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 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

مشروع قانون   حول  الشؤون المالیة واالقتصادیةلجنة    یسرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر

بناء (المعد  بشأن السجل التجاري 2015) لسنة 27بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (بتعدیل 

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ ، االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) على

 على المجلس الموقر.

 
 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 
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 لخص لتقرير  م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان
�شأن   2015) لسنة 27مشروع قانون بتعدیل �عض أحكام المرسوم �قانون رقم (

 السجل التجاري 

 مجلس الشورى  مشروع القانونأصل 

 الفصل التشر�عي الخامس – الثانيدور االنعقاد  - 2020 فبرایر 5 اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشر�عي الخامس – لثالثدور االنعقاد ا - م2020 أكتو�ر 28 انتهاء اللجنة من املناقشة

يف الدور  عدد االجتماعات

 )5) من الفصل (2(
)8( 

يف الدور  عدد االجتماعات

 )5) من الفصل (3(
)1( 

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه

 ،اإلجراءات على المستثمر�ن الراغبین في استخراج سجالت تجار�ة وت�س�طهاتسهیل 

تالفي  و   وذلك �قصد تشج�ع االستثمار وتطو�ر البن�ة االقتصاد�ة الجاذ�ة لرؤوس األموال.

تحدید االشتراطات الخاصة و   التأخیر في منح مقدم الطلب شهادة القید في السجل التجاري.

لى موقع الوزارة لیتسنى لطالب القید االطالع علیها مس�قًا �األنشطة التجار�ة وعرضها ع

 والعمل على توفیرها.

 و�تضمن مشروع القانون:

نقل عبء االلتزام �الحصول على التراخ�ص المطلو�ة ل�كون على عاتق اإلدارة المعن�ة   .1
 بدًال من طالب القید.

و�ة منه خالل  عدم شطب القید في حال عدم حصول طالب القید على التراخ�ص المطل .2
 المدة المحددة إذا �ان التأخیر ألس�اب خارجة عن إرادته. 

 مضاعفة الغرامة �كون في حال تكرار ذات المخالفة ول�س إذا ارتكب مخالفة أخرى. .3
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 رفع اسم المخالف من قائمة المخالفین �عد إزالة أس�اب المخالفة.  .4

 مواد 5دی�اجة +  بنية مشروع القانون

الشؤون رأي جلنة 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 والقانون�ة الدستور�ة تینالقانون من الناحی  مشروعسالمة  

 خالصة مذكرة احلكومة

الدقة والوضوح، إضافة  هارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، نظرا الفتقاد

من   -المعد مشروع القانون في ضوئه  -إلى التناقض بین ما جاء �ه االقتراح �قانون 

�شأن السجل التجاري   2015) لسنة  27أحكام لتعدیل �عض مواد المرسوم �قانون رقم (

 . وسائر نصوص المرسوم �قانون األخرى 

خالصة مذكرة هيئة 

 القانونيالتشريع والرأي 

بتعدیل �عض مواد المرسوم  -في ضوئه  مشروع القانون المعد  -االقتراح �قانون جاء 

�شأن السجل التجاري، دون االلتفات إلى �اقي مواد  2015) لسنة 27�قانون رقم (

ع األخذ �عین االعت�ار التشر�ع محل التعدیل المرسوم �قانون، في حین أن على المشرّ 

 ات الصلة والوقوف على طب�عة األمر المراد تنظ�مه. والتشر�عات القائمة ذ

خالصة آراء اجلهات  

املختصة لدى حضورها  

اجتماعات اللجنة  

 مبجلس الشورى 

 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة:  •
 ، إضافة إلى المالحظات اآلت�ة:تأییدها لما ورد في مذ�رة الحكومةأبدت الوزارة 

إمكان�ة ق�ام الوزارة �متا�عة واستحصال الموافقات، حیث یتم ذلك ): عدم 8المادة ( .1

 إلكترون�ًا عبر "نظام سجالت".

ال تمتلك الوزارة صالح�ة إلزام الجهات المعن�ة بتنفیذ التزاماتها أو إنهاء الطل�ات  .2

 في الوقت المحدد.

