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 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر السيدايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

المرسوم بقانون  حول الشؤون المالیة واالقتصادیةلجنة  یسرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر

ادر بالقانون رقم بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم واإلفالس الص 2020) لسنة 25رقم (

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر. ،2018) لسنة 22(
 

 ،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 
           

 
 خالد حسيـن املسـقطي                  
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 احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  

 جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــم  ــ  ل ـــــ ــ      رفـــــ ــ  لـــــ ــم  يطيـــــ ــا و  رقـــــ ــوم رقـــــ ــ   25املرســـــ  2020( لســـــ
ــ ي  رعــــــــ    ح ــــــــام قــــــــا و  إلفــــــــاد  الت  ــــــــ م  ا فــــــــ   ال ــــــــادر رتعــــــ

 .2018( لس   22رالقا و  رقم  
 

ا  ــ    ــ  ق دت ـــــــ ــر رتـــــــ ــ اد  قريـــــــ ــتق  إلفـــــــ ــتق  دراســـــــ ــا  د اقتـــــــ ررجـــــــ
ر ي ــــــم لعر ــــــق ف ــــــق امل  ــــــا يــــــ ل دوفــــــ   ق ــــــا     ــــــ   ســــــار   دــــــ  

  اريخق.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 

 علي بن صاحل الصاحل   
 جملس الشورىرئيس 
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان
بتعدیل بعض أحكام قانون  2020) لسنة 25المرسوم بقانون رقم (

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

 الحكومة مشروع القانونأصل 

 الفصل التشریعي الخامس – لثالثادور االنعقاد   – 2021 فبرایر 3 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثلثادور االنعقاد ا  – 2021 مارس10

 )3( عدد االجتماعات

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه

یُعد قانون إعادة التنظیم واإلفالس أحد التشریعات ذات الطبیعة االقتصادیة 
بقانون محل النظر في ضوء ما كشفتھ دراسة التطبیقات والمالیة، ویأتي المرسوم 

العملیة لنصوص القانون القائم، والمراجعة والتطویر المستمر للبنیة القانونیة 
بالمملكة بما یواكب التغییرات السریعة والمستمرة ولمواءمة المتطلبات 

ت والمعاییر الدولیة في المجال االقتصادي، وبھدف إجراء التعدیالت قبل وق
كاٍف من مراجعات البنك الدولي من أجل عملیة التقییم المعتاد التي تتم خالل 

، ولتعزیز 2021الربع األول من كل عام لیتم االعتداد بھا في تقریر البنك للعام 
الثقة في النظام االقتصادي والمالي بمملكة البحرین، بما ینعكس إیجابًا على 

المرسوم بقانون إلى توفیق األوضاع المالیة تصنیفھا االئتماني دولیًا. كما یھدف 
واالقتصادیة لالستثمارات والشركات، وتعزیز حقوق الدائنین وتشجیعھم على 

 اللجوء للممیزات التي أقرھا المشّرع البحریني.

 مواد 3دیباجة +  بنية مشروع القانون

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 .والقانونیة الدستوریة تینمن الناحی بقانونالمرسوم سالمة 
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 الموافقة على المرسوم بقانون. قرار جملس النواب

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 الموافقة على المرسوم بقانون.

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



 

 

 2021مارس  14التاریخ: 
 )12التقریر: (

 
 

 2020) لسنة 25املرسوم بقانون رقم (بشأن الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة

 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم واإلفالس 

 2018) لسنة 22(ادر بالقانون رقم الص

 

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 أحال )،3د  5ف ص ل م ق /  529، وبموجب الخطاب رقم (2021 فبرایر 3بتاریخ 

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

بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم  2020لسنة  )25المرسوم بقانون رقم ( واالقتصادیة

، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد 2018) لسنة 22واإلفالس الصادر بالقانون رقم (

 تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 

 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

 جراءات اآلتیة:لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإل
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 :تیةفي االجتماعات اآل المرسوم بقانون المذكورتدارست اللجنة  )1(

 التاریخ رقم االجتماع
 قبل ورود قرار مجلس النواب

 2020دیسمبر  2 الثامن
 بعد ورود قرار مجلس النواب

 2021مارس  3 العشرین
 2021مارس  10 الحادي والعشرین

 

 

 

بھ والتي اشتملت  دراستھا للمرسوم بقانون المذكور على الوثائق المتعلقةاطلعت اللجنة أثناء  )2(

 على ما یلي:

 .المرسوم بقانون المذكور 

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارین القانونیین للجنة. 

 ) بإص���دار قانون إعادة التنظیم  2018لس���نة ) 22جدول مقارنة بین مواد قانون رقم

بتعدیل بعض أحكام قانون  2020) لسنة 25واإلفالس ومواد المرسوم بقانون رقم (

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

 .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: اتشارك في اجتماع

 المستشارین القانونیینھیئة 
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

المستشار القانوني لشؤون اللجان /  السید علي عبدهللا العرادي
 مدیر إدارة البحوث والدراسات

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

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

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي

 

 

 
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي  -اثاني

من رأت لجنة الش���ؤون التش���ریعیة والقانونیة بمجلس الش���ورى س���المة المرس���وم بقانون 

 الناحیتین الدستوریة والقانونیة.

