
 

 

 

 2022 فبرایر 8التاریخ: 
 

 صاحب املعـايل السيد / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 
 

 ،،، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
 

تقریر   معالیكم  إلى  أرفع  أن  حوللایسرني  واالقتصادیة  المالیة  الشؤون  االقتراح    لجنة 

، 1987) لسنة  7) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (465بقانون بتعدیل المادة (

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: صادق عید آل رحمة، خالد حسین المسقطي، الدكتور  

اذ برجاء التكرم بالنظر واتخ  ،بسام إسماعیل البنمحمد، دالل جاسم الزاید، جمیلة علي سلمان

 الالزم لعرضھ على المجلس الموقر. 
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 

            

 
 خالد حسيـن املسـقطي                      

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                                     
 
 :المرفقات

 .اللجنةإحالة االقتراح بقانون إلى خطاب  -
 .اللجنة ملخص تقریر -
 تقریر اللجنة. .1
 ومذكرتھ اإلیضاحیة.  االقتراح بقانون (بصیغتھ المعدلة) .2
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة.  .3
 . مذكرة الرأي القانوني .4
 .قتصاديمذكرة الرأي اال .5
 .مصرف البحرین المركزيمرئیات  .6
 اإلیضاحیة.ومذكرتھ (بصیغتھ األصلیة) االقتراح بقانون  .7
 ، وتعدیالتھ.1987) لسنة 7قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( .8



 
 

 

   4د   5ف /م ق لص  674رقم: 
م  2021 نوفمرب 22التاريخ:   

 
 احملرتم   خالد حسني املسقطي/السيد سعادة

 الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس جلنة  

 

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

( مببببب  465يطيبببببأ لبببببل م  مرفبببببق لوبببببم اقااابببببا    بببببانو   ت ببببب ي  ا ببببباد   
، وا  ببببب م مبببببب  1987( لسبببببب   7قبببببانو  التابببببار  الوببببببادر  ا ) بببببوم   ببببببانو  رقبببببم  

مصببببببببااة السبببببببب اد  اآل بببببببباد: صببببببببادق ل بببببببب   ل رامبببببببب ،  البببببببب  اسبببببببب  
ا سببببببب طل، البببببببب يتور  سببببببببام ا بببببببمال   ال  مامبببببببب ، د ل  ا ببببببببم ال ايبببببببب ، 

  م ل  للل  لما .
د م اقشبببببببببت، ودرا بببببببببت،، والببببببببب اد   )يببببببببب)  شببببببببب ن، مت بببببببببم ا   ) بببببببببا

رميوببببببم ل ) بببببب، للببببببق ا الببببببا  بببببب ل مولبببببب  مقوببببببا     بببببب  م ببببببا    مبببببب  
  اريخ،.

                

 ،،، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  و

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصادية الشؤون جلنة 

 العنوان

) من قانون التجارة الصادر 465االقتراح بقانون بتعدیل المادة (
، والمقدم من أصحاب السعادة 1987) لسنة 7بالمرسوم بقانون رقم (

األعضاء: صادق عید آل رحمة، خالد حسین المسقطي، الدكتور بسام 
 إسماعیل البنمحمد، دالل جاسم الزاید، جمیلة علي سلمان

 مجلس الشورى القانوناقرتاح أصل 

 الفصل التشریعي الخامس - رابعالاالنعقاد دور  - 2021 نوفمبر 22 اإلحالة إىل اللجنة 

 الفصل التشریعي الخامس - رابعلدور االنعقاد ا - 2022 فبرایر 6 انتهاء اللجنة من املناقشة 

 ) 8( عدد االجتماعات  

 ---  العرض على اجللسة

 مضمونه 
تحقیق الغایة المرجوة منھ في ضمان انسیابیة    االقتراح بقانون إلى یھدف  

جنائیًا    -صرف الشیكات وتسھیل تداولھا، باإلضافة إلى حفظ حق المستفید  
 فیما تبقى من قیمة الشیك. - ومدنیًا

 مادتان دیباجة + بنيته 

رأي جلنة الشؤون التشريعية  

 والقانونية مبجلس الشورى
 . القانونیةو الدستوریة ینتسالمة االقتراح بقانون من الناحی

 خالصة آراء اجلهات املختصة  

 : مصرف البحرین المركزي •
أكد ســعادة محافظ مصــرف البحرین المركزي أھمیة  خالل اجتماع اللجنة،

ــیًرا  ــیك ومكانتھ لدى المتعاملین والمتداولین، مش المحافظة على قیمة الش
ــط  ــرة ـلدى الوســ إلى أن فكرة ـھذا االقتراح بـقانون ـكاـنت وال تزال ـحاضــ
التجاري من أجل ضمان مستحقاتھ. كما أعرب عن تأییده ألي تعدیل یصب  

 لمالیة وال یؤدي إلى إشكالیات من جانب آخر.في تسھیل المعامالت ا

 



 

2 
 

 

أفاد المصــرف بأنھ قام بدراســة االقتراح بقانون ونظر    وفي رده المكتوب،
في مدى إمكانیة تطبیقھ من الناحیة العملیة والتقنیة، وقد أظھرت الدراسة  

 األولیة ما یلي:

فكرة قیام البنك بسداد ما لدیھ   ضمن حیث المبدأ، فإن المصرف ال یعار .  1
في حساب الساحب من أموال تكون أقل من القیمة االسمیة للشیك، وھو ما  
یطلق علیھ السداد الجزئي، بل یثمن ویقدر األھداف التي یسعى إلیھا النص 
تدویر   وراء حركة  من  تعود  التي  االقتصادیة  الفائدة  إلى  بالنظر  المقترح 

م المستفیدین  ومنح  الكلي األموال  الفقد  عدم  تجاه  الطمأنینة  الشیك  ن 
الفنیة  الجوانب  دراسة  یتطلب  األمر  أن  إال  الشیك،  في  المثبتة  ألموالھم 
تداول   یتم  حیث  حالیًا،  بھا  المعمول  لألنظمة  وفقًا  لالقتراح  والتشغیلیة 
الشیكات بأنواعھا لدى البنوك وفقًا ألنظمة محكمة وآلیات معینة تم استقرار 

ھا وفقًا للوضع التشریعي الحالي على ضوء الصورة الطبیعیة  العمل بموجب
لتداول الشیك (الوفاء الكامل). وفضالً عما تقدم، فإن اآللیة المتبعة ضمن  

الشیكات البنك    منظومة تداول  قیام  النظام بعد  الشیك ضمن  تتطلب وجود 
ام ثم تجرى بعدھا عملیة المقاّصة، وإن وجود الشیك في النظ  بالسداد الكامل 

یعد الدلیل على الدفع من قبل جمیع األطراف الثالثة (المستفید، المسحوب  
أما النص المقترح فیُلزم البنك بإعادة الشیك  علیھ، وبنك المسحوب علیھ)،  

لذلك فإنھ على مستوى غایات النص المقترح    للمستفید بعد السداد الجزئي،
ة بناء تلك المنظومة  والتي ترمي إلى السداد الجزئي فإن األمر یتطلب إعاد

 بما یتفق مع غایات االقتراح بقانون. 

المركزي بھذه المدفوعات الجزئیة    البحرین  مقترح إخطار مصرفإن  .  2
یرى المصرف حذف العبارة من  یخرج عن نطاق رقابة المصرف، وبالتالي

 المقترح.

