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 المقدمة

ألعمال االقتصاد الوطني على نطاق الصناعات ومجال رواد افي إطار توجيهات حكومة مملكة البحرين لتعزيز وتنمية دور 

إللكترونية والجهات بالتعاون مع هيئة الحكومة انظام السجالت التجارية الجديد دشين تم ت، المحلية واألجنبية وجذب االستثمارات

الواحدة  راضيةالفتاالتجارية أو المحطة نظام السجالت  يعتبر. 2015الحكومية ذات العالقة بالتراخيص التجارية في شهر مايو 

يق االنترنيت من خالل انجاز جميع المعامالت التجارية عن طر استراتيجياً وطموحاً لمملكة البحرين إلنجاز األعمال مشروعا

 .بصورة تامة

 أهداف نظام السجالت التجارية

 المنشآت التجارية والصناعية.إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص  .1

 إعادة هندسة اإلجراءات وتسهيلها وتبسيطها، طبقاً ألفضل الممارسات العالمية . .2

 الربط الكامل مع جميع األنظمة اإللكترونية للجهات الرسمية المرخصة والمانحة للموفقات. .3

لمملكة تصادية يتناسب مع الرؤية االق بما في مختلف المؤشرات العالمية تحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية األعمال .4

 .2030بحرينال

 أهم مميزات نظام السجالت التجارية

إللكتروني، اتقديم جميع الخدمات بصورة إلكترونية من خالل المحطة االفتراضية الواحدة:  الطلب اإللكتروني، التقديم  .1

ق اإللكتروني من لكتروني، الشهادة اإللكترونية ، التحقالحجز اإللكتروني لالسم التجاري، الدفع اإللكتروني، اإلشعار اإل

 العمليات .

مع الوزارات األخرى  اعتماد الخدمات اإللكترونية المساندة المقدمة من قبل هيئة الحكومة اإللكترونية مثل )الربط االلكتروني .2

 وبوابة الدفع اإللكتروني والمفتاح االلكتروني(

 ل البوابة اإللكترونية مركز االتصال .توفير قنوات متعددة للخدمة: وتشم .3

ألنشطة تطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع اتوفير دليل اإلجراءات الموحد لعمليات التسجيل والترخيص و .4

 .(ISIC4االقتصادية ) 

 فصل عملية التسجيل عن الترخيص. .5

 استحداث األنشطة والسجل االفتراضي. .6

 إعادة هندسة اإلجراءات وتسهيلها، طبقاً ألفضل الممارسات العالمية .توحيد إجراءات العمل من خالل  .7

 الربط اإللكتروني مع جميع الجهات ذات العالقة بالتراخيص . .8

 شفافية عالية واعتماد المستندات اإللكترونية. .9
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 منافع المشروع

ألخرى كومية والمستثمرين والجهات اتعزيز الشفافية والوضوح في عملية الترخيص والتسجيل لدى كل من األجهزة الح .1

 المستهدفة مما يعزز موقع البحرين كخيار أمثل للمستثمرين ورجال األعمال. 

ر جودة تقديم جميع الخدمات الحكومية المتكاملة والمعلومات الالزمة للحصول على السجل التجاري بدقة وضمن معايي .2

 الخدمات مما يحقق رضا المستثمرين .

رونية حكومية المعلومات الالزمة والوثائق الداعمة للحصول على الترخيص والتسجيل التجاري عبر منظومة إلكتتقديم جميع  .3

 متطورة ومتكاملة ذات كفاءة عالية من دون الحاجة إلى تقديم الوثائق في الكيانات الحكومية المختلفة.

لمنظومة اول على خدمات التراخيص الحكومية عبر تبسيط اإلجراءات مما يحقق سرعة اإلنجاز والفعالية في األداء للحص .4

 اإللكترونية المتكاملة بيسر وسهولة.

