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الرقـــم: ٧84 ص ل م ق/ ف5 د4  

التاريخ: 16 مارس 2022م 

احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  
جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

( 345مشـــــــرن  قـــــــانةن  ت ـــــــ ي  ا ـــــــاد    كمإلـــــــ  نرفـــــــ أن  لنـــــــايطيـــــــ  
ــانةن  ــو قـــ ــم  مـــ ــانةن رقـــ ــةم   ـــ ــادر  ا ر)ـــ ــا الوـــ ــرلاج الت اريـــ ــنا 21الشـــ ( لســـ

 . ا    يف ضةء االقرتاح   انةن ا   م مو م لس النةاب( 2001

ا  ــ ن  ــ نق مت ـــــــ ــر  شـــــــ ــ اد   ريـــــــ ــتق نإ ـــــــ ــتق ندرا)ـــــــ ــاء مناقشـــــــ  رجـــــــ
رأيكــــــم ل رضــــــق  لــــــق ا  لــــــس يــــــ ل مة ــــــ  أقوــــــا     ــــــا أ)ــــــا    مــــــو 

  اريخق.
ته ،،، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركا

علي بن صاحل الصاحل    
ئيس جملس الشورىر  

ف/ /
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصادية الشؤون جلنة 

 العنوان

) من قانون الشركات  345مشروع قانون بتعدیل المادة ( 
   2001) لسنة 21التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

 مجلس النواب القانون مشروعأصل 

 الفصل التشریعي الخامس - رابعالاالنعقاد دور  - 2022 مارس 16 اإلحالة إىل اللجنة 

 الفصل التشریعي الخامس - رابعلادور االنعقاد  - 2022 مارس 27 انتهاء اللجنة من املناقشة 

 ) 2( عدد االجتماعات  

 ---  العرض على اجللسة

 نمادتادیباجة +  بنيته 

 مضمونه 

القانون    یھدف في    –مشروع  وارد  ھو  اإلیضاحیة  كما  المرفقة  المذكرة 
ى معالجة اآلثار السلبیة التي نجمت عن فتح المجال إل  –  باالقتراح بقانون

األ المستثمر  برأسجأمام  زھید  نبي  إلى  و   ،مال  كذلك  على  یھدف  الحفاظ 
 االقتصاد الوطني وقوة المستثمر البحریني. 

رأي جلنة الشؤون التشريعية  

 والقانونية مبجلس الشورى
 . القانونیةو الدستوریة ینتمن الناحی مشروع القانونسالمة 

 خالصة آراء اجلهات املختصة  

 :وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  •
اتفاق  أفاد سعادة وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة  ب  اجتماع اللجنة،خالل  

مذكرتھا  في  الموقرة  الحكومة  أوردتھا  التي  المالحظات  مع  الوزارة 

اإلیضاحیة المتعلقة بمشروع القانون محل النظر؛ حیث إن التعدیل المقترح  

  350بوضع حد أدنى لرأس مال الشركة المملوكة لغیر البحرینیین بمقدار     –
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الشأن، وفیھ انتقاص    فیھ تقیید للسیاسة التشریعیة في ھذا  –ألف دینار بحریني  

البحرینیة    من حجم التعامالت المالیة التي یمكن للمؤسسات المالیة والشركات

المحلي أن تجریھا مع تلك الشركات، بما یؤثر سلبًا على   ذات رأس المال 

صناعة الخدمات المالیة بطریق غیر مباشر. كما سیترتب على ھذا التعدیل 

الرؤیة  الحد من االستثمارات األجنبیة بممل یتنافى مع  البحرین، وھو ما  كة 

للمملكة   األجنبیة    2030االقتصادیة  االستثمارات  جذب  على  ترتكز  والتي 

اإلصالح   متطلبات  مع  ویتعارض  التنمیة،  مشروعات  في  للمساھمة 

ضوء   في  القادمة  المرحلة  احتیاجات  تلبیة  وعدم  المنشود،  االقتصادي 

 المتغیرات االقتصادیة والتجاریة. 

