المجلس إلى رئیسھ مصاغة ومحددة ۲۰۰۲) لسنة ٥٥(

صوص الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادئ بقدر المستطاع، ومرفقًا بھا مذكرة إیضاحیة تتضمن ن

األساسیة التي یقوم علیھا واألھداف التي یحققھا. وال یجوز أن یوقع االقتراح بقانون أكثر من خمسة 

 أعضاء".
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، قد نص في مادة واحدة ۲۰۰۱) لسنة ۱۹وحیث إن القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (    

، في حین أن قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون -) ۳۹۱المادة (-لتقسیط على نظام البیع با فقط منھ

قانون حمایة  أما)، ۱۱٦) و(۱۱٥قد نظم عملیة البیع بالتقسیط في المادتین ( ۱۹۸۷) لسنة ۷رقم (

  فقد أحال ذلك إلى الئحتھ التنفیذیة. ۲۰۱۲) لسنة ۳٥المستھلك رقم (

البیع بالتقسیط في مملكة البحرین  لموضوععدم وجود تنظیم متكامل  نھم یتبین األمر الذي
 .وشیوعھ بین المتعاقدینعلى الرغم من أھمیة ھذا النوع من البیوع 

ومن حیث إن التطبیق العملي قد كشف عن قصور تشریعي في تنظیم ھذا النوع من البیوع       
التجاریة حیث لم تتناول عقود البیع بالتقسیط األحكام الكافیة لتنظیم العالقة بین البائع والمشتري، 

البیع بالتقسیط، وعدم نصھا على مقدار الثمن األصلي للمنتج المبیع، ومقدار الفوائد المتحصلة نتیجة 
 واكتفائھا بالنص على ثمن المبیع اإلجمالي شامال فوائده، وتجزئة الثمن على شكل أقساط شھریة.

األمر الذي یضطر معھ القضاء إلى الحكم بقیمة المنتجات المبیعة بحسب ما ینص علیھا العقد،       

بار أن عقد البیع من العقود الرضائیة مھما كانت قیمتھا مبالغ في تقدیرھا، وبما یخالف سعر السوق، باعت

التي تنعقد بمجرد التراضي علیھا بین المتعاقدین. وتأسیسا على أن مقتضى إعمال القوة الملزمة للعقد، 

 العقد واضحة فال یجوز للقاضي عباراتأنھ یجب تنفیذه طبقا لما یتضمنھ من أحكام، وإذا كانت 

) من القانون ۱۲۸دة المتعاقدین، التزاما بما قررتھ المادة (عن طریق تفسیرھا للتعرف على إرا مخالفتھا

المدني بأن العقد شریعة المتعاقدین. وھو ما یؤدي إلى زیادة أسعار المنتجات المبیعة عن طریق البیع 

بالتقسیط، والمبالغة فیھا، نتیجة ارتفاع نسبة الفائدة. وھو ما یتطلب وضع األحكام التي تحمي وتوازن 

 المتعاقدین.بین عالقة 
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ثناء التطبیق العملي أشكالیات نظرا لزیادة معامالت البیع والشراء بالتقسیط وظھور بعض اإلو       
جراءات البیع والشراء بالتقسیط ویضمن حقوق جمیع إبرزت الحاجة لوجود قانون خاص ینظم 

 . الجھات المنظمة وتحدیدطراف ذات العالقة مع تبیان دور ومسؤولیات كل طرف األ

) التعریفات، بینما ۱مادة، تناولت المادة ( )۱۸(یتألف االقتراح بقانون فضال عن الدیباجة من        

) عقد ۳في حین تناولت المادة (، مزاولة البیع بالتقسیطل الحصول على ترخیص ) على۲نصت المادة (

وضع نموذج  مھمة التنفیذیة البیع بالتقسیط والبیانات التي یتوجب أن یشتمل علیھا، محیلة إلى الالئحة

) على ضمانات ٤نصت المادة (و، لم یذكرھا القانونعقد البیع بالتقسیط وإضافة أي متطلبات أخرى 

) للبائع أن یستوفي جزء من الثمن كمقدم عند تسلیم المبیع، وبینت ٥أجازت المادة (والوفاء بالثمن، 

 المبیع.) األحكام الخاصة بتسلیم ٦المادة (

 الثمن،) على األحكام الخاصة بحالة استرداد البائع للمنتج وكذلك حالة حلول باقي ۷ادة (المنصت و

) األحكام الخاصة بحق المشتري بالوفاء بالتزاماتھ قبل حلول األجل، وبینت المادة ۸تناولت المادة (و

یكون أداء ) أن أداء األقساط یكون عن طریق الحساب المصرفي للبائع كما یجوز االتفاق على أن ۹(

 األقساط نقدا.