لية جراء الفحص زيادة اإلنتاجية وتقليل الوقت المستغرق لفحص الطلبات وتأشيرها، وبالتالي تقليل الموارد البشرية والما .5

 اآللي.

 الدليل الموحد لألنشطة التجارية

ات المختصة صداره بالتعاون الوثيق مع جميع الجهات الحكومية والهيئوالصناعية تم إرية الدليل الموحد لألنشطة التجا .1

ً إا بالتراخيص التجارية. ويتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد واإلرشادات واإلجراءات التي يجب اتباعه  لكترونيا

يع األنشطة اإلجراءات الالزمة لبدء ممارسة جمللحصول على السجالت التجارية في مملكة البحرين فهو يحتوي على قوائم 

 التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العالقة. 

نوني للمنشأة كما يحتوي على موجز عن بيئة األعمال في مملكة البحرين، وقواعد حجز االسم التجاري، واختيار الشكل القا .2

ل األموال عن مفهوم حوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية، فضالً 

 .وتمويل اإلرهاب

 مزاولة األعمال التجارية في مملكة البحرين

ءات الموجزة قبل التقدم بطلب للحصول على الترخيص لمزاولة العمل التجاري في مملكة البحرين، يجب اتباع الخطوات واإلجرا

 لتجاري بشكل تام ومنها:أدناه واستيفاء متطلبات مزاولة العمل ا

رين ضرورة الحصول على المفتاح اإللكتروني وذلك بالتسجيل في مكاتب هيئة الحكومة اإللكترونية في مملكة البح .1

(www.ekey.bh.قبل الشروع في تقديم طلب التسجيل أو التأشير على السجالت التجارية والصناعية ) 

ندات المطلوبة ودفع وابة اإللكترونية لنظام السجالت من حيث تقديم المستالتقدم إلكترونياً لجميع األعمال من خالل الب .2

 .www.sijilat.bhالرسوم 

حة للتراخيص من لجهات المانلتحديد نوع النشاط أو األنشطة التجارية المراد مزاولتها والتأكد من المتطلبات واالشتراطات  .3

 خالل الدليل الموحد لألنشطة التجارية.

ً تحديد الشكل  .4  .معين بأن بعض األنشطة التجارية تتطلب شكل قانوني القانوني للمنشأة، علما

 التأكد من استيفاء جميع متطلبات وشروط الترخيص المراد الحصول عليه. .5

 .تحديد االسم التجاري للمنشأة حسب الشروط والقوانين .6
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 القواعد القانونية

 أوالً: مواطني مملكة البحرين:

تيفائهم للمتطلبات البحرين ممارسة جميع األنشطة التجارية والمهنية والصناعية والخدمية وذلك عند اسيجوز لمواطني مملكة 

 .واالشتراطات

 .جميع أشكال الشركات التجارية •

 .مؤسسة الفرديةال •

 ثانياً: مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني الواليات المتحدة األمريكية:

رية والمهنية مزاولة جميع األنشطة التجا التعاون الخليجي ومواطني الواليات المتحدة االمريكية يجوز لمواطني دول المجلس

لتجارية عند استيفائهم للمتطلبات واالشتراطات عدا بعض األنشطة امن خالل مؤسسة فردية أو شركة والصناعية والخدمية 

 المحظورة.

 

 :ثالثاً: مواطني الدول األخرى

ل الشركات األخرى سواء العربية أو األجنبية مزاولة  جميع األنشطة االقتصادية من خالل جميع أشكا يجوز لمواطني الدول

 عدا بعض األنشطة التجارية المحظورة. التجارية

 

 :رابعاً: فروع الشركات األجنبية

الشتراطات ليجوز للشركات المؤسسة خارج مملكة البحرين أن تنشيء لها فروعا أو وكاالت أو مكاتب في مملكة البحرين وفقا 

 .والئحته التنفيذيةوتعديالته المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية 

 