ء االسم في  ): عدم صحة التعدیل، نظرا ألهم�ة �قا23إضافة فقرة أخیرة للمادة ( .3

قائمة المخالفین من أجل تمكن اإلدارة المعن�ة من است�فاء االشتراطات الكفیلة �عدم 

 تكرار المخالفة التي تم �سببها إدراج االسم في القائمة. 

 رفض مشروع القانون من حیث المبدأ. قرار جملس النواب 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 .الموقر �خصوص مشروع قانون التوافق مع قرار مجلس النواب 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 
 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 

 
 

  ثالثالدور االنعقاد العادي 

 ساماخلالفصل التشريعي 



 

 

 م 2020أكتوبر  28التاریخ: 
 )5التقریر: (

 
 

 بشأن تقرير اللجنة (السابقة) املالية واالقتصادية  جلنـة الشؤون   تقريـر

  2015) لسنة  27مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم (خبصوص  

 بشأن السجل التجاري 

 (املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى)

 

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

  )،3د  5ف ص ل م ق /  140، وبموجـب الخطـاب رقم (2020أكتوبر  19بتـاریخ  

م، 2020أكتوبر  18وبنــاًء على قرار مكتــب المجلس في اجتمــاعــھ الثــاني المنعقــد بتــاریخ 

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

الح  المعالي الســید علي بن ـصـ العادي الثاني من الفصــل التشــریعي الخامس؛ أرســل صــاحب 

تقریر اللجنة الســابقة  الشــؤون المالیة واالقتصــادیةإلى لجنة  الشــورى مجلس الصــالح رئیس

ــأن ــوم بقانون رقم ( بش ــروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرس ــنة 27مش ــأن    2015) لس بش

إلعادة النظر   ،الـسجل التجاري (المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس الـشورى)

 .في موعد أقصاه خمسة أیام من تاریخھ ھاتقریر كور، على أن ترفع اللجنةفي التقریر المذ
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ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

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

 اآلتي: اجتماعھا

 التاریخ رقم االجتماع
 2020أكتوبر  28 الثالث 

 

 موضوع البحث والدراسة على الوثائق المتعلقةلمشروع القانون  اطلعت اللجنة أثناء دراستھا    )2(

 بھ والتي اشتملت على ما یأتي:

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

  القانون.مشروع 

 .مذكرة رأي الحكومة بخصوص مشروع القانون 

  .مذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني بخصوص مشروع القانون 

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 .رأي وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 

 .مذكرة ھیئة المستشارین القانونیین 

 مقدمة من المـستـشارین القانونیین لـشؤون   نـشروع قانو مذكرة بالرأي القانوني بخـصوص م

 اللجان.

 مقدمة من المـستـشارین القانونیین   نبالرأي القانوني بخصـوص مـشروع قانو  مذكرة تكمیلیة

 لشؤون اللجان.

   .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 
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في دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشریعي الخامس، ) 19حضر االجتماع رقم ( )3(

م ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة، وھم كل 2020فبرایر  23والمنعقد بتاریخ 

 من: 

 وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة
 الوكیل المساعد للسجل التجاري والشركات السید علي عبدالحسین مكي

 مدیر إدارة التسجیل  السید بدر فرید السعد 
 مستشار قانوني السید محمد عبدالمنعم العید 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
 إدارة شؤون الشورى السیدة زینب عبدالرسول محمد

 
 

 

 

 

 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

 السید علي عبدهللا العرادي
المستشار القانوني لشؤون اللجان / 

 مدیر إدارة البحوث والدراسات
 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان السید جواد مھدي محفوظ

 أمین سر لجنة مساعد  أحمد الرّیسالسیدة مریم 
 إدارة العالقات واإلعالم

 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي
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ا
ً
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى رأي   -ثانيــ

رأت لجنة الشــؤون التشــریعیة والقانونیة بمجلس الشــورى ســالمة مشــروع القانون من  

 الدستوریة والقانونیة.الناحیتین 

 

اثالث
ً
 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:  -ــ

 المالحظات اآلتیة: رأي الوزارة تضمن

(متابعة واستحصال الموافقات) وجعل وزارة الصناعة  )8المادة (فیما یتعلق باقتراح تعدیل  .1