 

 وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة: •
أشاد سعادة وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة بأھمیة    خالل اجتماع اللجنة،

االقتراح بقانون محل النظر ووجاھتھ، مع إبداء تأیید الوزارة لھ؛ لما فیھ  
من ضماٍن النسیابیة صرف الشیكات وتسھیل تداولھا، باإلضافة إلى حفظ  
حق حامل الشیك أو المستفید فیما یتوافر من قیمة الشیك، وكذلك لما فیھ 

لحقوق المتعاملین بالشیكات، وأفاد سعادتھ بأن الوزارة ستتقدم    ظٍ من حف
برأیھا مفّصالً عند الموافقة على االقتراح بقانون وإحالتھ للحكومة إلعداده 

 في صیغة مشروع قانون. 
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 وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف: •
واألوقاف ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة  أفاد    خالل اجتماع اللجنة،

بعض الدول أخذت مؤخًرا بھذا االتجاه الذي یھدف إلیھ االقتراح بقانون    أنب
وھو جواز السداد الجزئي للشیكات مع حفظ الحق في المطالبة بالمتبقي من  
مبلغ الشیك والسیر في المطالبات القانونیة والقضائیة إن تطلب األمر ذلك،  

لم تقم بسّن مثل ھذه األحكام   الدول  إلى أن ھذه  في تشریعاتھا إال مشیًرا 
حركتھا،   وانسیابیة  الشیكات  تداول  تخص  عملیة  مشكالت  بروز  بسبب 
مؤكًدا الحاجة إلى معرفة التطبیق العملي لھذا األمر وكیفیة تعامل الجھات  
الجزئي   السداد  حاالت  ورود  عند  وإجراءاتھا  المصارف  عن  المسؤولة 

الصدد، ھذا  في  القضائیة  الجھات  تعامل  وكذلك  ھذا    للشیكات،  إن  حیث 
 أن وزارة   الموضوع یعد جزئیة مستحدثة في التشریع البحریني. وأوضح

والشؤون اإلسالمیة واألوقاف لن تستبق رأي الجھات األخرى المھمة العدل  
األخص  –موضوع  الھذا  بالمعنیة   على  المركزي    وھي  البحرین  مصرف 

والسیاحة والتجارة  الصناعة  الو  –  ووزارة  اللجنة  في  طرحھ  زاریة عند 
الوزراء دراسة   ،بمجلس  لدراستھ  االستعداد  أتم  على  الوزارة  أن  مؤكًدا 

ستتقدم برأیھا مفّصالً في ضوء بقیة التشریعات المحلیة ذات الصلة، و  وافیة
 مشروع قانون.  صیغة  لحكومة إلعداده فيا إحالة االقتراح بقانون إلىعند 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 االقتراح بقانون  جواز نظر الموافقة على 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 
 اللجنةتقریر 

 
 
 
 
 
 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع
 الفصل التشریعي الخامس



 

 

 

 2022 فبرایر  8 التاریخ: 
 ) 12التقریر: ( 

 

 

 الشؤون املالية واالقتصادية   تقرير جلنة 

 ) من قانون التجارة  465االقرتاح بقانون بتعديل املادة (حول 

، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 1987) لسنة 7الصادر باملرسوم بقانون رقم (

حسني املسقطي، الدكتور بسام إمساعيل البنمحمد،  صادق عيد آل رمحة، خالد 

 دالل جاسم الزايد، مجيلة علي سلمان 

 

 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعال دور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 أحال  )،4د    5ف  ص ل م ق /    674، وبموجب الخطاب رقم (2021  نوفمبر  22بتاریخ  

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

) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون 465االقتراح بقانون بتعدیل المادة (  واالقتصادیة 

، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: صادق عید آل رحمة، خالد حسین 1987) لسنة  7رقم ( 

، على أن تتم ام إسماعیل البنمحمد، دالل جاسم الزاید، جمیلة علي سلمانالمسقطي، الدكتور بس

 دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 
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ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:

 :تیة في االجتماعات اآل االقتراح بقانونتدارست اللجنة  )1(

 التاریخ  رقم االجتماع
 2021  نوفمبر 28 الثامن 
 2021دیسمبر   5 التاسع

 2021دیسمبر   12 الحادي عشر 
 2022ینایر  9 الثاني عشر 
 2022ینایر   16 الثالث عشر
 2022ینایر   23 الرابع عشر 

 2022ینایر   30 الخامس عشر 
 2022فبرایر   6 السادس عشر 

 

 

بھ والتي اشتملت على ما   على الوثائق المتعلقة  االقتراح بقانونأثناء دراستھا  اطلعت اللجنة    ) 2(

 یلي:

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

   (مرفق)ومذكرتھ اإلیضاحیة.  ة)األصلی(بصیغتھ االقتراح بقانون 

   (مرفق) .، وتعدیالتھ1987) لسنة 7التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (قانون 

 .(مرفق) رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 (مرفق) .مذكرة الرأي القانوني 

  .(مرفق)مذكرة الرأي االقتصادي 

 .(مرفق) مرئیات مصرف البحرین المركزي 

 

 ممثلون عن:  2021دیسمبر    5) المنعقد بتاریخ 9حضر اجتماع اللجنة رقم ( •
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 مالیة واالقتصاد الوطني وزارة ال
 مصرف البحرین المركزي  

 محافظ مصرف البحرین المركزي سعادة السید رشید محمد المعراج
 المدیر التنفیذي للعملیات المصرفیة  السیدة حصة عبدهللا السادة 
 المستشار العام للشؤون القانونیة  السیدة منار مصطفى السید  

 القائم بأعمال رئیس قسم المتابعة والمعلومات  السید محمد ناصر لوري
 باحث قانوني السیدة مرام محمد تقي

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
 شؤون برلمانیة أخصائي  السیدة سوسن محمد القناص

 

 

 :عن ممثلون 2021دیسمبر  12) المنعقد بتاریخ 11اللجنة رقم ( حضر اجتماع •

 وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 
 وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة  سعادة السید زاید بن راشد الزیاني 

 وكیل وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  السیدة إیمان أحمد الدوسري 
 المساعد لتنمیة الصناعة الوكیل  د خالد فھد العلوي ی الس

 الوكیل المساعد للسجل التجاري والشركات  السید نبراس محمد علي طالب 
 مستشار خبیر الشؤون القانونیة السید محمد عبدالمنعم العید 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
 شؤون برلمانیةأخصائي  السیدة حصة عبدالجلیل الحداد 

 

 

 عن: ونممثل 2022 ینایر 9) المنعقد بتاریخ 12رقم (اللجنة  اجتماع شارك عن بعد في •

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف  
 المستشار القانوني إسماعیل أحمد العصفور  السید 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
 شؤون برلمانیةأخصائي  السید حمد محمد الطائي 
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 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: ات شارك في اجتماع •

 ھیئة المستشارین القانونیین 
 ھیئة المستشارین القانونیین نائب رئیس  الدكتور علي حسن الطوالبة

  المستشار القانوني الدكتور إسالم أحمد علي
 المستشار المالي واالقتصادي  السیدة زھرة یوسف رحمة 

 قانونيباحث  السیدة أمینة علي ربیع
 باحث اقتصادي  السید مشعل إبراھیم المالكي 

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

 إدارة العالقات واإلعالم
 وتواصلمشرف إعالم  السید علي عباس العرادي 

  إعالم وتواصلأخصائي   السید صادق جعفر الحلواجي 
 

 

 
ً
 :لتشريعية والقانونية جلنة الشؤون ارأي  -اثاني

) من 465االقتراح بقانون بتعدیل المادة (والقانونیة سالمة    رأت لجنة الشؤون التشریعیة

، والمقدم من أصـحاب السـعادة  1987) لسـنة  7قانون التجارة الصـادر بالمرسـوم بقانون رقم (

رحمة، خالد حســین المســقطي، الدكتور بســام إســماعیل البنمحمد،  األعضــاء: صــادق عید آل  

 .والقانونیة الدستوریة تینالناحین م ؛دالل جاسم الزاید، جمیلة علي سلمان

 

 
ً
 : مصرف البحرين املركزي مرئيات -اثالث

مصرف البحرین المركزي أھمیة المحافظة على   ، أكد سعادة محافظاللجنة  خالل اجتماع

قیمة الشیك ومكانتھ لدى المتعاملین والمتداولین، مشیًرا إلى أن فكرة ھذا االقتراح بقانون كانت 

تأییده ألي  التجاري من أجل ضمان مستحقاتھ. كما أعرب عن  الوسط  لدى  تزال حاضرة  وال 

   .إلى إشكالیات من جانب آخرتعدیل یصب في تسھیل المعامالت المالیة وال یؤدي 
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ــرف    دأـفاوفي رده المكتوب،   أـنھ ـقام ـبالمصــ ـمدى نظر في  دراســــة االقتراح بـقانون وـب

 :مكانیة تطبیقھ من الناحیة العملیة والتقنیة، وقد أظھرت الدراسة األولیة ما یليإ

فكرة قیام البنك بسداد ما لدیھ في حساب الساحب   ضمن حیث المبدأ، فإن المصرف ال یعار .1

وھو ما یطلق علیھ السداد الجزئي، بل یثمن   ،من أموال تكون أقل من القیمة االسمیة للشیك 

لى الفائدة االقتصادیة التي تعود من  إلیھا النص المقترح بالنظر  إویقدر األھداف التي یسعى  

ن الشیك الطمأنینة تجاه عدم الفقد الكلي ألموالھم  وراء حركة تدویر األموال ومنح المستفیدین م

وفقًا لألنظمة   الجوانب الفنیة والتشغیلیة لالقتراح  المثبتة في الشیك، إال أن األمر یتطلب دراسة

تداول الشیكات بأنواعھا لدى البنوك وفقًا ألنظمة محكمة وآلیات  المعمول بھا حالیًا، حیث یتم  

تم استقرار العمل بموجبھا وفقًا للوضع التشریعي الحالي على ضوء الصورة الطبیعیة    معینة

الكامل) (الوفاء  الشیك  تداول لتداول  منظومة  المتبعة ضمن  اآللیة  فإن  تقدم،  عما  وفضالً   .