 متطلبات تسجيل الشركات التجارية

لكة البحرين رقم فقد وضع قانون الشركات التجارية لمم، شاط التجاري المقترح يجب على المستثمر أن يختار الشكل القانوني للن

 27اري رقم النظم والضوابط التي تحكم األشكال القانونية للشركات، فيما وضع قانون السجل التجوتعديالته  2001لعام  21

 . والشركات التجارية لنظم والضوابط التي تحكم المؤسسات الفرديةا 2015لسنة 

 تطلبات عامة:م

 التقديم اإللكتروني لجميع الطلبات ويشمل ذلك الجديد ، الترخيص أو التأشير على السجل. .1

 تقديم مسودة عقد التأسيس والنظام األساسي ) حسب األحوال( .2

 الحصول على موافقة الجهات المعنية )لألنشطة التي تتطلب موافقات مسبقة(.  .3

 الموافقات(.شهادة إيداع رأس المال )بعد استيفاء  .4

 شهادة تقييم من خبير مختص أو مدقق حسابات إذا كان رأس مال الشركة عيني. .5

 متطلبات خاصة بالمؤسسين األشخاص الطبيعيين )األفراد(

 نسخة من وثائق الهوية للشركاء . .1

 رسالة عدم ممانعة لموظفي القطاع الخاص للبحرينين. .2
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 )الشركات(متطلبات خاصة بالمؤسسين األشخاص المعنويين 

 نسخة من عقد التأسيس أو النظام األساسي وتعديالته )إن وجدت( ) حسب االحوال( للشركات غير البحرينية. •

 آخر تقرير مالي مدقق إذا كان عمر الشركة أكثر من سنة.. •

 قرار من مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة )حسب األحوال( بالمشاركة في الشركة المراد تأسيسها *. •

ة في بلد تسجيل أن تكون المستندات الخاصة بالمؤسسين للشركات األجنبية مصدقة من الجهات التالية: الجهة المرخص* يجب 

 الشركة أو وزارة الخارجية أو سفارة مملكة البحرين.

 إجراءات التسجيل اإللكتروني للشركات التجارية

سمي ساري بموجب توكيل ر -وكيله المفوض بالتوقيع  تقديم الطلب إلكترونياً شخصياً أو عبر مكتب وسيط محترف أو عبر .1

و التأشير أإلى إدارة التسجيل التجاري ، ويشمل ذلك تقديم الطلب الجديد ، الترخيص  -المفعول ومصدق من كاتب العدل 

 على السجل .

 الحصول على التصريح األمني للمستثمرين األجانب. .2

 سب األحوال(إرفاق مسودة عقد التأسيس والنظام األساسي ) ح .3

 ارفاق شهادة إيداع رأس المال )بعد استيفاء الموافقات(. .4

 ارفاق شهادة تقييم من خبير مختص أو مدقق حسابات إذا كان رأس مال الشركة عيني. .5

ن الجهات مإرفاق المتطلبات والمستندات المطلوبة األخرى من قبل الجهات المرخصة لألنشطة التي تتطلب موافقة مسبقة  .6

 المرخصة والمانحة للموفقات.الرسمية 

 مالحظات: 

 يجب أن تكون جميع السجالت التجارية لمقدم الطلب مجددة ونشطة وال توجد عليها مخالفات. -

المؤهل العلمي الحقول المؤشرة باللون االحمر ، تتطلب تحميل المستندات المطلوبة، مثل تحميل صورة من البطاقة الذكية و -

 لألنشطة التي تتطلب ذلك.

 لكل صفحة. 300KBأي   3MBحجم المستند المرفق الواحد يجب اال يتعدى  -

 Chrome (  Googleإلجراء الدفع اإللكتروني يجب استخدام متصفح )  -

 ال يتمكن المستثمر اجراء أي تأشير على فروعه في الحاالت التالية:  -

 االجراء الحالة

 ً الفرع لحذفه بشكل صحيح عبر اجراء  يجب دفع الرسوم المستحقة على احد الفروع ملغي اداريا

 تأشيرة "تسوية مديونية فرع محذوف بقرار"

احد الفروع ملغي مع 

عدم استيفاء شروط 

 االلغاء

ة دفع الرسوم المستحقة على الفرع  لحذفه بشكل صحيح عبر اجراء تأشير

 "تسوية مديونية سجل تجاري ملغي مع عدم استيفاء الشروط".