تحصـال الموافقات، فإن الوزارة قامت ب  یاحة ھي من تقوم بمتابعة واـس ین  والتجارة والـس تدـش

بالترخیص لألنشـــطة تم ربط جمیع الجھات الرســـمیة ذات العالقة   ، وقدنظام "ســـجالت"

ــال الموافقة  ــتحصـ ــال الطلب من تلك الالتجاریة بھذا النظام، ویتم اسـ جھات من خالل إرسـ

ــرة من صــاحب الطلبإلكترونًی  وال یمكن   ،من خالل نظام "ســجالت" ا إلیھا وبمتابعة مباش

ا أن جھة الترخیص قد  ــیاحة أن تقوم بھذا األمر خصــوصــً لوزارة الصــناعة والتجارة والس

تندات والمعلومات یكون   ھكما أن  ھا.صـاحب الطلب ھو األقدر على توفیرتطلب بعض المـس

لكل جھة رســمیة للموافقة على الطلب المرســل إلیھا، ویتم ذلك  تم وضــع مدة زمنیة محددة

 بطریقة آلیة من خالل نظام "سجالت".  

ا أن ـھذه  -ویرفع تقریر عن ـمدى التزام الجـھات الرســـــمـیة ـبالـمدة الزمنـیة المـحددة لـھا  علمـً

بصــــــفة   -م مـعدودة الجـھات ھي وـحدـھا من أقرت تـلك الـمدد والتي ال تتـجاوز بضــــــعة أـیا

ــادیة والتوازن المالي بمجلس الوزراء  ــؤون المالیة واالقتصـ ــبوعیة للجنة الوزاریة للشـ أسـ

الموقر، وبصـورة فصـلیة للجنة التنسـیقیة برئاسـة صـاحب السـمو الملكي األمیر سـلمان بن  

ــنوًیا   حمد آل خلیفة ولي العھد نائب القائد األعلى النائب األول لرئیس مجلس الوزراء، وســ

. وتتطرق ھـذه التقـاریر إلى مـدى التزام الجھـات 2016إلى مجلس الوزراء منـذ ســـــنـة 

میة عن المدة  باب تأخر أي جھة رـس المرخصـة باألھداف الزمنیة المعلنة وإلى النظر في أـس



5 
 

المحددة إلنجاز المعامالت المحالة إلیھا، علًما بأن المعامالت ترســل عند تقدیمھا إلى جمیع  

)  concurrentلمعنـیة في وـقت واـحد ـلدراســـــتـھا في الفترة نفســــــھا (الجـھات الرســـــمـیة ا

الختصـار الوقت على المسـتثمرین، وال یحتاج األمر إلى انتظار جھة معینة أو موافقة جھة  

أمر غیر عملي وغیر مجٍد في ا للموافقة على الطلبات یومً  30تحدید مدة أخرى. وعلیھ فإن  

یة ووجود آلیة للمتابعة، فضــالً عن أن الھدف ضــوء اختالف الھدف المعلن للجھات الرســم

المعلن لكل جھة معینة ال یتجاوز بضعة أیام محدودة، وأن توجھ الجھات الحكومیة اآلن ھو 

 إنھاء الطلبات خالل دقائق ال أیام.

 

ـصالحیة إلزام الجھات المعنیة بتنفیذ التزاماتھا الـصناعة والتجارة والـسیاحة ال تمتلك وزارة  .2

 .لطلبات في الوقت المحددأو إنھاء ا

 
وھي "ویرفع اســـم المخالف من القائمة  )23إضـــافة فقرة أخیرة للمادة (فیما یتعلق باقتراح  .3

عدم صـحة التعدیل، حیث إن اإلبقاء على اسـم  ترى  الوزارة فإن بعد إزالة أسـباب المخالفة"

ة أو ت  ال التـجارـی ة األعـم ھ من مزاوـل الفین ال یمنـع ة المـخ ائـم دى المـخالف في ـق ات ـل دیم طلـب ـق

، إـضافة إلى أھمیة وجود االـسم الـستیفاء االـشتراطات الكفیلة بعدم  التجاري بالوزارة الـسجل

 تكرار المخالفة التي تم بسببھا إدراج االسم في القائمة.