القانون وبن  مشروع  في  النظر  إعادة  إلى  الوزارة  دعت  ذلك،  على  اًء 

 لألسباب المشار إلیھا أعاله. 

 الموافقة على مشروع القانون  قرار جملس النواب 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 الموافقة على مشروع القانون عدم 

 



  

 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 
 للجنةاتقریر 

 
 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 
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 2022مارس   27التاریخ: 

 ) 19التقریر: ( 
 

 

 الشؤون املالية واالقتصادية   تقرير جلنة 

) من قانون الشركات التجارية الصادر  345مشروع قانون بتعديل املادة (حول 

(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من   2001) لسنة 21باملرسوم بقانون رقم (

 النواب)جملس 

 

 الفصل التشریعي الخامس  –  الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

  )،4د    5ص ل م ق / ف    784، وبموجب الخطاب رقم ( 2022  مارس  16بتاریخ  

إلى لجنة الشؤون المالیة  رئیس مجلـس الشـورى  معالي السید علي بن صالح الصالح  أحال  

( واالقتصادیة   المادة  بتعدیل  قانون  الصادر  345مشروع  التجاریة  الشركات  قانون  من   (

(المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس    2001) لسنة  21بالمرسوم بقانون رقم (

على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم ،  النواب)

 عرضھ على المجلس. 
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ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:

 : یناآلتی ینالمذكور في االجتماع مشروع القانونتدارست اللجنة  )1(

 التاریخ  االجتماعرقم 
 2022مارس   20 العشرینالثاني و

 2022مارس   27 الثالث والعشرین
 

بھ والتي اشتملت على    لى الوثائق المتعلقةمشروع القانون عاطلعت اللجنة أثناء دراستھا    )2( 

 ما یلي:

 مشروع القانون. 

 .مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون 

  القانوني.مذكرة ھیئة التشریع والرأي 

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 مذكرة الرأي القانوني. 

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. 

 

 : عن  ممثلون  2022مارس    20) المنعقد بتاریخ  22جتماع رقم (االحضر  بدعوة من اللجنة،   •

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

 وكیل وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  السیدة إیمان أحمد الدوسري 
 مستشار خبیر الشؤون القانونیة السید محمد عبدالمنعم العید 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
 شؤون برلمانیةأخصائي  سوسن محمد القناص السیدة 
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 اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: حضر •

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

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

 باحث قانوني أول  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
 وتواصل مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي 

 

 ثا
ً
 :الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىجلنة رأي  -اني

مشــروع قانون رأت لجنة الشــؤون التشــریعیة والقانونیة بمجلس الشــورى ســالمة 

)  21) من قانون الشـــركات التجاریة الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم (345بتعدیل المادة (

ــنة  لناحیتین  من ا؛ (المعد في ضــــوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)  2001لســ

 الدستوریة والقانونیة.

 

 
ً
 :الصناعة والتجارة والسياحة رأي وزارة -اثالث

اتفاق الوزارة ب   –خالل اجتماع اللجنة    –أفاد سعادة وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة  

بمشروع   المتعلقة  اإلیضاحیة  مذكرتھا  في  الموقرة  الحكومة  أوردتھا  التي  المالحظات  مع 

مال الشركة المملوكة   بوضع حد أدنى لرأس    –المقترح  ؛ حیث إن التعدیل  النظرالقانون محل  
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 فیھ تقیید للسیاسة التشریعیة في ھذا الشأن،   –ألف دینار بحریني    350لغیر البحرینیین بمقدار  

البحرینیة   والشركات وفیھ انتقاص من حجم التعامالت المالیة التي یمكن للمؤسسات المالیة  

على صناعة الخدمات    بما یؤثر سلبًاأن تجریھا مع تلك الشركات،  ذات رأس المال المحلي  

الحد من االستثمارات األجنبیة بمملكة   ى ھذا التعدیلسیترتب علكما    .بطریق غیر مباشر  المالیة

للین،  البحر االقتصادیة  الرؤیة  مع  یتنافى  ما  جذب   2030ملكة  موھو  على  ترتكز  والتي 

األجنبیة التنمیة  االستثمارات  مشروعات  في  وللمساھمة  اإلصالح ی ،  متطلبات  مع  تعارض 

االقتصادي المنشود، وعدم تلبیة احتیاجات المرحلة القادمة في ضوء المتغیرات االقتصادیة 

 والتجاریة.