احد الفروع عليه 

 مخالفات

مرفقا  االستعالم عن الفرع الذي عليه مخالفات وتقديم طلب "ازالة مخالفة"

 خرى" .ابكافة المستندات المطلوبة إلزالة هذه المخالفات من قائمة "خدمات 

 تجديد الفروع او حذفها من قائمة "خدمات عامة". احد الفروع غير مجدد
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 التجاريةإجراءات إدارة التسجيل التجاري للشركات 

ين في وزارة إرسال الطلبات المقدمة إلكترونياً للجهات الرسمية المرخصة والمانحة للموفقات بعد فحصها من قبل المختص .1

 الصناعة والتجارة والسياحة والـتأكد من استيفائها للمتطلبات ولالشتراطات وحسب طبيعة النشاط التجاري .

لبت في اطالب الخدمة مباشرة بعد حصول الموافقة من قبل الوزارة وقبل استحصال رسوم البلدية ) عشرة دنانير ( من  .2

 الطلب من قبل البلدية.

 مخاطبة وإشعار طالب الخدمة بتطورات الحاصلة للطلب المقدم إلكترونياَ. .3

 عملية الحصول على موافقة الجهات المعنية من خالل النظام اإللكتروني. .4

 ألساسيعملية التوثيق لعقد التأسيس والنظام ا .5

ً بعد قيام طالب الخدمة بتسديد الرسوم المطلوبة من خالل بو .6 ابة الدفع عملية إصدار شهادة السجل التجاري إلكترونيا

 دينار. 2االلكتروني، يمكن الحصول على النسخة الورقية للشهادة مقابل 

 النشر بالجريدة الرسمية أو على موقع الوزارة اإللكتروني. .7

 اختيار الشكل القانوني
 

 الشركات المساهمة البحرينية العامة .1

ن عن ديون الشركة يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول، وال يكونون مسؤوليالمساهمين تتكون الشركة المساهمة العامة من عدد من 

 والتزاماتها إال بمقدار قيمة أسهمهم.

 

 السمات األساسية لهذا النوع من الشركات:

 للمساهمين. مسؤولية محدودة •

 يسمح لها باألنشطة المصرفية والتأمين واستثمار أموال الغير )بموافقة الجهات المرخصة(. •

سهم رأس أ% من قيمة 25مليون دينار بحريني ويمكن إيداع  1,000,000عن  رأس الماللالحد األدنى ال يقل أ •

 . المال على األقل بشرط الوفاء بباقي قيمة األسهم خالل مدة ال تزيد عن خمس سنوات

 .2أال يقل الحد األدنى للمؤسسين عن  •

 . أعضاء 5أال يقل الحد األدنى ألعضاء مجلس اإلدارة عن  •

 .االلتزام بتقديم بيانات مالية سنوية مدققة للوزارة •

 دينار بحريني. 100فلس وأن ال تتجاوز عن  100أن ال تقل القيمة االسمية لكل سهم عن  •

 :ملكية األجانب

 % )حسب األنشطة(.100التعاون الخليجي واألجانب بتملك الشركة بنسبة يسمح لمواطني دول مجلس 

 

 الشركات المساهمة البحرينية المقفلة .2

اول وال تطرح على قابلة للتدغير تتكون الشركة المساهمة المقفلة من عدد من األشخاص ال يقل عن اثنين يكتتبوا بها بأسهم 

 الجمهور باكتتاب عام.
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 النوع من الشركات: السمات األساسية لهذا