 

كما أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة تأییدھا لما ورد في مذكرة الحكومة الموقرة 

بشأن مشروع القانون، خصوًصا ما ورد بشأن وجود تناقض في مشروع القانون یتمثل في اقتراح 

إلزام الجھة اإلداریة بمتابعة واستحصال موافقات الترخیص، في حین أن مواد القانون تلزم طالب 

 ید بالحصول علیھا. الق
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ا
ً
 رأي اللجنة:  - رابع

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم  تدارست اللجنة تقریر اللجنة السابقة بخصوص

بشأن السجل التجاري (المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم  2015) لسنة 27بقانون رقم (

اجتماعھ الثاني مكتب المجلس في  بعد إعادتھ إلى اللجنة بناًء على قرار، من مجلس الشورى)

من قبل  التقاریر التي تم إعدادھا، بخصوص إعادة النظر في م2020أكتوبر  18المنعقد بتاریخ 

 الخامس.الفصل التشریعي  دور االنعقاد العادي الثاني من اللجنة السابقة خالل

والمســتشــارین   وتم تبادل وجھات النظر بشــأنھ من قبل أصــحاب الســعادة أعضــاء اللجنة

انونیین للجـنة اـحة، و  ،الـق ـــی اـعة والتـجارة والســ ـــن ة  وتم االطالع على رأي وزارة الصــ رأي لجـن

مشــروع القانون من  الشــؤون التشــریعیة والقانونیة بمجلس الشــورى والذي جاء مؤكدًا لســالمة 

ن وعلى  الناحیتین الدســـتوریة والقانونیة، كما تم االطالع على رأي ھیئة المســـتشـــارین القانونیی 

مذكرتي الرأي القانوني الُمعدّتین من قبل المســتشــارین القانونیین للجنة، كما اطلعت اللجنة على 

ــروع   دأ على مشــ ث المـب ة من حـی دم الموافـق ث انتھى إلى ـع ھ، حـی اـت قرار مجلس النواب ومرفـق

 القانون.
 

 ألولىالمادة امن خمس مواد، حیث نـصت  -فـضالً عن الدیباجة  - یتألف مـشروع القانون

ــتبدلعلى  ــنة 27) من المرســوم بقانون رقم (4عنوان المادة (ب  أن یس بشــأن الســجل   2015) لس

)،  5فنصـت على اسـتبدال مقدمة الفقرة (أ) من المادة ( المادة الثانیةأما ا، جدیدً  عنواًناالتجاري، 

ادتین ( دین (9) و(8والـم ادة (2) و(1)، والبـن د ) من ذات القـ 20) من الفقرة (أ) من الـم انون، وـق

ــافت   ــار إلیھ23فقرة أخیرة إلى المادة ( المادة الثالثةأضـ . في حین  ) من المرســـوم بقانون المشـ

جاءت  و على أن یصــــدر الوزیر القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام القانون،  المادة الرابعة نصــــت

 تنفیذیة.   المادة الخامسة
 

وكان مشـروع القانون الماثل قد بني عند تقدیمھ على المبادئ واألسـس العامة التي تھدف  

 إلى: 
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ــ  • الموافقات على مزاولة األنشـــطة  و  التجاریة الحصـــول على الســـجالت ھیلتـس

 اإلجراءات التنفیذیة المتبعة. بتقصیر االقتصادیة

 لمعنیة. نقل مسؤولیة استحصال التراخیص من طالب الترخیص إلى الوزارة ا  •

 التجاري.  السجل في بالقید شھادة الطلب مقدم منح في التأخیر تالفي •

 الوزارة   موقع على وعرضــھا التجاریة باألنشــطة  الخاصــة االشــتراطات تحدید •

 .توفیرھا مع الطلب على والعمل مسبقًا علیھا االطالع القید لطالب لیتسنى

 

 اطلعت اللجنة على:   إلى مجلس الشورى وبعد إحالة مشروع القانون

  مشروع القانون من حیث المبدأ. برفضقرار مجلس النواب القاضي 

  في مواد مشروع القانون. بإعادة النظرمذكرة رأي الحكومة والتي تنصح فیھا 

     تتصــل   مالحظات تفصـــیلیةمذكرة ھیئة التشــریع والرأي القانوني وتشــیر إلى

 بمواد أخرى في المرسوم بقانون النافذ.