وبناًء على ذلك، دعت الوزارة إلى إعادة النظر في مشروع القانون لألسباب المشار إلیھا  

 أعاله. 
 

 
ً
 رأي اللجنة:  -ارابع

اللجنة   (تدارست  المادة  بتعدیل  قانون  التجاریة  345مشروع  الشركات  قانون  ) من 

بقانون المقدم  (المعد في ضوء االقتراح    2001) لسنة  21الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى  ،  من مجلس النواب)

الناحیتین الدستوریة والقانونیةمشروع  والذي انتھى إلى سالمة   واطلعت على ،  القانون من 

كما اطلعت اللجنة على للجنة،    ینالقانونی  ینلقانوني المعدة من قبل المستشارمذكرة الرأي ا

بخصوص   النواب  مجلس  لرأيالقانون،  مشروع  قرار  وزیر  واستمعت  الصناعة    سعادة 

 .وممثلي الوزارة والتجارة والسیاحة

بنص    المادة األولى   استبدلت من مادتین،    -فضالً عن الدیباجة    - مشروع القانون    یتألف

الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون ) من قانون  345المادة (أ) و(د) من  الفقرتین (

 : نیاآلتی نی، النص2001) لسنة 21رقم (

) من ھذا  4استثناء من أحكام أي قانون آخر، ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة ( )أ

القانون ومراعاة أحكام قانون المصرف المركزي فیما یخص المؤسسات المالیة، یجوز 

  -ا  ا أو جزئیً كلیً   -ا یُنُص علیھ في ھذا القانون تكون مملوكة  الترخیص بتأسیس شركات مم
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لشركاء غیر بحرینیین لمزاولة أنشطة مما یقتصر الترخیص بمزاولتھا على البحرینیین أو 

في   الحصص  غالبیة  یملك  بحریني  شریك  دون  مزاولتھا  البحریني  لغیر  یجوز  ال  التي 

تبعً  األنشطة  تلك  لمزاولة أي من  أو  التي   االشركة،  المناطق  أو  الشركة  لمقدار رأسمال 

وفي جمیع األحوال یجب أن ال یقل الحد األدنى لرأس مال  ا لممارسة أعمالھا،  تتخذھا مقرً 

 ألف دینار بحریني. 350الشركة عن 
 

 
 

المال األجنبي  یجوز لمجالس )د الشركات ذات رأس  العادیة وغیر   إدارة  العامة  وجمعیاتھا 

بكافة  اجتماعاتھا  تلتزم في شأن  أن  البحرین، على  مملكة  اجتماعاتھا خارج  العادیة عقد 

 األحكام الواردة في ھذا القانون. 

    تنفیذیة. المادة الثانیةوجاءت 

محل النظر وتبادل وجھات النظر بشأنھ، انتھت اللجنة إلى  مشروع القانون  بعد دراسة  

 الموافقة علیھ لألسباب اآلتیة:عدم التوصیة ب 

  من)  345(  المادة  من)  د(و)  أ(  البندین  على  قتصر ا  القانون  مشروع   في  التعدیل  حیث إن -1

)  345(  المادة  من)  أ(  الفقرة  نھایة  لىإ  تیةاآل  العبارة  ضافةإ  تمت إذ  ،  التجاریة   الشركات   قانون

ال یقل الحد األدنى لرأس مال الشركة  وفي جمیع األحوال یجب أن  "  :القانون  مشروع   من

لكي نفسھا  وكذلك تم تعدیل مقدمة الفقرة (د) من المادة    ،"ألف دینار بحریني.  350عن  

تتناسب مع التعدیل وذلك بحذف عبارة "ویجوز للوزیر المعني بشئون التجارة أن یعفي 

وفقًا ألحكام ھذا القانون"،  شركات ذات رأسمال أجنبي من الحد األدنى لرأس المال المقرر  