 

 
ً
 رأي اللجنة: -اثالث

بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة  2020) لسنة 25المرسوم بقانون رقم ( تدارست اللجنة

واطلعت على قرار مجلس النواب  ،2018) لسنة 22التنظیم واإلفالس الصادر بالقانون رقم (

والذي جاء مؤكدًا  بمجلس الشورى ومرفقاتھ، وعلى رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة

واطلعت على مذكرة الرأي القانوني ، القانونیةالناحیتین الدستوریة ولسالمة المرسوم بقانون من 

وجھات النظر حولھ من قبل أصحاب  م تبادلوت، بل المستشارین القانونیین للجنةالمعدة من ق

 والمستشار المالي واالقتصادي للجنة.  ینالقانونیین والمستشار ،السعادة أعضاء اللجنة

عد قانون إعادة التنظیم واإلفالس أحد التشریعات ذات الطبیعة االقتصادیة والمالیة، یُ             

التطبیقات العملیة لنصوص القانون  ویأتي المرسوم بقانون محل النظر في ضوء ما كشفتھ دراسة

القائم، والمراجعة والتطویر المستمر للبنیة القانونیة بالمملكة بما یواكب التغییرات السریعة 

وبھدف إجراء  یر الدولیة في المجال االقتصادي،والمستمرة ولمواءمة المتطلبات والمعای
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عملیة التقییم المعتاد التي تتم خالل التعدیالت قبل وقت كاٍف من مراجعات البنك الدولي من أجل 

، ولتعزیز الثقة في النظام 2021الربع األول من كل عام لیتم االعتداد بھا في تقریر البنك للعام 

االقتصادي والمالي بمملكة البحرین، بما ینعكس إیجابًا على تصنیفھا االئتماني دولیًا. كما یھدف 

یة واالقتصادیة لالستثمارات والشركات، وتعزیز حقوق المرسوم بقانون إلى توفیق األوضاع المال

 الدائنین وتشجیعھم على اللجوء للممیزات التي أقرھا المشّرع البحریني.

 

منھ  المادة األولى من ثالث مواد، نصت – فضال عن الدیباجة  – یتألف المرسوم بقانون

قرتین (أ) و(ب) من ) الف33) الفقرة (ب)، و(30)، و(19نص������وص المواد (أن یس������تبدل بعلى 

 . نصوٌص جدیدة، 2018) لسنة 22قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر بالقانون رقم (

ما    فت فی ثانیةأض�������ا مادة ال عادة التنظیم  ا) مكررً 56مادة جدیدة برقم ( ال قانون إ إلى 

 تنفیذیة. المادة الثالثةوجاءت ) من ذات القانون. 110لى المادة (وفقرة ثانیة إ ،واإلفالس

 بشأن بیان األحكام الموضوعیة التي جاء بھا المرسوم بقانون، فقد تم إجراء اآلتي: و

لیكون حق الحصول على المعلومات من المحكمة أو أمین التفلیسة  )19تم تعدیل نص المادة ( -1

، في حین المالیة بأعمال المدین وأمورهالمعلومات المتعلقة  افیما یتعلق بإجراءات التفلیسة متضمنً 

علقة المعلومات المتعلى حق الحصول على  اكان النص الوارد في القانون النافذ مقصورً 

 فلیسة.ذة من المحكمة أو من أمین التـباإلجراءات والتدابیر المتخ

ب) المعدلة بموجب المرسوم بقانون المعروض میعاد الطعن باالستئناف /30جعلت المادة ( -2

من تاریخ  االمحكمة أمام محكمة االستئناف العلیا المدنیة خالل ثالثین یومً  في قرارات وأوامر

 المنصوص علیھ في القانون النافذ. اإیداع التقریر، بدالً من میعاد العشرین یومً 

الفقرتین أ، ب) الحق ألغلبیة الدائنین الحاضرین، في اختیار أمین التفلیسة،  33منحت المادة ( -3

ا لحین اختیار الدائنین أمینً  اتعیین أمین تفلیسة ولھا أن تعین أمین تفلیسة مؤقتً  كما أجازت للمحكمة

ذ كان التعیین یتم من إا علیھ في القانون النافذ، للتفلیسة، وھذا الحكم األخیر جدید لم یكن منصوصً 
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من % 10قبل المحكمة بناء على ترشیح لجنة الدائنین أو الدائنین الذین یملكون ما ال یقل عن 

% من مجموع 50مجموع الدیون غیر المضمونة. كما أجازت للدائنین الذین یملكون ما ال یقل عن 

 الدیون غیر المضمونة أن یطلبوا تعیین شخص مناسب مع األمین المعین أو بدالً منھ.

إلى قانون إعادة التنظیم واإلفالس،  ا) مكررً 56أضاف المرسوم بقانون مادة جدیدة برقم ( -4

بشأن بیع أو التصرف في جزء رئیس من أصول التفلیسة، حیث اشترط  اجدیدً  احكمً تضمنت 

% من مجمع الدیون غیر المضمونة 50النص موافقة لجنة الدائنین أو أغلبیة الدائنین لما ال یقل عن 

فالس عن عملیة التصرف في سجل اإل االتي تم قبولھا. وأوجب على أمین التفلیسة أن یودع تقریرً 

مجموع الدائنین، وأوجب على المحكمة التحقق من موافقة الدائنین، فإذا تبین لھا عدم  الطالع

موافقتھم جاز لھا الموافقة على طلب البیع أو التصرف بعد إجراء إعالن وسماع الرأي بشروط 

أن یحقق البیع المصلحة الفضلى ألصول التفلیسة، أو مناسبة البیع لظروف الحال، أو توصیة 

 لیسة بالبیع.أمین التف

)، نصت على معاملة الدائنین من ذات الفئة 110أضاف المرسوم بقانون فقرة ثانیة للمادة ( -5

ن وغیر ون مضمونوعلى قدم المساواة، بعد أن قسمت المادة األصلیة الدائنین لفئات، منھا دائن

یل ھو من ك الحصص، وھذا التعدالَّ ن عمال وغیرھم من أصحاب االمتیاز ومُ ومضمونین، دائن

 باب التأكید على حكم مستفاد من القواعد العامة، فمن تماثلت مراكزھم توحدت معاملتھم.