الكامل   الشیكات  بالسداد  البنك  قیام  بعد  النظام  الشیك ضمن  بعد  تتطلب وجود   ھاثم تجرى 

  عد الدلیل على الدفع من قبل جمیع األطراف ی وإن وجود الشیك في النظام    ،عملیة المقاّصة

المسحوب علیھ)،   المسحوب علیھ، وبنك  (المستفید،  البنك    أما الثالثة  فیُلزم  المقترح  النص 

الجزئي،  بعد السداد  للمستفید  الشیك  المقترح   بإعادة  النص  فإنھ على مستوى غایات  لذلك 

ئي فإن األمر یتطلب إعادة بناء تلك المنظومة بما یتفق مع غایات ترمي إلى السداد الجزوالتي  

 .االقتراح بقانون

یخرج عن نطاق رقابة المركزي بھذه المدفوعات الجزئیة    البحرین  مقترح إخطار مصرفإن   .2

 مرفق)(  یرى المصرف حذف العبارة من المقترح. المصرف، وبالتالي

ا
ً
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: مرئيات -رابع

أشاد اللجنة،  اجتماع  وزیر    خالل  والسیاحةسعادة  والتجارة  االقتراح  أھمیب  الصناعة  ة 

النظر محل  إبداء،  ووجاھتھ  بقانون  لھ  مع  الوزارة  من    ؛ تأیید  فیھ  نسیابیة صرف ال  ضمانٍ لما 

من قیمة   یتوافرمستفید فیما  الشیكات وتسھیل تداولھا، باإلضافة إلى حفظ حق حامل الشیك أو ال
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ستتقدم   بأن الوزارة  سعادتھ  وأفاد  ،حفظ لحقوق المتعاملین بالشیكات كذلك لما فیھ من  و  ،الشیك 

للحكومة إلعداده في بقانون وإحالتھ  الموافقة على االقتراح  عند  مشروع    صیغة  برأیھا مفّصالً 

 قانون. 

 

 

ا
ً
 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: مرئيات -خامس

اللجنة،   اجتماع  العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافأفاد  خالل  بعض   أنب  ممثل وزارة 

الجزئي  السداد  جواز  وھو  بقانون  االقتراح  إلیھ  یھدف  الذي  االتجاه  بھذا  مؤخًرا  أخذت  الدول 

الشی مبلغ  من  بالمتبقي  المطالبة  في  الحق  حفظ  مع  القانونیة للشیكات  المطالبات  في  والسیر  ك 

والقضائیة إن تطلب األمر ذلك، مشیًرا إلى أن ھذه الدول لم تقم بسّن مثل ھذه األحكام في تشریعاتھا 

إال بسبب بروز مشكالت عملیة تخص تداول الشیكات وانسیابیة حركتھا، مؤكدًا الحاجة إلى معرفة 

ات المسؤولة عن المصارف وإجراءاتھا عند ورود التطبیق العملي لھذا األمر وكیفیة تعامل الجھ

القضائیة في ھذا الصدد، حیث إن ھذا  الجھات  للشیكات، وكذلك تعامل  الجزئي  السداد  حاالت 

وأوضح البحریني.  التشریع  في  مستحدثة  جزئیة  یعد  وزارة  الموضوع  والشؤون العدل    أن 

وھي على    – موضوع  الھذا  بمعنیة  اإلسالمیة واألوقاف لن تستبق رأي الجھات األخرى المھمة ال

عند طرحھ في اللجنة   –   مصرف البحرین المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  األخص

في ضوء   مؤكدًا أن الوزارة على أتم االستعداد لدراستھ دراسة وافیة  ،الوزاریة بمجلس الوزراء

و الصلة،  ذات  المحلیة  التشریعات  عنبقیة  مفّصالً  برأیھا  إلىد  ستتقدم  بقانون  االقتراح   إحالة 

 مشروع قانون.  صیغة لحكومة إلعداده فيا
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 سا
ً
 رأي اللجنة:  -ادس

اللجنة (   تدارست  المادة  بتعدیل  بقانون  بالمرسوم 465االقتراح  الصادر  التجارة  قانون  من   (

، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: صادق عید آل رحمة،  1987) لسنة  7بقانون رقم (

  ، خالد حسین المسقطي، الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد، دالل جاسم الزاید، جمیلة علي سلمان

 االقتراح بقانون سالمة  الذي انتھى إلى  واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة و

القانوني  كما،  ة والقانونی  الدستوریة  تینالناحیمن   الرأي  مذكرة  على  الرأي و  اطلعت  مذكرة 

ووزارة الصناعة والتجارة   ،واستمعت إلى ممثلي كٍل من مصرف البحرین المركزي،  االقتصادي

االقتراح   تبادل وجھات النظر حول، وتم  والسیاحة، ووزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف

أصحاب   بقانون والمستشار  بین  اللجنة  أعضاء  المالي   ینالقانونی  ینالسعادة  والمستشار 

 واالقتصادي.

یأتي االقتراح بقانون بما یساھم في تحقیق الغایة المرجوة منھ في ضمان انسیابیة صرف  

فیما تبقى من قیمة    -  جنائیًا ومدنیًا  -الشیكات وتسھیل تداولھا، باإلضافة إلى حفظ حق المستفید  

) من دستور مملكة 118المادة ( إلى    رت المذكرة اإلیضاحیة المرفقة باالقتراح بقانون وأشا  الشیك.

تنص  البحرین   أنوالتي  والمكاییل   :على  المقاییس  ویحدد  والمصارف،  النقد  القانون  "ینظم 

تساعد على  إحیث  ،  والموازین"  التي  القانونیة  القواعد  البحرین حریصة على وضع  مملكة  ن 

یعد الشیك وصدار،  اإلالوفاء في تاریخ    ةباعتباره ورقة تجاریة مستحق  صرف الشیك تنظیم عملیة  

من أبرز األوراق التجاریة تداوًال في مملكة البحرین، إال أن القواعد القانونیة المعمول بھا في 

الوقت الحالي ال تغطي حكم ما إذا كان حساب الساحب لدى المسحوب علیھ ال یغطي قیمة الشیك  

في حیث    ،لحاملھبأكملھ   الموجود  المبلغ  علیھ صرف  للمسحوب  تجیز  قانونیة  قاعدة  توجد  ال 

الحساب وحفظ حق المستفید في المبلغ المتبقي، مما یجعل من األھمیة بمكان تنظیم ھذه المسألة 

بشكل ال یعیق تداول الشیك أو یضعف من قیمتھ في التداول، بل یعطیھ قیمة مالیة واقتصادیة من 

 یل عملیة صرفھ.خالل تسھ



 

8 
 

 

ن المستفید  وتجدر اإلشارة إلى أن بعض القوانین المقارنة تنص على ھذا الحكم الذي یمكّ 

من الحصول على جزء من قیمة الشیك بحسب ما یتوفر من رصید في حساب الساحب، وبما ال 

ة ما حق المستفید من الرجوع على الساحب بباقي قیمة الشیك. ومثال ھذه القوانین المقارنبیخل  

) لسنة 17) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (499ع المصري في المادة (جاء بھ المشرّ 

)  18) من القانون االتحادي رقم ( 617ع اإلماراتي في المادة (م، كما أورده أیًضا المشرّ 1999

 م بشأن المعامالت التجاریة. 1993لسنة 

باإلضافة إلى ما سبق ذكره، فإنھ سیساھم ف، نبقانو االقتراح ھذا أھمیةخلصت اللجنة إلى 

الدیون والوفاء   سداد    سھلبدون رصید، وسی   الشیكات عدد القضایا المنظورة بخصوص  ض  خف في

 .قیمتھا، مما یشجع على استمرار تدویر األموال في حركة االقتصاد الوطنيبجزء من 

تمت  معھم؛  وباالتفاق  مقدمیھ  لرأي  االستماع  وبعد  بقانون،  لالقتراح  اللجنة  دراسة  بعد 

أن على    المادة األولىمن مادتین، نصت    – فضالً عن الدیباجة    – یتألف  حیث  ،  تھإعادة صیاغ

 ) من قانون التجارة المشار إلیھ النص اآلتي:465یستبدل بنص المادة (

 : )465مادة ("

وال   ان مخالف لذلك یعتبر كأن لم یكن.مستحق الوفاء في تاریخ إصداره، وكل بییكون الشیك   -1

 یجوز تقدیم الشیك للوفاء قبل الیوم المبین فیھ كتاریخ إلصداره. 

إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشیك، فعلى المسحوب علیھ الوفاء الجزئي بالقدر الموجود  -2

حوب علیھ في حالة الوفاء الجزئي أن یؤشر عند كل لدیھ إذا طلب المستفید ذلك. وعلى المس

وفاء جزئي على ظھر الشیك بما یفید ذلك وأن یسلم المستفید أصل الشیك وشھادة بھذا اإلیفاء 

وأن یخطر المصرف المركزي بذلك، ویكون للمستفید على المبلغ المتبقي من قیمة الشیك جمیع 

)  486ن (ابھ المادت  وذلك مع مراعاة ما تقضي،  الحقوق المقررة لھ على مقابل الشیك كامالً 

 تنفیذیة. المادة الثانیةبینما جاءت  ".) من ھذا القانون 487(و
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ــیغتھ المعدلة) أن االقتراح بقانون  اللجنة ورأت  ــتوریة (بصـ ــروط الدسـ ــتجمع الشـ قد اسـ

)  487) و(486(وذلك مع مراعاة ما تقضـي بھ المادتان  عبارة " إضـافة أنو  ،والقانونیة لتقدیمھ

الجزئي للشـــیك  وفاءمســـألة ال جاءت لضـــمان عدم ترك   ؛)2الفقرة ( " في عجزمن ھذا القانون

النص على مراعاة المادتین  حیث إنة، ختلفعرضــة للتفســیرات الم  الذي ال یقابلھ كامل الرصــید

ــائي؛ طبقـًا لـقاـعدة ال اجتـھ487، 486( اد مع ) من ـقانون التـجارة، یمنع أي اجتـھاد فقھي أو قضــ

ورود النص، ویكون على سـاحب الشـیك سـداد المبلغ في المدة المحددة في القانون، والتي قدرھا 

إلى الرجوع یمكن فالشــیك بال تحدید، ب الجزئي الوفاءترك مدة تع بســتة أشــھر، وحتى ال المشــرّ 

 .في القانون القواعد العامة

 

ــباب المذكورة التي بُ ، وبناء على ما تقدم  انتھت   ؛علیھا والتي اقتنعت بھا اللجنةنَي ولألس

 ة) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشـــورى الصـــادر92المادة ( لحكم فقًاذلك وو  ه،إلى جواز نظر

 .م2002) لسنة 55بالمرسوم بقانون رقم (

 

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اسابع

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

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.   األستاذ صادق عید آل رحمة  سعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیًا.   األستاذ یاسر إبراھیم حمیدان  سعادة  .2
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ً
 توصية اللجنة:  -اثامن

االقتراح    بجواز نظر  توصي، فإن اللجنة مناقشات وما أبدي من آراءدار من  في ضوء ما           

ــوم بقانون رقم (465بقانون بتعدیل المادة ( ــادر بالمرســ ــنة 7) من قانون التجارة الصــ ) لســ

والمقدم من أـصحاب الـسعادة األعـضاء: ـصادق عید آل رحمة، خالد    (بـصیغتھ المعدلة)،  1987

 .حسین المسقطي، الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد، دالل جاسم الزاید، جمیلة علي سلمان

 

 

 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 
 

 

 اح بقانون راالقت

  (بصیغتھ المعدلة)

 ومذكرتھ اإلیضاحیة
 

 

 

 

 

  رابعدور االنعقاد العادي ال

 الفصل التشريعي اخلامس
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 من قانون التجارة) 465(بتعدیل المادة اقتراح بقانون 
 (بصیغتھ المعدلة) 1987) لسنة 7الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ملك مملكة البحرین.              نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

 بعد االطالع على الدستور، 

 ، وتعدیالتھ،1987) لسنة 7التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (وعلى قانون 

 وتعدیالتھ،، 1976) لسنة 15وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

ھ، وقد صدَّقنا علیھ وأصدرناه:  أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتَي نَصُّ

 األولىمادة ال

 ) من قانون التجارة المشار إلیھ النص اآلتي:465یستبدل بنص المادة (

 )465(مادة 

وال   یكن. كون الشیك مستحق الوفاء في تاریخ إصداره، وكل بیان مخالف لذلك یعتبر كأن لمی -1

 .یجوز تقدیم الشیك للوفاء قبل الیوم المبین فیھ كتاریخ إلصداره

الوفاء الجزئي بالقدر الموجود  ھإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشیك، فعلى المسحوب علی -2

في حالة الوفاء الجزئي أن یؤشر عند كل وفاء ھ فید ذلك. وعلى المسحوب علیإذا طلب المست ھلدی

جزئي على ظھر الشیك بما یفید ذلك وأن یسلم المستفید أصل الشیك وشھادة بھذا اإلیفاء وأن 

یخطر المصرف المركزي بذلك، ویكون للمستفید على المبلغ المتبقي من قیمة الشیك جمیع 

) 486ان (توذلك مع مراعاة ما تقضي بھ الماد، ابل الشیك كامالعلى مق ھالحقوق المقررة ل

 من ھذا القانون.) 487(و
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 الثانیةمادة ال

على رئیس مجلس الوزراء والوزراء، كل فیما یخصھ، تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویُعمل بھ من الیوم التالي 
 لتاریخ نْشِره في الجریدة الرسمیة.

 

 

 ملك مملكة البحرین

 عیسى آل خلیفةحمد بن 
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 ) من قانون التجارة465بتعديل املادة (بقانون املذكرة اإليضاحية لالقرتاح 

 (بصيغته املعدلة)  م1987) لسنة 7الصادر باملرسوم بقانون رقم (
 

يــــــــــــنظم القــــــــــــانون النقــــــــــــد ) مــــــــــــن دســــــــــــتور ممل�ــــــــــــة البحــــــــــــ��ن عــــــــــــ� أن "118تــــــــــــنص المــــــــــــادة (

 ". .والمكاي�ل والمواز�نوالمصارف، و�حدد المقاي�س 

ي �ســــــــــــــاعد ع� تنظ�م  ممل�ة البح��ن ح��صــــــــــــــة ع�وح�ث أن  وضــــــــــــــع القواعد القانون�ة الىت

ي تار�ــــخ إصــــدارە
، ح�ث �عد الشــــ�ك من عمل�ة �ف الشــــ�ك باعتبارە ورقة تجار�ة مســــتحق الوفاء �ف

ي ممل�ة البح��ن
 �ف

ً
ي ، إال أن القواعد القانون�ة اأبرز األوراق التجار�ة تداو�

 الوقت الحا�ي  لمعمول بها �ف

 ال تغ�ي حكم ما إذا كان حساب الساحب لدى المسحوب عل�ه ال �غ�ي ق�مة الش�ك بأ�مله لحامله

ي الحســـــــــــــــاب وحفظ حق 
ف للمســـــــــــــــحوب عل�ه �ف المبلغ الموجود �ف فال توجد قاعدة قانون�ة تج�ي

ي 
ي المبلغ المتب�ت

هذە المســـــــــــألة ن تنظ�م ، مما �جعل من األهم�ة بمكاالمســـــــــــتف�د أو حامل الشـــــــــــ�ك �ف

ي التداول، بل �عط�ه ق�مة
مال�ة واقتصــاد�ة من  �شــكل ال �عيق تداول الشــ�ك أو �ضــعف من ق�مته �ف

 خالل �سه�ل عمل�ة �فه. 