) على إنھ في حال ما احتفظ البائع بالمنتج حتى القسط األخیر فإن المشتري ۱۰كما نصت المادة (       

) ۱۱من وقت تسلیمھ لھ. وبینت المادة ( ھالك المنتج ویتحمل تبعةیكتسب ھذه الملكیة بأداء ھذا القسط 

یجوز لھ أن یطالب البائع بالوفاء بالتزامھ بضمان إنھ في حال تخلف المشتري عن سداد األقساط ال 

) على أنھ ال یجوز للمشتري التصرف ۱۲نصت المادة (و. المنتج حتى یقوم بسداد األقساط المتأخرة

 بالمنتج قبل أداء األقساط إال إذا وافق البائع كتابة على ذلك.
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 انھا تسري حتى لو سمى المتعاقدأحكام البیع بالتقسیط المنصوص علیبأن ) ۱۳( وقضت المادة        

) على أن أحكام ھذا القانون ال تسري على البیع بالتقسیط ۱٤البیع إیجارا، في حین نصت المادة (

 للعقارات.

 ) على سلطة الموظفین الذین یعینھم الوزیر المعني لتنفیذ أحكام ھذا القانون،۱٥ونصت المادة (      

مع الوزیر صفة مأموري الضبط القضائي  باالتفاقزیر العدل یعینھم و نللموظفین الذی بأن وبینت

النیابة العامة بقرار  الجرائم إلىعلى أن تحال ھذه  اختصاصاتھم،بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر 

أحكام أي من المادتین  ) العقوبات على مخالفة۱٦یصدر عن الوزیر أو من یفوضھ. وتناولت المادة (

ال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن ألف دینار وال تزید على خمسة آالف دینار بالحبس مدة ) ۳و ۲(

 .جرائمبشأن ھذه ال جازت التصالحأوأو بإحدى ھاتین العقوبتین. 

لتنفیذ ھذا القانون خالل  والقرارات الالزمة) على إصدار الالئحة التنفیذیة ۱۷( ونصت المادة       

 ) تنفیذیة.۱۸ستة أشھر من تاریخ العمل بالقانون، بینما جاءت المادة (

 مقدمو االقتراح بقانون
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 م  2021 مارس 2 :التاريخ

 

 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية 

 
 

بسام ، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: بشأن البيع بالتقسيط قتراح بقانوناالالموضوع: 

درويش أحمد المناعي، صادق عيد  ،إسماعيل البنمحمد، جميلة علي سلمان، دالل جاسم الزايد

 آل رحمة.

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021 فبراير 28بتاريخ      

بشأن البيع  قتراح بقانوناال (، نسخة من3د  5/ ف  ص ل ت ق 558ضمن كتابه رقم )

بسام إسماعيل البنمحمد، جميلة علي ، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: بالتقسيط

إلى لجنة الشؤون  ،درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة ،سلمان، دالل جاسم الزايد

 التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

 

 مساخاللجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  عقدت م2021 مارس 2وبتاريخ      

اإليضؤؤاحية، كما اعؤؤتعرضؤت المذكور، ومذكرته قانون قتراح باالحيث اطلعت على ، ينعشررروال

 .بشأنه المذكرة المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة
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فة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة    لمبادئ وأحكام قانون االقتراح بإلى عدم مخال

 الدعتور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

، والمقدم من أصررحاب السررعادة بشررأن البيع بالتقسرريط قتراح بقانوناال ترى اللجنة عؤؤالمة      

درويش أحمد  ،بسرررام إسرررماعيل البنمحمد، جميلة علي سرررلمان، دالل جاسرررم الزايداألعضررراء: 

 .والقانونية الدعتورية ن الناحيتينم ،المناعي، صادق عيد آل رحمة

 

 

 

 

 دلال جاسم الزايد                                                       

 الشؤون التشريعية والقانونيةرئيس لجنة 
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 والشؤون اإلسالمیة واألوقاف
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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 م2020ديسمبر  6التاريخ: 

 صاحب المعالي السيد ع�ي بن صالح الصالح      الموقـر

 رئيـس مجلـس الشـورى
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 بشأن البيع بالتقسيطالموضوع: اقتراح بقانون 

بشأن البيع اقتراحاً بقانون يطيب لنا أن نرفع لمعاليكم طي هذا الكتاب 

) من الدستور واألحكام 92، وذلك وفقاً لنص المادة (ومذكرته اإليضاحية بالتقسيط،

 المنظمة ذات العالقة بالالئحة الداخلية للمجلس.