 

وبعد دراس���ة المرس���وم بقانون محل النظر وتبادل وجھات النظر بش���أنھ، انتھت اللجنة 

 لى التوصیة بالموافقة علیھ لألسباب اآلتیة:إ

) من الدستور من 38روعي في إصدار المرسوم بقانون المعروض ما أوجبتھ المادة ( .1

عرض المراسیم بقوانین على مجلسي الشورى والنواب خالل ثالثین یوًما من تاریخ صدورھا، 

، وتم عرض����ھ 2020یولیو  13حیث ص����در المرس����وم بقانون، حال غیاب المجلس����ین، بتاریخ 

 .2020یولیو  16علیھما بتاریخ 
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ن الحزمة التش�ریعیة االقتص�ادیة التي ش�رعت مملكة البحرین في وض�عھا وتطبیقھا، إ .2

ن التصنیف الدولي للمملكة وتحسین الوضع االقتصادي فیھا، تستدعي السرعة إلى تحسیة مستند

بم��ا یتوافق مع الح��اج��ة العملی��ة، وظروف جراء التع��دیالت علیھ��ا إفي اإلص��������دار وك��ذل��ك في 

مما یوجب اإلس��راع في إص��دار المرس��وم بقانون محل الرأي الحاجة الملحة إلى نھ إ، إذ التطبیق

ا لما تعھدت بھ اس�����تكمال منظومة التش�����ریعات االقتص�����ادیة التي بدأت فیھا مملكة البحرین تنفیذً 

ا، وتجنب الحص�����ول على تقییمات دولیة ا بھدف االرتقاء بمس�����توى تص�����نیف المملكة عالمیً دولیً 

ا تعدیل بعض أحكام القوانین االقتصادیة، لتأمین بیئة تشریعیة مالءمة امً منخفضة، فقد أصبح لز

سریع في ھذا المجال للتطورومسایرة  ال على ستعجحالة االاألمر الذي توافرت معھ  .العالمي ال

على المكتس������بات التي حققتھا مملكة  اا حفاظً وقانونً  اھا جاللة الملك حقً رالنحو المذكور والتي قدَّ 

  على المستوى الدولي.البحرین 

 

توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة االستعجال التي توجب اإلسراع في اتخاذ وعلیھ، فقد 

) من الدس����تور، وھي حالة یقدرھا جاللة 38تدابیر عاجلة ال تحتمل التأخیر إعماالً لنص المادة (

یراعى فیھا الس������لطة  الملك، إذ إن مدى توافر ھذه الحالة الُملجئة إلص������دار المراس������یم بقوانین

الملك ھو أ) من الدستور من أن جاللة /33( التقدیریة لإلرادة الملكیة باعتبار ما تنص علیھ المادة

 .لحالة االستعجال لھا ما یبررھا رأس الدولة، ومن ثم فتقدیر جاللتھ

 

یكون نھ إالنصوص الدستوریة والقانونیة سالفة الذكر، فالماثل وإذ راعى المرسوم بقانون 

) من الدستور وباقي النصوص الدستوریة ذات الصلة، 38المادة ( ا شروطَ قد صدر مستوفیً 

 وتوافرت بشأنھ الشروط الشكلیة والموضوعیة إلصداره ونفاذه على نحو ما سلف بیانھ.

 

 وصيتبقانون ومبرراتھ، و أھداف المرسوم معتتفق وتأسیًسا على ما تقدم، فإن اللجنة 

 .یھبالموافقة عل
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ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ارابع

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش������ورى، اتفقت اللجنة على اختیار 39إعماالً لنص المادة (     

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.  حسن أبل عبدالعزیزالدكتور  سعادة .1
 مقرًرا احتیاطیًا.  إبراھیم حمیدان یاسراألستاذ  سعادة .2

 
 

 

 خام
ً
 توصية اللجنة: -اس

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة          

بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة  2020) لسنة 25المرسوم بقانون رقم ( توصي بالموافقة على

 .2018) لسنة 22التنظیم واإلفالس الصادر بالقانون رقم (

 

 

 على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض 
 
 

 
 

 
 

 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 
 

 
 أي ر

لجنة الشؤون التشریعیة 
 والقانونیة

 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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 م  2021اير فبر 9 التاريخ:

 

 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية 

 

 

إعادة التنظيم بتعديل بعض أحكام قانون  2020( لسنة 25المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 .2018( لسنة 22واإلفالس الصادر بالقانون رقم )

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021اير فبر 3بتاريخ      

 2020( لسنة 25المرسوم بقانون رقم ) (، نسخة من3د  5ص ل ت ق / ف  530كتابه رقم )

 ،2018( لسنة 22قانون إعادة التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون رقم )بتعديل بعض أحكام 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون 

 المالية واالقتصادية.