ف المقارنة تنص ع� هذا الحكم الذي �مكن المستف�د  من وتجدر اإلشارة إ� أن بعض القوانني

ي حســـاب الســـاحب، و�ما ال �خل الحصـــول ع� جزء من ق�مة الشـــ�ك بحســـب ما يتوفر 
من رصـــ�د �ف

ي ق�مة الشــــــــــــــ�ك. 
ف ما جاء به من حق المســــــــــــــتف�د من الرج�ع ع� الســــــــــــــاحب ببا�ت ومثال هذە القوانني

ي المادة ( يـــــــر ع المصالمشـــــــ� 
، كما م1999) لسنة 17الصادر بالقانون رقم ( ) من قانون التجارة499�ف

ا ال ي المادة (ع ــــــــــــــــ� مشأوردە أ�ض�
ي �ف

م �شأن 1993) لسنة 18( رقم من القانون االتحادي) 617اإلمارايت

 المعامالت التجار�ة. 
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ي تحقيق الغا�ة المرجوة منه
اح بقانون الماثل بما �ساهم �ف ي االق�ت

ي ضمان  لذلك �أيت
ا�س�اب�ة �ف

ف�ما تب�ت من  جنائ�ا ومدن�ا، المســـــتف�د حفظ حق ، باإلضـــــافة إ� �ف الشـــــ�كات و�ســـــه�ل تداولها 

  . ق�مة الش�ك

اح بقانون يتألف من          ف وعل�ه فإن االق�ت  عن الديباجة،مادتني
ً

المادة األو�  استبدلت ح�ث فض�

ي تضــــمنت بندين، جاءت صــــ�اغة البند () 465منه نص المادة ( ) منها دون تعد�ل عن النص 1، والىت

ي حســاب  ) بما يتضــمن معه إمكان�ة �ف الشــ�ك بحســب ما يتوفر من رصــ�د 2النافذ، وجاء البند (
�ف

ي المواد (الساحب
 ) من القانون. 487-486، مع مراعاة األحكام الخاصة بالتقادم المنصوص عليها �ف

 . أما المادة الثان�ة منه فجاءت تنف�ذ�ة 

 

 



 
 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )3(املرفق 
 

 

 

 رأي 

  لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رابعدور االنعقاد العادي ال
 الفصل التشریعي الخامس
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 م  2021مبر ديس 1 : التاريخ

 

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

 

( من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون  465االقتراح بقانون بتعديل المادة )  الموضوع: 

( لسنة7رقم  األعضاء:    ،1987  (  السعادة  آل رحمة والمقدم من أصحاب  خالد  ،  صادق عيد 

  دالل جاسم الزايد، جميلة علي سلمان.محمد، بسام إسماعيل البن ، الدكتورحسين المسقطي 

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

أرفق  م2021  نوفمبر  22بتاريخ        المجلس ،  السيد علي بن صالح الصالح رئيس  ،  معالي 

االقتراح بقانون بتعديل المادة   (، نسخة من 4د    5ل ت ق / ف    ص  675ضمن كتابه رقم )

والمقدم من أصحاب    ،1987  ( لسنة 7( من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )465)

األعضاء:   رحمةالسعادة  آل  عيد  المسقطي،  صادق  حسين  الدكتورخالد  إسماعيل    ،  بسام 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك    ، جميلة علي سلمان دالل جاسم الزايد،  محمد،  البن

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية. 
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  ، ساااد اللجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اعتماع ا    عقدت  م2021 نوفمبر 30  وبتاريخ     

ومذكرته اإليضؤؤؤاحية، كما ارؤؤؤتعرضؤؤؤت المذكر  المذكور،  قانون  قتراح ب االحيث اطلعت على  

 ، واطلعت علىبشؤؤهنه للجنة د، والمسؤؤتشؤؤار القانون  المسؤؤاعالمعد  من قبل المسؤؤتشؤؤار القانون 

  يقرر الشؤؤيك  أحكامه  تتضؤؤمن   خاص  بنص التجار   قانون  شؤؤمول  مدى ف   الدول  باتجاهات  عدول

 .المعد من قبل المستشار القانون  للجنة  ،الجزئ  الوفاء

 

 

لمبؤاد  وأحكؤام  قؤانون  االقتراح ب إلى عؤدم مخؤال ؤة    –بعؤد المؤداولؤة والنقؤا     –وانت ؤت اللجنؤة     

 الدرتور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

( من قاانون التجاارة الصااااادر 465االقتراح بقاانون بتعاديال الماادة )  ترى اللجنؤة رؤؤؤؤالمؤة      

صاادق عيد  والمقدم من أصاحاب الساعادة األعضااء:   ،1987  ( لسانة7)بالمرساوم بقانون رقم 

دالل جاسام الزايد، جميلة  محمد،  بساام إساماعيل البن ، الدكتورخالد حساين المساقطي،  آل رحمة

 .والقانونية  الدرتورية  ن الناحيتينم  ،علي سلمان

 

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                                  
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )4(املرفق 
 

 

 

 

 

 

 مذكرة

 الرأي القانوني
 
 
 
 
 

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 
 الفصل التشریعي الخامس
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 2021نوفمبر 27التاريخ: 

 
 سعادة السيد خالد حسين المسقطي الموقر
 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
 
 

( من قانون  465قتراح بقانون بتعديل المادة )اال شأنب بالرأي القانوني الموضوع: مذكرة 
، المقدم من أصحاب السعادة:  م 1987( لسنة 7الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) التجارة

صادق عيد ال رحمة، وخالد حسين المسقطي، الدكتور بسام أسماعيل البنمحمد، ودالل  
 جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان. 

 
 
وبعد     أعاله،  الموضوع  بشأن  القانوني  بالرأي  مذكرة  بتقديم  سعادتكم  تكليف  على    بناًء 

م  1987( لسنة  7قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  وعلى  على الدستور،   االطالع 
بإصدار قانون    1976( لسنة    15مرسوم بقانون رقم )  لا  وعلى وتعديالت، والئحته التنفيذية،  

بشأن الالئحة الداخلية  2002لسنة  ( 55 )المرسوم بقانون رقم  ، وعلىالعقوبات وتعديالته 
االقتراح بقانون بتعديل    وعلى   ، وبعض قوانين التجارة العربية،وتعديالته  لمجلس الشورى 

بقانون رقم )465المادة ) بالمرسوم  التجارة الصادر  قانون  لسنة  7( من    ، وبعد م1987( 
 :بقانون المذكور، نفيد سعادتكم باآلتي قتراحدراسة اال

 
 بقانون:  االقتراحع أوالً: موضو

تعديل  من مادتين، َنصَّت المادة األولى على    - فضالً عن الديباجة    - يتألف االقتراح بقانون  

، وجاءت  م1987( لسنة  7( من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 465المادة )

 المادة الثانية تنفيذية.    
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 :بقانون قتراحثانيا: أهداف ومبررات اال
 

أن القواعد القانونية المعمول بها في الوقت الحالي ال تغطي  تتمثل مبررات االقتراح بقانون ب 

حكم ما إذا كان حساب الساحب لدى المسحوب عليه ال يغطي قيمة الشيك بأكمله لحامله فال 

وحفظ حق   الحساب  في  الموجود  المبلغ  عليه صرف  للمسحوب  تجيز  قانونية  قاعدة  توجد 

المستفيد أو حامل الشيك في المبلغ المتبقي، مما يجعل من األهمية بمكان تنظيم هذه المسألة  

بشكل ال يعيق تداول الشيك أو يضعف من قيمته في التداول، بل يعطيه قيمة مالية واقتصادية  

 من خالل تسهيل عملية صرفه.

هذا  لذلك   بقانون  جاء  المرجوة  لاالقتراح  الغاية  تحقيق  في  انسيابية  يساهم  في ضمان  منه 

صرف الشيكات وتسهيل تداولها، باإلضافة إلى حفظ حق حامل الشيك أو المستفيد فيما تبقى  

 من قيمة الشيك.

 

 اً :النصوص الدستورية والقانونية: ثالث

 من دستور مملكة البحرين على أن:  – 92 – تنص المادة

أ النواب    -"  مجلس  أو  الشورى  مجلس  من  عضواً  عشر  تعديل  لخمسة  اقتراح  طلب  حق 

اللجنة   إلى  اقتراح  كل  ويحال  القوانين،  اقتراح  حق  المجلسين  أعضاء  من  وألي  الدستور، 

ِّم فيه االقتراح إلبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول االقتراح   المختصة في المجلس الذي قد 

ديمه إلى  أو مشروع قانون، وتق أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور

 مجلس النواب خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ إحالته إليها. 