 المختصة.برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم نحو إحالته إلى اللجنة 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

 مقدمو االقتراح بقانون:

إسماعيل البنمحمد  بسام -1
 جميلة ع�ي سلمان -2
دالل جاسم الزايد  -3
درويش أحمد المناعي -4
صادق عيد آل رحمة -5
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 اقتراح بقانون بشأن البیع بالتقسیط 

 ملك مملكة ال�حر�ن.               خل�فةنحن حمد بن ع�سى آل 

 �عد االطالع على الدستور،

بتحدید األسعار والرقا�ة علیها، المعدل �المرسوم �قانون    1975) لسنة 18وعلى المرسوم �قانون رقم (

 ،  1977) لسنة  11رقم (

 ، وتعدیالته، 1976) لسنة 15وعلى قانون العقو�ات الصادر �المرسوم �قانون رقم ( 

 ، وتعدیالته، 1987) لسنة 7قانون التجارة الصادر �المرسوم �قانون رقم (وعلى 

 �شأن الو�الة التجار�ة، وتعدیالته،  1992) لسنة 10وعلى المرسوم �قانون رقم (

 ، 2001) لسنة 19وعلى القانون المدني الصادر �المرسوم �قانون رقم ( 

 وتعدیالته،   ،2001) لسنة 21قم (الشر�ات التجار�ة الصادر �المرسوم �قانون ر  قانون وعلى 

 وتعدیالته،  ،2002) لسنة 46وعلى قانون اإلجراءات الجنائ�ة الصادر �المرسوم �قانون رقم (

 في شأن العالمات التجار�ة،  2006) لسنة 11وعلى القانون رقم (

،2006) لسنة 64وعلى قانون مصرف ال�حر�ن المر�زي والمؤسسات المال�ة الصادر �القانون رقم (

 وتعدیالته، 

 �شأن األسماء التجار�ة،  2012) لسنة 18وعلى القانون رقم (

 �شأن حما�ة المستهلك، 2012) لسنة 35وعلى القانون رقم (

 ، وتعدیالته، �شأن السجل التجاري   2015 ) لسنة 27�قانون رقم (وعلى المرسوم 

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عل�ه وأصدرناه: 

https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=6330
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 ) 1مادة (

قر�ن �ل منها، ما لم  المبینةفي تطبیق أحكام هذا القانون، �كون للكلمات والع�ارات التال�ة، المعاني 

 �قتِض الس�اُق خالَف ذلك: 

اتفاق یلتزم �مقتضاه ال�ائع �أن �ضع على ذمة المشتري منتجًا على أن یتم تسدیـد الثمن  الب�ع �التقس�ط:  

 أقساًطا على دفعات.   

 ألحكام هذا القانون. المنتجات: السلع والخدمات الخاضعة 

 ط سواء �ان شر�ة أو مؤسسة خاصة.ال�ائع: �ل من یزاول نشاط الب�ع �التقس� 

 الوزارة: الوزارة المعن�ة �شؤون التجارة.

 الوز�ر: الوز�ر المعني �شؤون التجارة.

 المصرف: مصرف ال�حر�ن المر�زي. 

 

 ) 2مادة (

شترط لمزاولة الب�ع �التقس�ط أن یتم من خالل شر�ة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل  �ُ  )أ(

 والمصرف.  الوزارة

مراعاة قانون مصرف ال�حر�ن المر�زي والمؤسسات المال�ة الصادر �القانون رقم � یلتزم ال�ائع  )ب(

 . واللوائح الصادرة �موج�ه  2006) لسنة 64(
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أن �مسك سجًال خاًصا لقید عمل�ات الب�ع �التقس�ط، وفًقا للنموذج الذي تقرره    ال�ائع�جب على    )ج(

 . الوزارة

 

 ) 3مادة (

و�جوز تحر�ره �شكل   على األقل، لكل طرف نسخة،  عقد الب�ع �التقس�ط من نسختین أصلیتین   �حرر )أ(