 

 دياحاللجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  عقدت م2021اير فبر 9وبتاريخ      

 .قرار مجلس النواب بشأنهو، المذكور المرسوم بقانون، حيث اطلعت على ينعشروال
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لمبادئ وأحكام  المرسؤؤؤؤؤؤؤوم بقانونإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة   

 الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

قانون  بتعديل بعض أحكام 2020( لسوووونة 25المرسوووووم بقانون رقم ) ترى اللجنة سؤؤؤؤالمة      

من الناحيتين الدسؤؤؤؤتورية  ،2018( لسوووونة 22إعادة التنظيم واإلفالس الصووووادر بالقانون رقم )

 والقانونية.

 

 

 

 

 دلال جاسم الزايد                                                       

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )3(املرفق 
 
 
 
 
 

 مذكرة الرأي القانوني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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 م  2020نوفمبر  30التاريخ:  

 المحترم  سعادة السيد/ خالد حسين المسقطي  

 رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

( لسنة 25مذكرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون   2020

 م2018( لسنة  22رقم )

 

بناًء على تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع المذكور أعاله، وبعد       
بشأن الالئحة الداخلية   2002( لسنة 55المرسوم بقانون رقم ) االطالع على الدستور، وعلى

( لسنة  22لمجلس الشورى وتعديالته، وعلى قانون إعادة التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون رقم )
 ، وبعد دراسة المرسوم بقانون المذكور، نفيد سعادتكم باآلتي:  2018

 أولا: محتوى المرسوم بقانون:

على استبدال  نصت المادة األولى  فضال عن الديباجة، من ثالث مواد،    نون يتألف المرسوم بقا   
( الفقرتين )أ( و)ب( من قانون إعادة التنظيم  33و)  ،( الفقرة )ب(30(، و)19نصوص المواد )

حق الحصول على   ( 19وفًقا للمادة ) ، ليكون 2018( لسنة 22واإلفالس الصادر بالقانون رقم )
 المعلومات عن إجراءات التفليسة متضمنًا المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية. 

/ب( ميعاد الطعن باالستئناف في قرارات وأوامر المحكمة أمام محكمة 30كما جعلت المادة )     
المنصوص عليه من  االستئناف العليا المدنية خالل ثالثين يومًا، بداًل من ميعاد العشرين يومًا 

 تاريخ إيداع القرار. 
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( الحق ألغلبية الدائنين الحاضرين، في اختيار أمين التفليسة، كما  33كما منحت المادة )    
 للمحكمة تعيين أمين تفليسة ولها أن تعين أمين تفليسة مؤقت، وهذا الحكم األخير جديد. أجازت

مجموع الديون غير المضمونة أن يطلبوا  % من  50كما أجاز للدائنين الذين يملكون ما ال يقل عن  
 تعيين شخص مناسب مع األمين المعين أو بداًل منه.

( مكررًا إلى قانون إعادة التنظيم واإلفالس  56، مادة جديدة برقم )وأضافت المادة الثانية  
أو    ( من ذات القانون، تضمنت المادة المضافة حكمًا جديدًا بشأن بيع110وفقرة ثانية إلى المادة )

التصرف في جزء رئيس من أصول التفليسة، حيث اشترط النص موافقة لجنة الدائنين أو أغلبية  
% من مجمع الديون غير المضمونة التي تم قبولها. وأوجب على أمين  50الدائنين لما ال يقل عن  

ب  مجموع الدائنين، وأوج  الطالعالتفليسة أن يودع تقريرًا عن عملية التصرف في سجل االفالس  
على المحكمة التحقق من موافقة الدائنين، فإذا تبين لها عدم موافقتهم جاز لها الموافقة على طلب  

أن يحقق البيع المصلحة الفضلى   الرأي بشروطالبيع أو التصرف بعد إجراء إعالن وسماع 
 ألصول التفليسة، أو مناسبة البيع لظروف الحال، أو توصية أمين التفليسة بالبيع.

(، فإن ذلك للحكم بمعاملة الدائنين من ذات الفئة على  110أمَّا بشأن إضافة فقرة ثانية للمادة )    
قدم المساواة، بعد أن قسمت المادة األصلية الدائنين لفئات، منها دائنين مضمونين وغير مضمونين،  

 دائنين عمال وغيرهم من أصحاب االمتياز ومالك الحصص.

 ذية. وجاءت المادة الثالثة تنفي

 النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة:  :ثانيًا

االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية، وقوامه   -أأ( منه على أن: "فقرة    10مادة )تنص ال     
التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية االقتصادية وفقا لخطة مرسومة، 

 وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون."
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عية يتوالها الملك  السلطة التشري -"ب فقرة ب( من الدستور على أن:  32وتنص المادة )      
والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء،  

 وباسمه تصدر األحكام القضائية، وذلك كله وفقا ألحكام الدستور."

الملك رأس الدولة، والممثل األسمى  -فقرة أ( من الدستور على أن: "أ  33كما تنص المادة )    
  "  ته مصونة ال ُتمس، وهو الحامي األمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.لها، ذا

"إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس  ( من الدستور على أنه: 38وتنص المادة )      
الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال  

لك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة  تحتمل التأخير، جاز للم
 للدستور.

من تاريخ   ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر
صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في  

الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة    حالة الحل أو انتهاء
 إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون." 