 لجذب  البحرین  مملكة  تنتھجھا  التي   االستراتیجیة  مع  یتنافىوذلك  ؛  ووظل باقي الفقرة كما ھ

 ةاالقتصادی  تنمیةال  متطلبات   مع   تعارًضا  ذلك   یشكل  حیث   األجنبیة،  األموال  رؤوس

مع  و   ،ةالمنشود تتوافق   االقتصادیة   المتغیرات   ضوء  في  القادمة  المرحلة  احتیاجاتال 

 . 2030 البحرین مملكة  رؤیة لتحقیق والتجاریة

الا  فلسفة  تقوم -2  إلیھ  دعت   إذا  إال  تشریعي  تعدیل  أي  إجراء  عدمعلى    ات تشریعستقرار 

 المادةویالحظ أن نص    وتبعاتھ،  تطبیقھ  آثار   بیان  مع  جرائھ إل  ملحة  ظروف   أو  ضرورة 

 لسنة   )1نون رقم (القا  بموجب   قریبة  فترة  منذقد تم تعدیلھا بالفعل    تعدیلھا  المقترح)  345(
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)  21الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة 2018

 المعنِي   للوزیر  یجوز: " تياآل  النحو  على)  د(  الفقرة  تعدیل  على  نص  حیث   ،2001لسنة  

ر  المال  لرأس  األدنى  الحد  من  أجنبي  رأسمال   ذات   شركات   یعفيَ   أن  التجارة  بشئون   المقرَّ

العادیة   القانون،  ھذا  ألحكام   اوفقً  العامة  الشركات وجمعیاتھا  ھذه  إدارة  لمجالس  ویجوز 

تلتزم في شأن اجتماعاتھا  البحرین، على أن  العادیة عقد اجتماعاتھا خارج مملكة  وغیر 

القانون" ھذا  في  الواردة  األحكام  وبكافة  مشروع  في      الحاليالمقترح  التعدیل  بموجب  . 

  الشركات   إدارة  لمجالس  یجوز"ھذا اإلعفاء بحیث أصبح النص:    يلغأفقد    القانون المذكور

 خارج  اجتماعاتھا   عقد  العادیة  وغیر  العادیة  العامة  وجمعیاتھا  األجنبي  المال   رأس  ذات

 ". القانون ھذا في الواردة األحكام بكافة اجتماعاتھا شأن في تلتزم أن على البحرین، مملكة

 
 

(إ -3 المادة  نص  مع  یتنافى  المطروح  القانون  مشروع  مكررً 21ن  الشركات    ا)  قانون  من 

 :ما یلي التجاریة، والتي نصت على

ا بتحدید حد أدنى لرأسمال أي أ) یجوز للوزیر المعني بشئون التجارة أن یصدر قرارً "(

 . ا ألحكام ھذا القانونوفقً نوع من أنواع الشركات التي تؤسس 

ا بتحدید حد أدنى لرأسمال الشركات  ب) یجوز للوزیر المعني بشئون التجارة أن یصدر قرارً 

التي تباشر أعماالً في قطاعات أو أنشطة اقتصادیة معینة، وذلك بعد التشاور مع الجھة 

 "المعنیة باإلشراف على ذلك القطاع أو النشاط االقتصادي.

ا یطلب  لم  لیلتعدیحیث  النص؛  ھذا  جاء ل حذف  وإال  المقترح،  التعدیل  مع  متناسبًا  كون 

(د) من المادة   ةالمقرر في بدایة الفقر  التعدیل بالحذفمع تلك المادة، وكان    االتعدیل متناقضً 

 المذكورة بال جدوى.