 .  إلكتروني

 :التال�ة �شكٍل واضحالعقد الب�انات  یتضمن �جب أن   )ب(

 االسم التجاري لل�ائع وعنوان متجره ورقم قیده �السجل التجاري وأرقام التواصل معه. -1

 وجنسیته ومهنته ومحل إقامته وأرقام التواصل معه.اسم المشتري ولق�ه   -2

 محل التعاقد. المنتجعین ذات�ة المواصفات التي تُ  -3

 مقدار الثمن األصلي، ومقدار الثمن المترتب على الب�ع �التقس�ط.  -4

 مقدار الدفعة المقدمة، ومقدار الثمن المؤجل على أقساط.   -5

 ، وتار�خ بدء احتسابها. احتسابها السعر الفعلي للفائدة السنو�ة و��ف�ة  -6

 .مقدار �ل قسط، وم�عادهعدد األقساط، و مدة التقس�ط، و  -7

في حالة التخلف عن دفع  المشتري الجزاءات التي تفرض على من، و شروط الوفاء �الث -8

 األقساط أو التأخیر في سدادها.

 والتصرف ف�ه أثناء فترة التقس�ط. حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة �ملك�ة المنتج   -9
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 األحكام المتعلقة �ضمان السلعة.  -10

 أ�ة ب�انات أو شروط یتم االتفاق علیها بین المتعاقدین.    -11     

  إلى التنفیذ�ة لهذا القانون نموذج عقد الب�ع �التقس�ط، ولها إضافة أ�ة متطل�ات أخرى  (ج) تضع الالئحة  

 العقد.  بنود

 ) 4مادة (

لل�ائع أن �شترط في عقد الب�ع �التقس�ط أن �قدم المشتري ضمانات للوفاء �الثمن، �الرهن أو الكفالة،  

 .حتى أداء أقساط الثمن �املة

 ) 5مادة (

 المب�ع. المب�ع �التقس�ط �دفعٍة مقدمة عند تسل�م المنتج لل�ائع أن �ستوفي جزًءا من ثمن 

 ) 6مادة (

حدد أحكام التسل�م، یلتزم ال�ائع بتسل�م المب�ع للمشتري �الحالة  إذا لم �كن هناك اتفاق بین المتعاقدین �ُ 

ا  عد �صفة دائمة الستعماله، ط�قً ما أُ التي �ان علیها وقت الب�ع، و�شمل التسل�م ملحقات المب�ع، و�ل 

لما تقضي �ه طب�عة المب�ع والعرف وقصد المتعاقدین. و�كون التسل�م بوضع المب�ع تحت تصرف  

المشتري، �حیث یتمكن المشتري من ح�ازته واالنتفاع �ه دون عائق. و�حصل هذا التسل�م على النحو  

 طب�عة المب�ع. و الذي یتفق 

 



 
 

6 
 

 ) 7مادة (

تحدید سعر الفائدة األقصى الذي �جوز احتسا�ه على  ب  الوز�ر �التنسیق مع مصرف المن  قرار �صدر 

 �التقس�ط. الم�اعة المنتجات 

 ) 8مادة (

إال إذا تخلف المشتري عن دفع  نافًذا حلول �اقي الثمن استرداد ال�ائع للمنتج أو ال �كون االتفاق على

 . خمسة عشر یوًما على ذلك وانقضاء ین على األقل، و�عد إخطار المشتري �الدفع ی قسطین متتال

وفي حالة استرداد المنتج یتم تقی�م سعره �حسب حالته �سعر السوق یوم االسترداد، على أن �ستحصل  

ي المدة، و�سترد المشتري �اقي الثمن عوًضا عما  ال�ائع األقساط المت�ق�ة �عد إسقاط ق�مة الفائدة عن �اق

 .سدده من أقساط

   )9مادة (

، و��طل �ل شرط للمشتري الحق في الوفاء �التزاماته الناشئة عن عقد الب�ع �التقس�ط قبل حلول األجل

 �العقد �منع ذلك. 