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس    2002( لسنة 55( من المرسوم بقانون رقم )121وتنص المادة )    
(  38حيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق ألحكام المادة )"ي  الشورى على أن:

من الدستور، وتحال إليه من رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة إلبداء رأيها فيها، ويكون  
 لها في المجلس وفي اللجان األولوية على أية أعمال أخرى."

قدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي  ( منه على أن: "ال يجوز الت122وتنص المادة )     
 ( من الدستور." 38مرسـوم بقانون صادر طبقًا ألحكام المادة )

( منه على أن: "تسري بشأن المراسيم بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة  123وتنص المادة )    
مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه الالئحة. ويصوت المجلس على هـذه المراسيم 

  بالموافقة أو بالرفض.
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ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار فى  
 الجريدة الرسمية." 

 :: الرأي القانونيثالًثا

 من حيث مبررات الإصدار:  -أ

( من الدستور إذا حدث حال غياب مجلسي الشورى والنواب، سواًء  38وفقا لنص المادة )      
كان فيما بين أدوار االنعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال  

تكون لها قوة القانون، وأوجبت   التي تحتمل التأخير جاز لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين 
رضها على كل من المجلسين خالل شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل  ع

شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي.  
والقاعدة المقررة أن هذه المراسيم بقوانين تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدورها  
إلى حين عرضها على المجلسين، فإذا لم ُتعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى  

 إصدار قرار بذلك، وإذا ُعرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما لها من قوة القانون. 

بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم   2020( لسنة 25والثابت أن المرسوم بقانون رقم )     
، صدر حال غياب مجلسي الشورى والنواب،  2018( لسنة 22فالس الصادر بالقانون رقم ) واإل

، بعد انتهاء دور االنعقاد الثاني وقبل بداية دور االنعقاد الثالث من  2020يوليو لعام  13بتاريخ 
حدوث حالة ضرورة تدعو إلى  ل( من الدستور38، استنادا لنص المادة ) الفصل التشريعي الخامس 

جاللته    باعتباراتخاذ تدابير عاجلة ال تحتمل التأخير. وهذه الحالة يقدرها جاللة الملك    فياع  اإلسر
يمثل رأس الدولة، إذ أن مدى توافر حالة الضرورة الُملجئة إلصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها  

دستور أن جاللة  /أ( من ال33السلطة التقديرية لإلرادة الملكية وذلك باعتبار ما تنص عليه المادة ) 
 الملك هو رأس الدولة. 

ن الحزمة التشريعية االقتصادية التي شرعت مملكة البحرين في  ومن مبررات االستعجال، أ     
وضعها وتطبيقها، مستنده إلى تحسين التصنيف الدولي للمملكة وتحسين الوضع االقتصادي فيها،  
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عليها الستمرار السبب المؤدي لوضعها  تستدعي السرعة في اإلصدار وكذلك في اجراء التعديالت  
ابتداًء، إذ أنه مما يوجب اإلسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي الحاجة الملحة إلى  
استكمال منظومة التشريعات االقتصادية التي بدأت فيها مملكة البحرين تنفيذًا لما تعهدت به المملكة  

عالميًا، وتجنب الحصول على تقييمات دولية   دوليًا، بهدف االرتقاء بمستوى تصنيف المملكة
بيئة تشريعية مالءمة  لتأمين فقد أصبح لزامًا تعديل بعض أحكام القوانين االقتصادية، منخفضة، 

ولمسايرة التطور العالمي السريع في هذا المجال، وليكون هذا اإلصدار بأداة تشريعية تتوقى  
نسب تلك األدوات التشريعية المرسوم بقانون،  اإلجراءات المتعددة إلصدار التشريع، وكانت أ

على النحو المذكور والتي قَدَرها جاللة الملك حقًا وقانونا حفاظًا على   االستعجاللتوافر حالة 
 المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على المستوى الدولي. 

عة القانونية للمراسيم  فضال عن أن الحاجة الماسة إلصدار هذا المرسوم بقانون تكمن في الطبي     
بقوانين ـ وفقا للدستور البحريني ـ باعتبار أنها تكون نافذة ومرتبة آلثارها القانونية من تاريخ  
صدورها إلى حين عرضها على المجلسين، فإذا لم ُتعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير  

ل كذلك ما لها من قوة القانون،  حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا ُعرضت ولم يقرها المجلسان زا
 ومن ثم يكون لها األثر مباشر وفعال في مواجهة الحالة التي قدرت بأنها عاجلة.

وحيث راعى المرسوم بقانون موضوع مذكرة الرأي النصوص الدستورية والقانونية سالفة       
صوص الدستورية  ( من الدستور، ولباقي الن38الذكر ومن ثم فقد صدر مستوفيًا لشروط المادة ) 

ونفاذه على نحو ما سلف    إلصدارهذات الصلة. كما توافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية  
 بيانه. 

)مرفق جدول مقارنة بين النصوص الواردة   من حيث الأحكام الموضوعية: -ب

 في القانون النافذ والنصوص الواردة في المرسوم بقانون المعروض(

ليكون حق الحصول على المعلومات من المحكمة أو أمين التفليسة    ( 19تم تعديل نص المادة )   -1
، في حين  بأعمال المدين وأموره الماليةفيما يتعلق بإجراءات التفليسة متضمنًا المعلومات المتعلقة  
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المعلومات المتعلقة  كان النص الوارد في القانون النافذ مقصور على حق الحصول على 
 تَخـذة من المحكمة أو من أمين التَّْفليسة. باإلجراءات والتدابير الم 

/ب( المعدلة بموجب المرسوم بقانون المعروض ميعاد الطعن باالستئناف  30جعلت المادة ) -2
في قرارات وأوامر المحكمة أمام محكمة االستئناف العليا المدنية خالل ثالثين يومًا من تاريخ  

 إيداع التقرير، بداًل من ميعاد العشرين يومًا المنصوص عليه في القانون النافذ.