ال    -ب إليه،  قُدم  الذي  المجلس  ورفضـه  السابقـة  الفقرة  وفق  تقديمه  تم  بقانون  اقتراح  كل 

  تقديمه ثانية في دور االنعقاد ذاته."   يجوز

القانون النقد والمصارف،  "ينظم    : على أن  ( من دستور مملكة البحرين118تنص المادة )و

 ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.". 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 92وتنص المادة )

 على أن: 2002( لسنة 55)



 

3 
 

General  -  عام 

 

 

" تقدم االقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع،  

ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادئ األساسية  

يجوز أن يوقع االقتراح بقانون أكثر من خمسة    التي يقوم عليها واألهداف التي يحققها. وال

 أعضاء".

 

 خامساً : الرأي من النواحي، الشكلية والقانونية:

   من الناحية الشكلية: -

( من  92االطالع على االقتراح بقانون محل الرأي، أنه جاء ُمستنداً لنص المادة )الثابت من   

الدستور، فهو حق مقرر ألعضاء مجلس الشورى، كما استوفى الشروط الواردة بنص المادة 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، من حيث عدد ُمقدمي االقتراح، فضالً عن تقديمه  92)

س ُمصاغ وُمحدد ومتضمناً مذكرة إيضاحية تؤكد على أن الُمستهدف  إلى معالي رئيس المجل 

أن الزام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي  ، بحسب ما جاء بمذكرته اإليضاحية،  من االقتراح

الشيكات وتسهيل  سللشيك   انسيابية صرف  المرجوة منه في ضمان  الغاية  يساهم في تحقيق 

 .ك أو المستفيد فيما تبقى من قيمة الشيكتداولها، باإلضافة إلى حفظ حق حامل الشي 

 

 :   قانونية وال دستوريةأما عن الناحيتين ال -

وبعد االطالع على رأي هيئة المستشارين القانونيين األولي والمتمثل برأي سعادة رئيس الهيئة  

الشؤون   لجنة  رأي  ويبقى  سابقاً،  ذكرها  تم  التي  لتقديمه، وهي  القانونية  الشروط  توافر  من 

 . القانونية والدستورية، لبيان سالمة االقتراح بقانون من الناحية الدستورية 

نظم المشرع البحريني األوراق التجارية في الباب الرابع  قد  ف  من الناحية القانونية:  -

 (، وقد  491إلى   350في المواد من )  ، وتعديالته  1987لسنة   7من قانون التجارة رقم  



 

4 
 

General  -  عام 

 

 

 

بقواعد   أحكامها  فنظم  التجارية  لألوراق  أساسياً  نموذجاً  الكمبيالة  من  المشرع  اتخذ 

(، وخصص  441إلى    350الفصل األول في المواد من)  خاصة تفصيلية، فخصص لها

كما  (،  445إلى    442الفصل الثاني للقواعد القانونية المنظمة لسند األمر في المواد من)

( حيث 491إلى    446نظم األحكام الخاصة بالشيك في الفصل الثالث في المواد من )

تناول في هذه المواد سواء فيما يتعلق بسند األمر أو الشيك لألحكام الخاصة المتميزة  

يتضح    عن الكمبيالة ولكنه أحال للقواعد المنظمة للكمبيالة في كل ما يتعارض معها.

ا التي  الخطة  التجارية  من هذه  تنظيم األوراق  المشرع في  إنه جعل من أحكام  تبعها 

الكمبيالة القواعد العامة التي تسري على كل ورقة تجارية إال ما يميز الشيك والسند  

   ألمر من أحكام خاصة.

ال  قانون  أن  عليه  المتفق  بصفةومن  الورقة    تجارة  حامل  حقوق  ضمان  إلى  يهدف  عامة 

التجارية؛ من خالل تمكين الورقة التجارية من تأدية وظائفها االقتصادية كأداة وفاء وائتمان  

قانون لحامل الورقة التجارية جملة من الضمانات تحمي  الومن أجل تحقيق هذه الغاية، فقد أقر  

اق. فاألصل أن يقوم المسحوب عليه  حقه في الحصول على قيمة الورقة في تاريخ االستحق

بأداء قيمة الورقة التجارية بمجرد تقديمها من الحامل، وعندئذ ينقضي هذا االلتزام بالوفاء أو  

   ما يقوم مقامها كاتحاد الذمة والمقاصة أو بغير وفاء كاإلبراء والتقادم.

باعتباره أداة وفاء وليست لثقة في الورقة التجارية )) الشيك ((  هو تأكيد اهدف المشرع    لذا فان

   أداة ائتمان كالكمبيالة والسند ألمر. 

نصوصاً  و  تقرر  المقارنة  والقوانين  البحريني  القانون  أن  الواضح  بعضها  م من  مع  تشابهة 

للشيك  األخر  بعضال الوفاء  ذات    ،في ملكية مقابل  فتتبع  الكمبيالة  أحكام  الشيك  فتطبق على 

ا تاريخ  المنهجية دون اختالف حيث يتملك  بالشيك من  الوفاء  باعتباره   أنشائهلمستفيد مقابل 

 تاريخ إصداره.  
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ولكن المشرع  ،  باعتباره أداة وفاء فقط    األصل أن الشيك يكون مستحق الوفاء بمجرد االطالعف

بتاريخ   أخذ  البحريني  فالمشرع  تاريخ إصداره،  به من  للوفاء  الشيك  تقديم  اشترط  البحريني 

لوفاء بقيمته، فال يستطيع الحامل تقديم الشيك للمسحوب عليه قبل التاريخ  اإلصدار للمطالبة با

( من قانون التجارة البحريني، فإذا  465)  المادةالمبين فيه كتاريخ إلصداره وذلك وفقا لنص  

ما حرر الساحب تاريخ الحق للشيك على تاريخ اإلصدار، فإن الحامل ال يستطيع تقديمه إال  

بعكس  تاريخه  حلول  )  بعد  المادة  في  المصري، حيث صرح  المشرع  به  ( من  503ما جاء 

، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم  االطالعالوفاء بمجرد    قانون التجارة بأن الشيك يكون مستحق 

الوظيفة   يكرس  ما  تقديمه، وهذا  يوم  وفاءه في  فيه كتاريخ إلصداره وجب    األساسية المبين 

   للشيك باعتباره أداة وفاء فقط.

وبالتالي فقد عنى القانون بتحديد ميعاد تقديم الشيك من قبل حامله، فيجب على حامل الشيك  

من  (  466/1ة التي فرضها القانون عليه، وذلك استناداً لنص المادة )تقديمه خالل المدة القانوني

باعتبار تاريخ    إصدارهبحريني، حيث ينبغي تقديمه خالل ستة أشهر من تاريخ  ال  ةتجارقانون ال

 بغض النظر عن مكان إنشائه سواء في داخل البحرين أو خارجها.  أنشائه هو تاريخ  إصداره

( من قانون  465)تضمن االقتراح بقانون استبدال لنص المادة  فقد    مضمون االقتراح بقانون:  

، وسنقارن هنا بين النصين الحالي والمقترح لتحقيق الفائدة بصورة أكبر  التجارة المشار إليه  

 وأشمل: 
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 النص المقترح تعديله  النص الحالي 

 –  465 –مادة 

تاريخ   في  الوفاء  مستحق  الشيك  يكون 

مخالف لذلك يعتبر كأن  إصداره، وكل بيان  

لم يكن.  وال يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل  

 اليوم المبين فيه كتاريخ إلصداره. 

 

 

 

 (465مادة )

تاريخ  -.1 في  الوفاء  مستحق  الشيك  يكون 

إصداره، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن  

لم يكن.  وال يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل  

 إلصداره. اليوم المبين فيه كتاريخ  

إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك،  -2

فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر 

ذلك،   الحامل  يرفض  لم  ما  لديه  الموجود 

الوفاء  حال  في  عليه  المسحوب  وعلى 

الجزئي أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على  

ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل  

اإليفاء وأن يخطر  أصل الشيك وشهادة بهذا  

للحامل   ويكون  بذلك،  المركزي  المصرف 

الشيك جميع   قيمة  المتبقي من  المبلغ  على 

الشيك   مقابل  على  له  المقررة  الحقوق 

 كاماًل". 
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وردت عبارة " مصرف البحرين المركزي" ومن حسن الصياغة التشريعية استكمال   -

 المسمى بالكامل "مصرف البحرين المركزي". 