    ــیاحة في اجتماع عقد بتاریخ ــناعة والتجارة والســ فبرایر    23 رأي وزارة الصــ

 .برأي الحكومة الموقرة م والذي یتمسك2020

   ــمن ــناعة البحرین ویتض ــروع   مقترحاترأي غرفة تجارة وص تتعلق بمواد مش

 القانون.

 

وفي ضـــوء ما تقدم من آراء وما اتضـــح للجنة من وضـــع إزاء مشـــروع القانون، وبعد   

مناقشـة مسـتفیضـة للخیارات الممكنة للتعامل القانوني مع مشـروع القانون الماثل في ظل الواقع 

ــروع القانون یواجھ بعض المعوقات التي تتطلب معالجة   ــئ، وجدت اللجنة أن مشـ العملي الناشـ

فاســتأنســت برأي ھیئة المســتشــارین القانونیین التي قدمت مذكرة شــاملة بھذا   اســتثنائیة،قانونیة 

ــة ببالغ الشكر وصادق التقدیر ــ ــ على جھدھا المھني   الشأن، تود اللجنة بخصوصھا أن تتقدم للھیئ

ــھود. لكن اللجنة وتقدیًرا منھا للواقع العملي الناشــــئ وأخذًا في االعتبار   ودعمھا المعنوي المشــ
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ــلط ــیة بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر آراء الس ات المعنیة، قررت اتخاذ قرارھا بالتوص

 بشأن مشروع القانون.   

 

 وفي ھذا الصدد فإن اللجنة:

   تؤكد قناعتھا التامة بأھمیة األھداف التي یرمي لتحقیقھا مشـــروع القانون الماثل بتعزیز

ت المحلیة اتشــجیع وجذب االســتثمارأداء االقتصــاد الوطني من خالل تیســیر إجراءات 

   والخارجیة. 

 .تتمسك بالحاجة لتعدیل مواد المرسوم بقانون النافذ وتعتبرھا مسألة ضروریة وقائمة 

  التجاریة باألنـشطة  الخاـصةترى أن اإلجراءات المتبعة بـشأن الموافقة على االـشتراطات  

ــتمرار الجھد التشــــریعي إلجراء تعدیالت جوھریة تســــم ــیر فترة تتطلب اســ ح بتقصــ

 الحصول على الموافقات وزیادة فاعلیة وشفافیة النظام اإللكتروني المتبع في ھذا الشأن.  

  ــمن ــوم تؤكد أھمیة تقدیم اقتراح بقانون معدل جدید یتضــ ــافیة من المرســ المواد اإلضــ

بشــأن الســجل التجاري ذات الصــلة، لتعویض مشــروع   2015) لســنة 27بقانون رقم (

یتضـمن صـیاغة أفضـل ویراعي تعزیز اختصـاصـات الوزارة للتعامل مع القانون الماثل 

الجھات المعنیة األخرى، بما یحقق التیسـیر على االسـتثمارات وتطور واتسـاع قطاعات 

 االقتصاد الوطني.  

 

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل السادة ما تقدم، كل وبناء على      

توافق مع بالأعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتھت إلیھ اللجنة السابقة في توصیتھا 

 لماثل.مشروع القانون ا بشأن قرار مجلس النواب الموقر 
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اخامس
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  -ـ

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

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.  بل  أعبدالعزیز حسن  سعادة الدكتور .1
 مقرًرا احتیاطیًا.  جواد حبیب الخیاط    األستاذسعادة  .2

 

اسادس
ً
 توصية اللجنة:  -ــ

توصـي بالموافقة على توصـیة   في ضـوء ما دار من مناقشـات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة    

ابقة) بخـصوص   بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر لجنة الـشؤون المالیة واالقتصـادیة (الـس

ــوم بقانون رقم ( ــروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرس ــنة 27مش ــجل   2015) لس ــأن الس بش

 .بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)التجاري (المعد 

 

 

 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 
 

لجنة الشؤون المالیة تقریر 
 واالقتصادیة (السابقة) ومرفقاتھ

 
 
 

  ثالثالدور االنعقاد العادي 

 ساماخلالفصل التشريعي 
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