الفقرتين أ، ب( الحق ألغلبية الدائنين الحاضرين، في اختيار أمين التفليسة،    33منحت المادة )  -3
للمحكمة تعيين أمين تفليسة ولها أن تعين أمين تفليسة مؤقت لحين اختيار الدائنين   أجازتما ك

أمينا للتفليسة، وهذا الحكم األخير جديد لم يكن منصوصا عليه في القانون النافذ، اذ كان التعيين  
  10يقل عن  يتم من قبل المحكمة بناء على ترشيح لجنة الدائنين أو الدائنين الذين يملكون ما ال

%  50% من مجموع الديون غير المضمونة. كما أجازت للدائنين الذين يملكون ما ال يقل عن 
من مجموع الديون غير المضمونة أن يطلبوا تعيين شخص مناسب مع األمين المعين أو بداًل  

 منه.

فالس،  ( مكررًا إلى قانون إعادة التنظيم واإل56أضاف المرسوم بقانون مادة جديدة برقم ) -4
تضمنت حكمًا جديدًا بشأن بيع أو التصرف في جزء رئيس من أصول التفليسة، حيث اشترط  

% من مجمع الديون غير المضمونة  50النص موافقة لجنة الدائنين أو أغلبية الدائنين لما ال يقل عن  
الفالس التي تم قبولها. وأوجب على أمين التفليسة أن يودع تقريرًا عن عملية التصرف في سجل ا

مجموع الدائنين، وأوجب على المحكمة التحقق من موافقة الدائنين، فإذا تبين لها عدم   الطالع
موافقتهم جاز لها الموافقة على طلب البيع أو التصرف بعد إجراء إعالن وسماع الرأي بشروط  

صية  أن يحقق البيع المصلحة الفضلى ألصول التفليسة، أو مناسبة البيع لظروف الحال، أو تو
 أمين التفليسة بالبيع. 

(، نصت على معاملة الدائنين من ذات الفئة  110أضاف المرسوم بقانون فقرة ثانية للمادة ) -5
على قدم المساواة، بعد أن قسمت المادة األصلية الدائنين لفئات، منها دائنين مضمونين وغير  
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وهذا التعديل هو من  مضمونين، دائنين عمال وغيرهم من أصحاب االمتياز ومالك الحصص، 
 باب التأكيد على حكم مستفاد من القواعد العامة، فمن تماثلت مراكزهم توحدت معاملتهم.

 

 ،،،هذا ما لزم بيانه وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير                    

 

 

 

 المستشار علـي عبـدهللا العـرادي          

 المستشار القانوني لشئون اللجان        

                                                          حمدمخالد نجاح المستشار  

 المستشار القانوني لشئون اللجان



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )4(املرفق 
 
 
 
 
 

 جدول مقارنة 
ومواد  النافذقانون البین مواد 

 المرسوم بقانون 

 
 
 
 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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) 25بقانون رقم ( ومواد المرسومبإصدار قانون إعادة التنظیم واإلفالس  2018) لسنة 22قانون رقم (مقارنة بین مواد جدول 
 2018) لسنة 22بالقانون رقم ( ن إعادة التنظیم واإلفالس الصادرقانو مبتعدیل بعض أحكا 2020لسنة 

 
المواد كما وردت في مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 
بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر 

 بالقانون رقم (22) لسنة 2018

المواد كما وردت في قانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار 
 قانون إعادة التنظیم واإلفالس

 )19مادة (
 الحق في المشاركة في إجراءات اإلفالس والحصول على المعلومات

لكل من المدین والدائنین وَمن لھ مصلحة في الدعوى الحق في المشاركة 
 -من المحكمة أو أمین التفلیسة  -في إجراءات اإلفالس وفي الحصول 

واإلجراءات  بأعمال المدین وأموره المالیةعلى المعلومات المتعلقة 
 والتدابیر المتَخذة، وذلك كلھ ِوْفقاً ألحكام ھذا القانون.

 

 )19(ادة م
 الحق في المشاركة في إجراءات اإلفالس والحصول على المعلومات

لكل من المـدین والدائنین وَمن لھ مصلحة في الدعـوى الحق في المشاركة 
في إجراءات اإلفالس وفي الحصـول على المعلومات المتعلقة باإلجراءات 

ً ألحكام والتدابیر المتَخـذة من المحكمة أو من أمین التَّْفلیسة، وذلك وِ  ْفقا
 ھذا القانون.