و�منح المشتري تخف�ًضا على مقدار الثمن المترتب على الب�ع �التقس�ط �عادل المبلغ المستحق �فائدة  

 عن المدة التي سقطت �السداد المعجل، وذلك وفق الضوا�ط والقواعد التي �صدر بها قرار من الوز�ر.  
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 )10مادة (

و�جوز االتفاق على أن �كون أداء األقساط نقًدا في   ، لل�ائعالحساب المصرفي �كون أداء األقساط في 

ال �جوز لل�ائع   األخیرة حالة، أو في محل إقامة المشتري وفي العقدالمحل إقامة ال�ائع المبین في 

اقتضاء أ�ة مصروفات إضاف�ة. وتعتبر المخالصة عن أداء أي قسط مخالصة عن األقساط السا�قة  

 .كعل�ه ما لم �قم الدلیل على غیر ذل

   )11مادة (

حتى أداء أقساط الثمن �الكامل اكتسب المشتري هذه الملك�ة �أداء القسط    المنتجإذا احتفظ ال�ائع �ملك�ة  

 .من وقت تسل�مه إل�ه المنتجاألخیر، و�تحمل المشتري ت�عة هالك 

 ) 12مادة (                                      

تخلف المشتري عن سداد أي قسط في م�عاد استحقاقه، فال �جوز أن �طالب ال�ائع �الوفاء �التزامه   إذا

 �ضمان صالح�ة المنتج حتى �قوم �سداد األقساط المتأخرة. 

 )13مادة (                                             

قبل أداء األقساط �الكامل إال إذا وافق ال�ائع على ذلك �تا�ة.  المنتجال �جوز للمشتري التصرف في 

و�ل تصرف �جر�ه المشتري للغیر �المخالفة لهذا الحكم ال �كون نافذًا في حق ال�ائع إال إذا أثبت الغیر  

 فوًرا.  حسن نیته، وفي هذه الحالة تستحق �اقي األقساط
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 )14مادة (

 .المتعاقدان الب�ع إ�جاراً  سمىیها في هذا القانون ولو تسري أحكام الب�ع �التقس�ط المنصوص عل

 )15مادة (

 ال تسري أحكام هذا القانون على الب�ع �التقس�ط للعقارات. 

  )16مادة (

والقرارات التي تصدر تنفیذًا له   تكون للموظفین الذین �عینهم الوز�ر للتحقق من تنفیذ أحكام هذا القانون 

 الصلة. سلطة دخول المحال ذات 

وتكون للموظفین الذي �عینهم وز�ر العدل �االتفاق مع الوز�ر، صفة مأموري الض�ط القضائي وذلك  

 �النس�ة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة �أعمال وظائفهم. 

 أو من �فوضه. وتحال المحاضر المحررة �النس�ة لهذه الجرائم إلى الن�ا�ة العامة �قرار �صدر عن الوز�ر  

 )17مادة (

�الح�س مدة ال تز�د على سنة   مع عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ة أشد ینص علیها أي قانون آخر، �عاقب

َمن   �لو�غرامة ال تقل عن ألف دینار وال تز�د على خمسة آالف دینار أو �إحدى هاتین العقو�تین، 

 .) من هذا القانون 7( ج)،،فقرة أ 2�خالف أي من أحكام المادتین (

  ، لمحاكمة الجنائ�ةقبل إحالة المخالف ل  ،الجرائمو�جوز للوز�ر أو من �فوضه أن �قرر التصالح �شأن هذه  

   .�عد سداده لم�الغ التصالح التي �صدر �شأنها قرار من الوز�ر
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 )18المادة (

الالئحة التنفیذ�ة والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون خالل  �التنسیق مع المصرف �صدر الوز�ر

 ستة أشهر من تار�خ العمل �ه. 

 )19المادة (

تنفیذ هذا القانون، و�عمل �ه من الیوم التالي   -كل ف�ما �خصه-على رئ�س مجلس الوزراء والوزراء 

 لتار�خ نشره في الجر�دة الرسم�ة.

 ملك مملكة البحرین                                                                                             

 حمد بن عیسى آل خلیفة                                                                                            
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 المذكرة االیضاحیة لالقتراح بقانون بشأن البیع بالتقسیط
 

المال والعمل، ) من دستور مملكة البحرین على أن "الملكیة ورأس  9تنص الفقرة (أ) من المادة ( 

وفقًا لمبادئ العدالة اإلسالمیة، مقومات أساسیة لكیان الدولة االجتماعي وللثروة الوطنیة، وھي جمیعًا  

 حقوق فردیة ذات وظیفة اجتماعیة ینظمھا القانون". 

كما نصت الفقرة (ج) من المادة ذاتھا منھ على أن "الملكیة الخاصة مصونة، فال یمنع أحد من  

ھ إال في حدود القانون، وال ینزع عن أحد ملكھ إال بسبب المنفعة العامة في األحوال  التصرف في ملك

 المبینة في القانون، وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ، وبشرط تعویضھ عنھ تعویًضا عادًال". 