 مسئولية محدودة للمساهمين. •

 (.يسمح لها باألنشطة المصرفية والتأمين واستثمار أموال الغير )بموافقة الجهات المرخصة •

قيمة  % من50مائتي وخمسين ألف دينار بحريني ويمكن إيداع  250,000الحد األدنى لرأس المال المدفوع  •

 .ء بباقي قيمة األسهم خالل مدة ال تزيد عن ثالث سنواتأسهم رأس المال على األقل بشرط الوفا

 .دينار بحريني 100وأن ال تتجاوز عن فلس  100أن ال تقل القيمة االسمية لكل سهم عن  •

 .أن ال يقل الحد األدنى للمؤسسين عن شخصين •

 .أن ال يقل الحد األدنى ألعضاء مجلس اإلدارة عن ثالثة أعضاء •

 .ية سنوية مدققة للوزارةااللتزام بتقديم بيانات مال •

 ملكية األجانب: 

 % )حسب األنشطة(.100 بنسبةالشركة واالجانب بتملك يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 

 

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة .3

 المال. والً إال بقدر حصته في رأسؤهي شركة ال يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً، وال يكون كل منهم مس

 

 السمات األساسية لهذا النوع من الشركات:

 . محدودة مسؤولية •

 . ال يسمح باألنشطة المصرفية والتأمين واستثمار أموال الغير •

 ال يوجد حد أدنى لرأس المال . •

 (.( وأن ال يزيد الحد األعلى عن )خمسينأثنينأن ال يقل عدد الشركاء عن ) •

 .أو خطاب تطمين صادر من مدقق حسابات الشركة مدققةااللتزام بتقديم بيانات مالية سنوية  •

 .دينار بحريني 50لكل حصة عن  األسميةال تقل القيمة  •

 :ملكية األجانب

 % )حسب األنشطة(.100يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي واألجانب بتملك الشركة بنسبة 

 شركات التضامن .4

امن في تحت اسم معين ويكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضشركة التضامن هي شركة تؤلف من شخصين أو أكثر 

 .جميع أموالهم عن التزامات الشركة

 

 السمات األساسية لهذا النوع من الشركات:

 تضامنية غير محدودة للشركاء. مسؤولية •

 . واستثمار أموال الغيرأالتأمين أو ال يسمح بمزاولة األنشطة المصرفية  •

 .نشاطها داخل مملكة البحرينيسمح لها بمزاولة  •

 .ال يقل الحد األدنى للشركاء عن شخصينأيجب  •
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 :ملكية األجانب

 % )حسب األنشطة(.100يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي واالجانب بتملك الشركة بنسبة 

 

 شركات التوصية باألسهم .5

لمسؤولين بالتضامن إحداهما فئة الشركاء المتضامنين اشركة التوصية باألسهم هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء، 

زامات الشركة إال في جميع أموالهم عن التزامات الشركة، والفئة األخرى هي فئة الشركاء الموصين الذين ال يسألون عن الت

 .بمقدار حصتهم في رأس المال

 

 السمات األساسية لهذا النوع من الشركات:

دة ء محدودي المسؤولية )شركاء موصين( وشركاء بمسؤوليات غير محدوهناك فئتان من الشركاء: شركا •

 . )شركاء متضامنين(

 . عشرون ألف دينار بحريني 20,000الحد األدنى المطلوب لرأس المال  •

 . أشخاص 4مؤسسين للالحد األدنى المطلوب  •

 :ملكية األجانب

 % )حسب األنشطة(.100بنسبة  يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي واالجانب بتملك الشركة

 

 شركة الشخص الواحد .6

لك رأس شركة الشخص الواحد هي شركة يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل من قبل شخص واحد طبيعي أو اعتباري. ال يسأل ما

 .مال الشركة إال بمقدار رأس المال المخصص للشركة

 

 السمات األساسية لهذا النوع من الشركات:

 . مسؤولية محدودة •

 . ال يسمح لها بمزاولة األنشطة المصرفية والتأمين واستثمار أموال الغير •

 ال يوجد حد أدنى لرأس المال. •

 . خارجيحسابات  يشترط وجود مدقق •

 .أو خطاب اطمئنان صادر من المدقق االلتزام بتقديم تقرير مالي سنوي مدقق •

 :ملكية األجانب

 % )حسب األنشطة(.100واالجانب بتملك الشركة بنسبة يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 

 

 فروع الشركة األجنبية .7

ً يجوز للشركة المؤسسة والمسجلة خارج مملكة البحرين أن تنشيء لها  ليميا في مملكة لعملياتها أو مكتبا تمثيليا أو إقفروعا

 ن.البحري
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 السمات األساسية:

 . كة البحرينممل ها فيتتحمل الشركة األم كافة مسؤوليات فرع •

 . المكتب التمثيلي واإلقليمي يسمح له فقط بتولي مهمات التسويق والترويج •

قة الجهات يسمح لها بمزاولة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو االستثمار للغير )الفروع العاملة فقط وبمواف •

 (.المرخصة

 يشترط وجود مدير للفرع. •

 ال يوجد رأسمال للفرع. •

 

 الشركات القابضة .8

ات ا هي شركة الهدف من تأسيسها تملك أسهم أو حصص في شركات بحرينية أو أجنبية، أو االشتراك في تأسيس هذه الشرك

قفلة أو العامة، أو وكفالتها لدى الغير. ويمكن للشركة القابضة أن تأخذ شكل الشركة المساهمة الم وإقراضهاوالعمل على إدارتها 

 و شركة الشخص الواحد. وتخضع ألحكام الشكل القانوني الذي اتخذته. الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أ

 المؤسسة الفردية

 والً عن جميع االلتزامات الناشئة عنها.ؤهي المنشأة التي يمتلكها شخص طبيعي واحد، ويكون مس

 متطلبات تسجيل المؤسسة الفردية

رين أو من وأن يكون مقيماً في مملكة البح أن يكون بحريني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .1

 سنة. 18 مواطني الدول المرتبطة باتفاقات التجارة الحرة مع مملكة البحرين، أن ال يقل عمر صاحب الطلب عن

 التقديم اإللكتروني لجميع الطلبات ويشمل ذلك الجديد ، الترخيص أو التأشير على السجل. .2

 ألنشطة التي تتطلب موافقات مسبقة(.الحصول على موافقة الجهات المعنية )ل .3

 

 إجراءات التسجيل اإللكتروني للمؤسسات الفردية

يل رسمي بموجب توك -تقديم الطلب إلكترونياً شخصياً أو عبر مكتب وسيط محترف أو عبر وكيله المفوض بالتوقيع  .1

الترخيص أو  ،تقديم الطلب الجديد إلى إدارة التسجيل التجاري ، ويشمل ذلك  -ساري المفعول ومصدق من كاتب العدل 

 التأشير على السجل .

 إرفاق النسخة االلكترونية من جواز السفر أو البطاقة الذكية . .2

ن الجهات مإرفاق المتطلبات والمستندات المطلوبة األخرى من قبل الجهات المرخصة لألنشطة التي تتطلب موافقة مسبقة  .3

 الرسمية المرخصة والمانحة للموافقات.

 راءات التأشير اإللكتروني للمؤسسات الفرديةإج

يل رسمي بموجب توك -تقديم الطلب إلكترونياً شخصياً أو عبر مكتب وسيط محترف أو عبر وكيله المفوض بالتوقيع  .1

الترخيص أو  ،إلى إدارة التسجيل التجاري ، ويشمل ذلك تقديم الطلب الجديد  -ساري المفعول ومصدق من كاتب العدل 

 على السجل .التأشير 

لكية مإختيار نوع التأشير  مثل إضافة فرع جديد، شطب السجل التجاري، إضافة نشاط، تغيير نشاط، شطب نشاط، نقل  .2

 سجل تجاري ومعاملة مشتركة ) تغيير العنوان، االسم التجاري، النشاط التجاري(.
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لألنشطة التي تتطلب موافقة مسبقة من الجهات إرفاق المتطلبات والمستندات المطلوبة األخرى من قبل الجهات المرخصة  .3

 الرسمية المرخصة والمانحة للموافقات.