واإلصدار للشيك حيث تفرد  تميز المشرع البحريني في استعمال مصطلحي اإلنشاء   -

بدء تكوين    بإعطاء معنى مغاير في كالً منها عن القوانين المقارنة، فيقصد في اإلنشاء 

الشيك بتاريخ تحريره من الساحب، أما اإلصدار هو بقبول المستفيد للشيك باستالمه  

بالتداول((. ))وضعه  بيبينما    فعلياً  والمصري  األردني  المقارنة  القوانين  تفرق  ن  لم 

وال   المعنى  بذات  اإلصطالحين  تستعمل  إنها  إذ  للشيك  واإلصدار  اإلنشاء  مصطلح 

 تفصل في معناهم فإنشاء الشيك وإصداره في تاريخ واحد ينفي الفرق بينهما.

بقانون   - االقتراح  أن  الشيك،  ما  إذايالحظ  مبلغ  من  أقل  الوفاء  مقابل  الزم    كان  قد 

وهذه  موجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك،  بالقدر ال  المسحوب عليه بالوفاء الجزئي  

هي النقطة المحورية في االقتراح بقانون، بعد أن كان القانون يجيز للمسحوب عليه  

( من  446الوفاء الجزئي وال يلزمه بذلك، فأصبح ملزماً له، فبرجوع الى نص المادة )

ا الفصل تسري  فيما عدا األحكام المذكورة في هذ  قانون التجارة التي نصت على أن: "

ماهيته  مع  فيه  تتعارض  ال  الذي  بالقدر  الكمبيالة  أحكام  الشيك  أشاره على  وهي   ،"

صريحة الى تطبيق أحكام الكمبيالة على الشيك إال ما تعارض مع طبيعته، وبالطبع  

باعتبار أن الشيك أداة وفاء فقط وليس أداة ائتمان، وبالتالي فان جميع أحكام الكمبيالة  

 يك إال ما ورد بخصوصه نص خاص في األحكام الخاصة بالشيك. تطبق على الش

. على الوفاء الجزئي وال يجوز  1( من قانون التجارة البحريني 398حيث نصت المادة )

 رفض الحامل للوفاء الجزئي وهو أيضاً ما ينطبق على الشيك تبعاً لذلك. مع أن من  

 
إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل   -1( من قانون التجارة على أن:) 398تنص المادة ) - 1

 موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
 وال يجوز للحامل االمتناع عن قبول الوفاء الجزئي.     -2
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شروط وجود مقابل الوفاء سواء في الكمبيالة أم الشيك هو أن يكون مساوياً لمبلغ الورقة  

كن مع ذلك أجاز  التجارية في الشيك عند أنشائه، وفي الكمبيالة عند تاريخ االستحقاق. ل

المشرع الوفاء الجزئي وجوباً عن الحامل اذا عرضه المسحوب عليه مراعاة للمدين 

لمبلغ   األقل  في  الوفاء مساوياً  يكون مقابل  فانه يجب أن  المصرفي. وعلى نحو أخر 

الشيك كي يتمكن المصرف المسحوب عليه من الوفاء به، أما اذا كان مقابل الوفاء أقل 

فانه يعتبر غير موجود، ويكون الساحب مسؤوالً عن جريمة إصدار   من مبلغ الشيك،

شيك بدون مقابل وفاء. على أن ذلك ال يخل بحق الحامل في أستيفاء المبلغ الناقص  

الموجود لدى المصرف المسحوب عليه، إذ يكون للحامل على مقابل الوفاء الناقص 

 جميع الحقوق المقررة على المقابل الكامل. 

من خالل هذا االقتراح بقانون معالجة اإلشكاليات العملية التي كانت تواجه    وبذلك يمكن 

الوفاء  التهرب من  أو  المبلغ،  بكامل  الوفاء  لعدم  المبلغ  بانقاص  التحايل  الدائن ومنها 

 الجزئي بسوء نية بقصد عدم الوفاء بقيمة الشيك. 

نصوص   - تضمنت  قد  بانها  نجد  العربية  التجارية  التشريعات  بعض  مع  وبالمقارنة 

مشابهة لفكرة هذا االقتراح والهدف المتوخى منه، ونستعرض هذه النصوص للتحقق  

 من توافر الغاية المبتغاة: 

(  17( من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم )499المادة )  في  –:  أواًل: التشريع المصري 

 ، الذي نص على أن: م1999لسنة 

 تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين. -1

 

 

 الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به.وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على     -3
تبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بمقدار ما يدفع من أصل قيمتها.  وعلى الحامل أن       -4

 . (يعمل االحتجاج عن القدر غير المدفوع
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للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق  -2 إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان 

 ابل الكامل. المقررة له على المق

للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه، وللحامل أن يقبضه، وفي  -3

تسليمه   الحامل  من  ويطلب  المدفوع  بالمبلغ  الشيك  على  عليه  المسحوب  يؤشر  الحالة  هذه 

 مخالصة به ويقوم الحامل بعمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي.

الساح -4 ذمة  حالة وتبرأ  في  الناقص  المقابل  بقدر  االحتياطيين  والضامنين  المظهرين  أو  ب 

 الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك. 

التشريع اإلماراتي  القانون االتحادي رقم )617المادة )فقد نصت    –  ثانيًا:  لسنة  18( من   )

 : على أن  م بشأن المعامالت التجارية1993

لمبين فيه كتاريخ إلصداره، وال يجوز تقديم الشيك  يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم ا-1

 للوفاء قبل ذلك التاريخ. 

بالقدر  -2 الجزئي  الوفاء  عليه  المسحوب  فعلى  الشيك،  مبلغ  من  أقل  الوفاء  مقابل  كان  إذا 

أن   الجزئي  الوفاء  المسحوب عليه في حال  الحامل ذلك، وعلى  لم يرفض  ما  لديه  الموجود 

ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة    يؤشر عند كل إيفاء جزئي على

(  635بهذا اإليفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقا للمادة )

( 632مكررا من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة )

 من هذا القانون. 

عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقا لألنظمة    على المسحوب-3

 والقواعد التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحاالت التالية: 

 إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.-أ
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 الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث ال يمكن صرفه.إذا استرد الساحب بعد إصداره -ب

 ( من هذه المادة.2إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقا للبند )-ج

عالجت  نجد بانها  في بعض القوانين المشار اليها ،  وبعد االطالع على هذه النصوص   -

النصوص التي  مسالة الوفاء الجزئي في الشيكات، بصياغات مختلفة تتناسب مع بقية  

 جاءت بها هذه القوانين. 

التوصل عن   - بغية  الشيك  استخدام  إساءة  الى  النية  سيئي  األشخاص  بعض  يعمد  وقد 

لدى  وفاء  لها مقابل  ليس  بتحرير شيكات  وذلك  الغير،  أموال  لالستيالء على  طريقه 

من قانون العقوبات في الفصل    393وقد نصت المادة    المسحوب عليه مع علمهم بذلك.

ثاني من الباب التاسع في الجرائم الواقعة على المال على معاقبة الشخص الذي يصدر  ال

شيًكا دون وجود مقابل وفاء له بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معًا، واعتبرها  

المشرع في هذه األحوال ضحية إعطاء شيك بدون رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير  

 مع العلم لحقيقته. 

ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة بإعطاء شيك بدون رصيد أو تظهيره أو تسليمه  

 للغير مع العلم بأن ليس له رصيد يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. 

بعدم وجود   أي عمله  الجاني  لدى  الجنائي  القصد  في  يتمثل  فإنه  المعنوي  الركن  أما 

ة لدى محرر الشيك، كما قرر المشرع  رصيد للوفاء بقيمة الشيك أي وجود سوء الني 

علي  ويترتب  الطرفين  بين  الصلح  جواز  فيجوز    هالبحريني  الجنائية  الدعوى  انقضاء 

 للقاضي وقف تنفيذ العقوبة إذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك. 

الصادر  البحريني  العقوبات  قانون  في  فلهو  رصيد  بدون  شيك  أصدار  عقوبة  أما 

 وهي    ،الصور البسيطةوتعديالته، صورتين:    1976( لسنة  15بالمرسوم بقانون رقم )
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يزيد حده األقصى على ثالث سنوات    الحبس الذي ال يقل حده األدنى عن عشرة أيام وال

ً ، ال تزيد على خمسمائة دينارعن دينار و قلوالغرامة التي ال ت   .أو بالعقوبتين معا

عند توافر  ( من قانون العقوبات،  76بحسب نص المادة )فهي    ،الصورة المشددةأما  

إذا    ظرف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه اآلتي :

الغرامة ضوعف حدها   المقررة أصال للجريمة هي  العقوبة  األقصى أو قضي  كانت 

   إذا كانت الحبس ضوعف الحد األقصى.و   بالحبس بدال منها.