االقتصاد الوطني أساسھ العدالة االجتماعیة،  ) منھ على أن "10المادة (الفقرة (أ) من  كما تنص  

التعاون العادل بین النشاط العام والنشاط الخاص، وھدفھ التنمیة االقتصادیة وفقًا لخطة   وقوامھ

 مرسومة، وتحقیق الرخاء للمواطنین، وذلك كلھ في حدود القانون". 

 ) منھ على أن " حق التقاضي مكفول وفقا للقانون ". 20وتنص الفقرة (و) من المادة (

خلیة لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم  ) من الالئحة الدا92كما تنص المادة ( 

م على أن "تقدم االقتراحات بقوانین من أعضاء المجلس إلى رئیسھ مصاغة ومحددة  2002) لسنة  55(

بقدر المستطاع، ومرفقًا بھا مذكرة إیضاحیة تتضمن نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادئ  
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لتي یحققھا. وال یجوز أن یوقع االقتراح بقانون أكثر من خمسة األساسیة التي یقوم علیھا واألھداف ا

 أعضاء". 

، قد نص في مادة واحدة 2001) لسنة  19وحیث إن القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (    

، في حین أن قانون التجارة الصادر بالمرسوم -) 391المادة (-على نظام البیع بالتقسیط  فقط منھ

قانون   أما)، 116) و(115قد نظم عملیة البیع بالتقسیط في المادتین ( 1987) لسنة 7(بقانون رقم 

   فقد أحال ذلك إلى الئحتھ التنفیذیة. 2012) لسنة  35حمایة المستھلك رقم (

البیع بالتقسیط في مملكة البحرین  لموضوععدم وجود تنظیم متكامل  نھم یتبین األمر الذي
توجد بعض النصوص   حیث ، و شیوعھ بین المتعاقدینعلى الرغم من أھمیة ھذا النوع من البیوع 

والقرارات المتفرقة، والتي تخضع فیھ للرقابة من قبل وزارة  - المشار إلیھا أعاله-الحاكمة في القوانین

رین المركزي من جھة أخرى، باعتبار أن نظام  الصناعة والتجارة والسیاحة من جھة، ومصرف البح

البیع بالتقسیط، وما یترتب علیھ من احتساب فوائد مالیة على تطبیق ھذا النوع من البیع، یعتبر من  

قبیل العملیات االئتمانیة، والتي یجب أن تخضع لرقابة المصرف، وھو ما نصت علیھ الالئحة التنفیذیة  

  ت أكد تي) منھا وال4،  في المادة (2014) لسنة 66بالقرار رقم (لقانون حمایة المستھلك الصادرة 

على أنھ یجب على المزود مراعاة قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر  

 واللوائح الصادرة بموجبھ.  2006) لسنة  64بالقانون رقم ( 

ھذا النوع من البیوع  ومن حیث إن التطبیق العملي قد كشف عن قصور تشریعي في تنظیم      
التجاریة حیث لم تتناول عقود البیع بالتقسیط األحكام الكافیة لتنظیم العالقة بین البائع والمشتري،  
وعدم نصھا على مقدار الثمن األصلي للمنتج المبیع، ومقدار الفوائد المتحصلة نتیجة البیع بالتقسیط،  

 فوائده، وتجزئة الثمن على شكل أقساط شھریة.واكتفائھا بالنص على ثمن المبیع اإلجمالي شامال  
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األمر الذي یضطر معھ القضاء إلى الحكم بقیمة المنتجات المبیعة بحسب ما ینص علیھا العقد،        

مھما كانت قیمتھا مبالغ في تقدیرھا، وبما یخالف سعر السوق، باعتبار أن عقد البیع من العقود الرضائیة  

لیھا بین المتعاقدین. وتأسیسا على أن مقتضى إعمال القوة الملزمة للعقد،  التي تنعقد بمجرد التراضي ع

  العقد واضحة فال یجوز للقاضي  عباراتأنھ یجب تنفیذه طبقا لما یتضمنھ من أحكام، وإذا كانت 

) من  128عن طریق تفسیرھا للتعرف على إرادة المتعاقدین، التزاما بما قررتھ المادة ( مخالفتھا

ي بأن العقد شریعة المتعاقدین. وھو ما یؤدي إلى زیادة أسعار المنتجات المبیعة عن طریق  القانون المدن 

البیع بالتقسیط، والمبالغة فیھا، نتیجة ارتفاع نسبة الفائدة. وھو ما یتطلب وضع األحكام التي تحمي  

 وتوازن بین عالقة المتعاقدین. 