 

 مالحظات: 

 يجب أن تكون جميع السجالت التجارية لمقدم الطلب مجددة ونشطة وال توجد عليها مخالفات. -

المؤهل العلمي اقة الذكية والحقول المؤشرة باللون االحمر ، تتطلب تحميل المستندات المطلوبة، مثل تحميل صورة من البط -

 لألنشطة التي تتطلب ذلك.

 لكل صفحة. 300KBأي   3MBحجم المستند المرفق الواحد يجب اال يتعدى  -

 Chrome (  Googleإلجراء الدفع اإللكتروني يجب استخدام متصفح )  -

 ال يتمكن المستثمر اجراء أي تأشير على فروعه في الحاالت التالية:  -

 االجراء الحالة

 ً يجب دفع الرسوم المستحقة على الفرع لحذفه بشكل صحيح عبر اجراء  احد الفروع ملغي اداريا

 تأشيرة "تسوية مديونية فرع محذوف بقرار"

احد الفروع ملغي مع 

عدم استيفاء شروط 

 االلغاء

ة دفع الرسوم المستحقة على الفرع  لحذفه بشكل صحيح عبر اجراء تأشير

 ملغي مع عدم استيفاء الشروط". "تسوية مديونية سجل تجاري

احد الفروع عليه 

 مخالفات

مرفقا  االستعالم عن الفرع الذي عليه مخالفات وتقديم طلب "ازالة مخالفة"

 خرى" .ابكافة المستندات المطلوبة إلزالة هذه المخالفات من قائمة "خدمات 

 ة".تجديد الفروع او حذفها من قائمة "خدمات عام احد الفروع غير مجدد

 إجراءات إدارة التسجيل التجاري

لمختصين في ايتم إرسال الطلبات المقدمة إلكترونياً للجهات الرسمية المرخصة والمانحة للموفقات بعد فحصها من قبل  .1

 لتجاري .وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والـتأكد من استيفائها للمتطلبات ولالشتراطات وحسب طبيعة النشاط ا

وقبل البت  استحصال رسوم البلدية ) عشرة دنانير ( من طالب الخدمة مباشرة بعد حصول الموافقة من قبل الوزارةيتم  .2

 في الطلب من قبل البلدية.

 يتم مخاطبة وإشعار طالب الخدمة بتطورات الحاصلة للطلب المقدم إلكترونياَ. .3

 اإللكتروني.  تتم عملية الحصول على موافقة الجهات المعنية من خالل النظام  .4

الل بوابة الدفع تتم عملية إصدار شهادة السجل التجاري إلكترونياً بعد قيام طالب الخدمة بتسديد الرسوم المطلوبة من خ .5

 دينار. 2االلكتروني، يمكن الحصول على النسخة الورقية للشهادة مقابل 

 النشر بالجريدة الرسمية أو على موقع الوزارة اإللكتروني. .6
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 التجارياالسم 

 :الخطوات االسترشادية الختيار االسم التجاري للمؤسسة الفردية أو الشركة التجارية

 أن ال يكون االسم المختار مسجالً باسم طرف ثاٍن لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. .1

 أن ال يتضمن أي مخالفة للنظام العام واألعراف، والتقاليد والمعتقدات الدينية. .2

 له أي مدلول مخالف لنوع النشاط الذي تقوم به المنشأة التجارية.أن ال يكون  .3

المة أن ال يشكل االسم اعتداء على عالمة تجارية، إال إذا حصل صاحب الطلب على ترخيص خاص من صاحب الع .4

 التجارية.