 
 
 

 ) الفقرة (ب):30مادة (
 

 
 
 
 

 )30ادة (م
 الطعـن على قرارات وأوامر المحكمة

) من 190) من الفقرة (أ) من المادة (2مع عدم اإلخالل بأحكام البند ( أ)
وأوامر ھذا القانون، ال یجوز الطعن باالستئناف على قـرارات 

 المحكمة في إجراءات اإلفالس إال في األمور التالیة:
 ) من ھذا القانون.16التدابیر المؤقتة المنصوص علیھا في المادة ( )1
 البتُّ في طلبات افتتاح إجراءات اإلفالس. )2
 تعیین أو إعفاء أمین التَّْفلیسة. )3
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المواد كما وردت في مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 
بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر 

 بالقانون رقم (22) لسنة 2018

المواد كما وردت في قانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار 
 قانون إعادة التنظیم واإلفالس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یكون الطعن باالستئناف في قرارات وأوامر المحكمة أمام محكمة  -ب
ً  االستئناف العلیا المدنیة خالل من تاریخ إیداع نسخة منھا في  ثالثین یوما

) من ھذا القانون، أو 5السجل المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من المادة (
من تاریخ إعالنھا بحسب األحوال. وال یترتب على الطعن وْقف القرار 
أو األمر، ما لم تقرر محكمة االستئناف العلیا المدنیة خالف ذلك. ولھا أْن 

م الطعن بإیداع كفالة نقدیة أو تقرر عند وْقف القرار أو األ مر إلزام مقّدِ
 تقدیم كفیل یضمن أيَّ ضرر قد یترتب على الوقف.

 

لخبراء تقدیر مكافآت أو مصاریف أمین التَّْفلیسة والمحامین وا )4
 والوكالء والفنیین الذین تم تعیینھم ِوْفقاً ألحكام ھذا القانون.

 المصادقة على خطة إعادة التنظیم أو تعدیلھا. )5
 بیع جزء رئیسي من أصول التَّْفلیسة أو التصرف فیھ. )6
 قبول أو رفـْض المطالبات كلیاً أو جزئیاً. )7
 إنزال َمرتبة الدائنین. )8
 الدائنین في التصویت.تقیید حقوق  )9

 إنھاء إجراءات اإلفالس. )10
 األحـوال التي ینص القانون على جـواز الطعن فیھا باالستئناف. )11

یكون الطعن باالستئناف في قرارات وأوامـر المحكمة أمام محكمة  ب)
ً االستئناف العلیا المدنیة خالل  من تاریخ إیداع نسخة  عشرین یوما

) من ھذا 5ص علیھ في الفقرة (أ) من المادة (منھا في السجل المنصو
القانون، أو من تاریخ إعالنھا بحسب األحوال. وال یترتب على 
الطعـن وْقف القرار أو األمر، ما لم تقـرر محكمة االستئناف العلیا 
المدنیة خالف ذلك. ولھا أْن تقرر عند وْقف القرار أو األمر إلزام 

م الطعن بإیداع كفالة نقدی ة أو تقدیم كفیل یضمن أيَّ ضرر قد مقّدِ
 یترتب على الوقف.
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المواد كما وردت في مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 
بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر 

 بالقانون رقم (22) لسنة 2018

المواد كما وردت في قانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار 
 قانون إعادة التنظیم واإلفالس

تنظـر محكمة االستئناف العلیا في الطعون على وْجھ االستعجال  ج)
وتُصِدر قراراتھا دون تأخیر، ویُعتبَر القرار أو الحكم الصادر فیھا 

 نھائیاً.
 

 
 

 ) الفقرتین (أ) و(ب):33مادة (
 
تُعیِّن المحكمة عند الموافقة على افتتاح إجراءات اإلفالس أمیناً للتَّْفلیسة  -أ

یختاره أغلبیة الدائنین الحاضرین في اجتماع یتم اإلعالن عنھ أو أكثر 
لھذا الغرض خالل سبعة أیام من الموافقة على افتتاح اإلجراءات وذلك 

إذا لم یتم اختیار بمراعاة أحكام الفقرتین (د) و(ھـ) من ھذه المادة، و
أمین التفلیسة كان للمحكمة تعیینھ. وللمحكمة تعیین أمین تفلیسة مؤقت 

 لحین اختیار الدائنین أمیناً للتفلیسة.
إْن ُوِجدت، أو الدائنین الذین یملكون ما ال یقل یجوز للجنة الدائنین  -ب

من المحكمة  % من مجموع الدیون غیر المضمونة، أن یطلبوا50عن 
ً للتفلیسة مع األمین المعیَّن أو بدالً عنھ  تعیین شخص مناسب آخر أمینا

 وذلك خالل ثالثین یوماً من تاریخ تعیینھ.
 

 الفصل الثالث
 أمین التَّْفلیسة

 )33مادة (
 تعیین أمین التَّْفلیسة

تعـیِّن المحكمة عند الموافقة على افتتاح إجراءات اإلفالس أمیناً    أ)
بناًء على ترشیح مقدَّم من لجنة الدائنین أو الدائنین للتَّْفلیسة أو أكـثر 

% من مجموع الدیون غیر 10الذین یملكون ما ال یقل عن 
المضمونة، فإذا لم یتم ترشیح شخص مناسب، كان للمحكمة أن تعیِّن 

 تَّْفلیسة مناسباً.أمیناً لل
 

یجـوز للجنة الدائنین أْن تطلب من المحكمة تعـیین شخص مناسب  )ب
ِوْفقاً ألحكام الفقـرة (أ) من ھذه آخر أمیناً للتَّْفلیسة مع األمین المعیَّن 

 وذلك خالل ثالثین یوماً من تعییـنھ. أو بدالً عنـھالمادة 
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المواد كما وردت في مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 
بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر 

 بالقانون رقم (22) لسنة 2018

المواد كما وردت في قانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار 
 قانون إعادة التنظیم واإلفالس

تْفلیسة أْن یُفِصح للمحكمة على الشخص عند ترشیحھ للتعیین كأمین  ج)
) من ھذا 38ِوْفقاً لالستمارة المشار إلیھا في الفقرة (ج) من المادة (

القانون عن كل الظروف التي قد تؤدي إلى إثارة شكوك حول حْیدتھ 
 أو استقاللھ أو تتعارض مع مقتضیات مھمتھ.