( 393( منه، حيث نصت المادة )394( و) 393نص المادتين )  فيما يلي نستعرضو

 على أن :  

يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل  "     

صرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث ال يفي  وفاء كاٍف قائم وقابل للت 

الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة  

 تمنع من صرفه.  

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهِّر لغيره أو سلَّمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو  

 ير قابل للصرف.  أنه غ

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهِّر إليه أو يسلِّ مه شيكاً وهو يعلم  

 أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.  

وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو الستيفاء دين غير مشروع ُعدَّ  

 ذلك ظرفاً مشدداً.  
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وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم المنصوص عليها في  

ي أية حالة كانت عليها  هذه المادة أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب األحوال، وف

كانت   إذا  الجنائية  الدعوى  انقضاء  الصلح  على  ويترتب  المتهم،  مع  الصلح  إثبات  الدعوى 

الدعوى أمام المحكمة أو األمر بأال وجه إلقامة الدعوى إذا كان األمر قيد التحقيق لدى النيابة  

هائياً فيجوز لقاضي التنفيذ  العامة. وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه ن

أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناًء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض  

 الطلب على قاضي التنفيذ المختص خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديمه.(  

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين    :"( من ذات القانون على أن394)مادة  ونصت ال

العقوبتين المسحوب عليه في الشيك إذا قرر عمدا بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه  

 . "للساحب والقابل للصرف
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 خالصة الرأي القانوني:  -

وفي ضوء ما تقدم نرى أهمية هذا االقتراح بقانون ألنه سوف يخفف من الشيكات المرتجعة،      

ف على المدين عبء سداد المبالغ الكبيرة،  ي تخفالوالوفاء بقيمتها، و ويضمن سرعة سداد الديون  

المعامالت،  أستحقاق  لسرعة  فاعلة  خطوة  وهي  واحدة،  دفعة  سدادها  على  يقوى  ال    والتي 

ليساهم في تحقيق الغاية المرجوة منه في ضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها،  و 

،  وفي ذات الوقت  لمستفيد فيما تبقى من قيمة الشيك باإلضافة إلى حفظ حق حامل الشيك أو ا

نوصي لجنتكم الموقرة بأخذ رأي الجهات ذات العالقة، كوزارة العدل والشؤون اإلسالمية،  

والمجلس األعلى للقضاء، ووزارة التجارة، وغرفة التجارة. وكذلك التعرف على إجراءات  

 الجهات المعنية لمعالجة هذه اإلشكالية. 

 بيانه وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،  هذا ما لزم
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 2021 ديسمبر 26التاريخ :  
 

 سعادة السيد خالد حسين المسقطي    المحترم 

 االقتصادية و  رئيس لجنة الشؤون المالية
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، 
 

 ( 465االقتراح بقانون بتعديل المادة )حول االقتصادي مذكرة بالرأي الموضوع: 

 ، 1987( لسنة 7التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )من قانون 

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام  

 إسماعيل البنمحمد، دالل جاسم الزايد، جميلة علي سلمان 
 

 الموضوع أعاله، نود توضيح التالي: االقتصادي بشأن بناًء على تكليف سعادتكم بإبداء الرأي 
 

المساهمة في تحقيق ضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها االقتراح بقانون إلى  يهدف  

باإلضافة إلى حفظ حق حامل الشيك أو المستفيد فيما تبقى من قيمة الشيك. وعليه فإن االقتراح بقانون  

ال كان المبلغ المتوفر في الحساب وقت صرف الشيك  تفعيل آلية السداد الجزئي للشيكات في حيستهدف 

أقل من قيمة الشيك، وهو أمر جيد من الناحية االقتصادية مما يعطي الشيك قوة أكبر في التعامالت من 

خالل تسهيل عملية صرفه، باعتباره أبرز األوراق التجارية تداواًل في مملكة البحرين، حيث يجيز االقتراح  

 صرف )المسحوب عليه( صرف المبلغ الموجود في حساب الساحب. بقانون للبنك أو الم



 

2 
 

General -  عام 

 
 

أن   إلى  اإلشارة  المعامالتأهمية    لهالشيك  وتجدر  في  فإنه من المالية والتجارية  بالغة  ، وعليه 

الضروري مواكبة المستجدات وتطوير المعامالت التجارية لمعالجة السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي  

من خالل التعامل بالشيك، باإلضافة إلى تحقيق التوازن بين مصالح األطراف المرتبطة بالشيك )الساحب  

 . المعامالتهذه داة وفاء في والمسحوب عليه والمستفيد(، مما يعزز من قيمة الشيك كأ

ميزة اقتصادية وهي عملية دوران األموال وتحريكها بداًل إن االقتراح بقانون محل الرأي يضيف  

  تمنح الثقة في الحركة االقتصادية من ناحية، كما  ، فهذه العملية تنعش  المصرفيحساب  ال من إبقائها في  

وفاء كأداة  الشيك  يحصل    ، استخدام  بحقوقه  المستفيد  وبالتالي  احتفاظه  مع  الشيك  قيمة  من  على جزء 

حيث أن ذلك سيؤدي   ،السترداد المتبقي من قيمة الشيك بالطرق التي نظمها القانون في مملكة البحرين

المستفيد أو عزوفه في أحياٍن كثيرة عن تحريك دعوى جنائية متعلقة بإصدار   إلى ترّيث  بطبيعة الحال 

 ون رصيد في ظل حصوله على قيمة الشيك بشكل جزئي أو على مراحل دون اللجوء للقضاء. شيك من د

قيمة اقتصادية تنعكس  كما له  االقتراح بقانون له وجاهة من حيث فكرته    القول بأن  يمكنختامًا،  

  تراه تخاذ ما  اواألمر متروك للجنة الموقرة ب،  يه نوصي بالموافقة عل   فلذلك   . إيجاًبا على الشيك كورقة تجارية

 مناسبًا.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، 

 

 

  زهرة يوسف رحمه

 قتصاديالمستشار المالي واال
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االقتراح بقانون (بصیغتھ األصلیة) 
 ومذكرتھ اإلیضاحیة

 

 

 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع
 الفصل التشریعي الخامس
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 قانون التجارة 

، 1987) لسنة 7الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 وتعدیالتھ

 

 
 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع 
 خامسالالفصل التشریعي 

























































































































































































































































العدد: 3395 – الخميس 29 نوفمبر 2018

12

 مر�سوم بقانون رقم )51( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام قانون �لتجارة

�ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم )7( ل�سنة 1987

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة        ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ت�شتبدل عبارة )الوزير املعني ب�شئون التجارة( بعبارة )وزير التجارة والزراعة(، وعبارة 
املعنية  )الوزارة  وعبارة  والزراعة(،  التجارة  )لوزير  بعبارة  التجارة(  ب�شئون  املعني  )للوزير 
ال�شادر  التجارة  قانون  يف  وردت  اأينما  والزراعة(  التجارة  )وزارة  بعبارة  التجارة(  ب�شئون 

باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987.

�ملادة �لثانية

باملر�شوم بقانون  ال�شادر  التجارة  املادة )20( من قانون  الفقرة )1( من  ُي�شتبَدل بن�س 
رقم )7( ل�شنة 1987، الن�س الآتي:

1 - يجـــب على كل تاجر فردًا كـــان اأو �شركة اأن يم�شك الدفاتر التجاريـــة التي ت�شتلزمها طبيعة 
تجارته واأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما َله من حقوق وما عليه من التزامات 

متعلقة بالتجارة.
ي - بح�شب    ويجب اأن تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر اأو مدير المن�شاأة اأو الم�شفِّ
الأحـــوال- م�شئوَليـــن عن �شحة بيانـــات الدفاتر التجاريـــة وِحْفِظها وت�شليمهـــا اإلى الوزارة 

المعنية ب�شئون التجارة عند الطلب.
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�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء، كل فيما يخ�شه، تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به 
من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نـوفـمـبـــــر 2018م
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