 الترخيص الصناعي

 إجراءات الترخيص الصناعي

 لي:الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي كالتاأنواع التراخيص الصناعية التي تصدرها إدارة التنمية 

 الموافقة المبدئية . .1

 الترخيص الصناعي. .2

 إجراءات الحصول على ترخيص صناعي إلقامة مشروع صناعي :

 ( باتباع الخطوات التالية:www.sijilat.bhتقدم صاحب الطلب بنظام السجالت التجارية )ي

 الصناعي عبر النظام .طباعة استمارة طلب الترخيص  -1

 ملء استمارة طلب الترخيص الصناعي وتضمينه عبر النظام. -2

 5الل مدة أقصاها خقيام إدارة التنمية الصناعية بمراجعة الطلب وإصدار الموافقة المبدئية الالزمة عبر النظام اإللكتروني  -3

 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع البيانات المطلوبة.

 قابلة للتجديد. الموافقة المبدئية ويتم تضمينها عبر النظام اإللكتروني وهي صالحة لمدة سنةتصدر  -4

مطلوبة من على صاحب الطلب إدخال عنوان المنشأة عبر النظام اإللكتروني ويقوم النظام بموجب ذلك بأخذ الموافقات ال -5

لنشاط  لبيئة والصحة وجهات اخرى حسب طبيعة االجهات الرسمية المرخصة والمانحة للموافقات مثل شئون البلديات وا

 الصناعي.

6-  ً ً للنموذج الخليجي الموحد ويكون صالحا مدة سنة ليصدر الترخيص الصناعي ويتم تضمينه عبر النظام اإللكتروني وفقا

 ويخول صاحبه البدء في تنفيذ المشروع .

 

 إجراءات تجديد الموافقة المبدئية / الترخيص الصناعي :

 مخاطبة إدارة التنمية الصناعية لطلب التجديد مع ذكر مبررات التأخير.الطلب ب يقوم صاحب -1

 يتم تجديد الموافقة المبدئية/الترخيص الصناعي لمدة سنة قابلة للتجديد. -2
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 إجراءات إضافة نشاط صناعي جديد أو فرع جديد في الترخيص الصناعي:

 ( باتباع الخطوات التالية:(www.sijilat.bhمن خالل نظام السجالت التجارية  تقدم صاحب الطلبي

 طباعة نموذج طلب الترخيص الصناعي واستمارة المعلومات عبر النظام. .1

 ملء نموذج طلب الترخيص الصناعي واستمارة المعلومات وتضمينهما عبر النظام. .2

 5دة أقصاها مكتروني خالل قيام إدارة التنمية الصناعية بمراجعة الطلب وإصدار الموافقة الالزمة عبر النظام اإلل .3

 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع البيانات المطلوبة.

 تصدر الموافقة المبدئية ويتم تضمينها عبر النظام اإللكتروني وهي صالحة لمدة سنة وقابلة للتجديد. .4

قات المطلوبة ذلك  بأخذ المواف على صاحب الطلب إدخال عنوان المنشأة عبر النظام اإللكتروني ويقوم النظام بموجب .5

 مملكة.من الجهات المعنية ذات العالقة مثل شؤون البلديات والبيئة والصحة وأي جهة أخرى معنية بالطلب بال

لحاً لمدة يصدر الترخيص الصناعي ويتم تضمينه عبر النظام اإللكتروني وفقاً للنموذج الخليجي الموحد ويكون صا .6

 تنفيذ المشروع .سنة ويخول صاحبه البدء في 

حاً لمدة يصدر الترخيص الصناعي ويتم تضمينه في النظام اإللكتروني وفقاً للنموذج الخليجي الموحد ويكون صال .7

 سنة ويخول صاحبه البدء في تنفيذ المشروع .

 

 