المعرفة فیھ یراعى في تعیین أمین التَّْفلیسة، بقدر اإلمكان، توافُر  د)
 والمؤھالت والخبرات ذات الصلة بأعمال المدین.

 تُشتَرط في تعیین أمین التَّْفلیسة الشروط التالیة: ه)
 أال یكون من األشخاص الداخلیین للمدین. )1
أال یكون دائناً للمدین أو شریكاً لھ أو عامالً لدیھ أو مدقِّق حساباتھ  )2

 على افتتاح إجراءات اإلفالس.أو وكیلھ خالل السنتین السابقتین 
أن یكون مقیَّداً في جدول الخبراء في فئة أمناء إعادة التنظیم في  )3

حالة إجراءات إعادة التنظیم، أو فئة أمناء التصفیة في حالة 
 إجراءات التصفیة.

تُخِطر المحكمة أمین التَّْفلیسة بقرار تعیینھ خالل ثالثة أیام من  )4
 صدوره.
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المواد كما وردت في مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 
بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر 

 بالقانون رقم (22) لسنة 2018

المواد كما وردت في قانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار 
 قانون إعادة التنظیم واإلفالس

 ) مكرراً:56مادة (إضافة  
 بْیع أو التصرف في جزء رئیسي من أصول التَّْفلیسة

 
یجب على أمین التفلیسة قبل بیع أّيِ جزء رئیسي من أصول    -أ

 Substantial Assets of the “التفلیسة 
Bankruptcy Estate  “ أو التصرف فیھ في غیر السیاق

الدائنین، إْن ُوِجدت، أو المعتاد لألعمال الحصول على موافقة لجنة 
أغلبیة الدائنین الحاضرین في اجتماع یتم اإلعالن عنھ لھذا الغرض 

% من مجموع 50بشرط أن یكونوا حائزین على ما ال یقل عن 
 الدیون غیر المضمونة التي تم قبولھا نھائیاً أو مؤقتاً.

یجب على أمین التفلیسة أن یدرج تقریراً یتضمن معلومات كافیة   -ب
عن عملیة البیع أو التصرف في سجل اإلفالس لتمكین لجنة الدائنین 
إْن ُوِجدت أو الدائنین الحاضرین في االجتماع من اتخاذ قرار بشأن 

 عملیة البیع أو التصرف.
على المحكمة إقرار بیع جزء رئیسي من أصول التفلیسة أو التصرف  -ج

ء المتطلبات فیھ بعد التحقق من موافقة الدائنین علیھ واستیفا
) من ھذا القانون بالقدر الذي ال 56المنصوص علیھا في المادة (
 یتعارض مع أحكام ھذه المادة.
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المواد كما وردت في مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 
بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم واإلفالس الصادر 

 بالقانون رقم (22) لسنة 2018

المواد كما وردت في قانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار 
 قانون إعادة التنظیم واإلفالس

في حالة عدم موافقة الدائنین على بیع أّيِ جزء رئیسي من أصول   -د
التفلیسة أو التصرف فیھ، فللمحكمة الموافقة على طلب إجراء البیع 

طاء فرصة سماع الرأي، وذلك أو التصرف بعد إجراء اإلعالن وإع
 في األحوال اآلتیة:

إذا كان البیع أو التصرف یحقق المصلحة الفضلى ألصول  -1
 التفلیسة.

 إذا كان البیع أو التصرف مناسباً وفقاً لظروف الحال. -2
 توصیة أمین التفلیسة بالموافقة على البیع أو التصرف. -3

 

 :ثانیةفقرة إضافة ) 110مادة (
 فئات الدائنین في خطة إعادة التنظیمتصنیف 

تصنِّف خطة إعادة التنظیم فئات الدائنین المتماثلة حقوقھم وباألخص 
ال والدائنین  الدائنین المضمونین والدائنین غیر المضمونین والدائنین العمَّ
اآلخرین من أصحاب االمتیاز وُمالَّك الحصص. ویجوز إنشاء فئة خاصة 

ا كان من شأن ذلك تسھیل إجراءات إعادة التنظیم من الدائنین أو أكثر إذ
 .وفاعلیتھا ومن ذلك أصحاب المطالَبات الصغیرة

 ویُعاَمل الدائنون من ذات الفئة على قدم المساواة.

 )110مادة (
 تصنیف فئات الدائنین في خطة إعادة التنظیم

تصنِّف خطة إعادة التنظیم فئات الدائنین المتماثلة حقوقھم وباألخص 
ال والدائنین  الدائنین المضمونین والدائنین غیر المضمونین والدائنین العمَّ
اآلخرین من أصحاب االمتیاز وُمالَّك الحصص. ویجوز إنشاء فئة خاصة 
من الدائنین أو أكثر إذا كان من شأن ذلك تسھیل إجراءات إعادة التنظیم 

 وفاعلیتھا ومن ذلك أصحاب المطالَبات الصغیرة.
 

 
 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
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 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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