ثناء التطبیق العملي  أشكالیات  وظھور بعض اإل  نظرا لزیادة معامالت البیع والشراء بالتقسیطو       
جراءات البیع والشراء بالتقسیط ویضمن حقوق جمیع إبرزت الحاجة لوجود قانون خاص ینظم 

 .  الجھات المنظمة وتحدیدطراف ذات العالقة مع تبیان دور ومسؤولیات كل طرف األ

) التعریفات،  1یتألف االقتراح بقانون فضال عن الدیباجة من تسعة عشر مادة، تناولت المادة (       

) عقد البیع  3في حین تناولت المادة (، ) على شروط مزاولة البیع بالتقسیط2بینما نصت المادة (

وضع نموذج عقد  ھمةم بالتقسیط والبیانات التي یتوجب أن یشتمل علیھا، محیلة إلى الالئحة التنفیذیة

) على ضمانات الوفاء  4نصت المادة ( و ،  لم یذكرھا القانونالبیع بالتقسیط وإضافة أي متطلبات أخرى  

) للبائع أن یستوفي جزء من الثمن كمقدم عند تسلیم المبیع، وبینت المادة 5أجازت المادة ( وبالثمن، 

 المبیع. ) األحكام الخاصة بتسلیم 6(

أن تحدید سعر الفائدة األقصى على المنتجات المباعة بالتقسیط یتم وفقا لقرار  ) على 7المادة ( ونصت

) على األحكام الخاصة بحالة استرداد البائع للمنتج وكذلك حالة  8المادة ( نصت  بینما  من المصرف. 

) األحكام الخاصة بحق المشتري بالوفاء بالتزاماتھ قبل حلول 9تناولت المادة (و الثمن، حلول باقي 
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) أن أداء األقساط یكون عن طریق الحساب المصرفي للبائع كما یجوز 10جل، وبینت المادة ( األ

 االتفاق على أن یكون أداء األقساط نقدا. 

) على إنھ في حال ما احتفظ البائع بالمنتج حتى القسط األخیر فإن المشتري  11كما نصت المادة (        

)  12من وقت تسلیمھ لھ. وبینت المادة (   ھالك المنتج   ل تبعة ویتحمیكتسب ھذه الملكیة بأداء ھذا القسط  

إنھ في حال تخلف المشتري عن سداد األقساط ال یجوز لھ أن یطالب البائع بالوفاء بالتزامھ بضمان  

) على أنھ ال یجوز للمشتري التصرف  13نصت المادة (و المنتج حتى یقوم بسداد األقساط المتأخرة. 

 ط إال إذا وافق البائع كتابة على ذلك. بالمنتج قبل أداء األقسا

  ان أحكام البیع بالتقسیط المنصوص علیھا تسري حتى لو سمى المتعاقدبأن  )  14(  وقضت المادة         

) على أن أحكام ھذا القانون ال تسري على البیع بالتقسیط 15البیع إیجارا، في حین نصت المادة ( 

 للعقارات. 

  طة الموظفین الذین یعینھم الوزیر المعني لتنفیذ أحكام ھذا القانون،) على سل16ونصت المادة (       

مع الوزیر صفة مأموري الضبط القضائي   باالتفاق للموظفین الذي یعینھم وزیر العدل  بأن وبینت 

النیابة العامة بقرار   الجرائم إلىعلى أن تحال ھذه  اختصاصاتھم،بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر 

فقرة    2) العقوبات على مخالفة أحكام المادتین (17یصدر عن الوزیر أو من یفوضھ. وتناولت المادة (

) بالحبس مدة ال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن ألف دینار وال تزید على خمسة آالف  7ج) (أ، 

 . جرائمال بشأن ھذه  واجازت التصالحدینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین. 

لتنفیذ ھذا القانون من قبل   والقرارات الالزمة) على إصدار الالئحة التنفیذیة 18(  ونصت المادة       

بالتنسیق مع مصرف البحرین المركزي خالل ستة أشھر من تاریخ العمل بالقانون، بینما جاءت    الوزیر

 ) تنفیذیة. 19المادة (

 مقدمو االقتراح بقانون 
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