العربیة    لىإبالرجوع   -4 االستثمارالتشریعات  بتشجیع  ،  ي مصرال القانون    مثل:  الخاصة 

ا لم تنص  نھا جمیعً أ، نجد  اإلمارات العربیة المتحدةووسلطنة عمان،  ،  والتونسياألردني،  و

  أدنى لرأس مال الشركات ذات رأس المال األجنبي التي یرخص بتأسیسھا.   على تحدید حدٍ 

  المعاملة العادلة والمنصفة.بلدیھا  تتمتع جمیع االستثمارات المقامة  أن  نصت على  بل نجدھا  

ویجوز   الدولة للمستثمر األجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحھا للمستثمر الوطني.وتكفل  



 

7 
 

 

ا لمبدأ ستثناء بقرار من مجلس الوزراء تقریر معاملة تفضیلیة للمستثمرین األجانب تطبیقً اال

الحق في   األجنبي  لمستثمرلى منح اإ  تسعى ھذه التشریعات في غالبیتھال، كما  المعاملة بالمث

و وبالعملة  إنشاء  قیود  دون  الخارج  من  وتمویلھ  وتوسیعھ،  االستثماري  المشروع  إقامة 

أرباحھ  فیھ، وجني  تملكھ، وإدارتھ، واستخدامھ، والتصرف  یكون من حقھ  األجنبیة، كما 

إلى   بعضھ  أو  كلھ  التصفیة  ھذه  ناتج  وتحویل  المشروع،  الخارج، وتصفیة  إلى  وتحویلھا 

  الغیر.الخارج، وذلك دون اإلخالل بحقوق 

تفاقیة لتشجیع وحمایة االستثمارات، وقد ا)  34قد وقعت مملكة البحرین وصادقت على ( ل -5

نصت في غالبیتھا على أن: "یلتزم كل من الطرفین المتعاقدین بمنح استثمارات أو عائدات 

المتعاقد اآل الممنوحة   امتیازً اقلیمھ معاملة ال تقل  إخر في  مستثمري الطرف  المعاملة  عن 

ثالثة". مما یشیر   لى ضرورة تشجیع إالستثمارات أو عائدات رعایاه أو لرعایا أي دولة 

ن ما  إا عن المستثمر الوطني، لذا ف االستثمار ومنح المستثمر األجنبي معاملة ال تقل امتیازً 

 ھذه االتفاقیات.   ىعل   توقیعالالھدف والغایة المتوخاة من    عجاء في مشروع القانون قد یتنافى م

المالیة واالقتصادیة في مجلس النواب الموقر قد الشؤون  لجنة  لى أن  إوتجدر اإلشارة    

من حیث الماثل  الحاضرین مشروع القانون    األعضاءجمیع    رفض   :لىإ  نتھت في توصیتھاا

أعاله توافق مبررات وأھداف مشروع القانون المشار إلیھ    المبدأ، وذلك وفقًا للمبرر اآلتي:

مع مبررات وأھداف مشروع القانون بشأن تشجیع وحمایة االستثمار (المعد في ضوء االقتراح  

بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، الذي تعكف اللجنة على دراستھ حالیًا،  

 والذي یھدف إلى تشجیع وتنظیم االستثمار بشكل أشمل وأكثر تكامالً وتفصیالً.

 

قد   والسیاحة  والتجارة  الصناعة  وزارة  االتجاه  أیدت وكانت  نفس إوأشارت  ،  ھذا  لى 

غرفة تجارة    اقترحت كذلك  و  .مشروع قانون تشجیع وحمایة االستثمارة  نظًرا لشمولیالمبرر  

البحرین   القانونوصناعة  مشروع  أھداف  (ب  دمج  المادة  الشركات  345تعدیل  قانون  من   (

إال أن ،  نظًرا لشمولیتھ  شار إلیھالم  قانونالضمن توصیات اللجنة بشأن مواد مشروع    التجاریة

 على مشروع القانون المعروض.  وافق مجلس النواب الموقر قد 
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اخام
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -س

اللجنة على ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت 39إعماالً لنص المادة (

 اختیار كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.  األستاذ درویش أحمد المناعي سعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیًا.  األستاذ صادق عید آل رحمة  سعادة  .2
 

 سا
ً
 توصية اللجنة: -ادس

الموافقة  عدم  في ضــوء ما دار من مناقشــات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصــي ب         

) من قانون الشـركات التجاریة الصـادر بالمرسـوم  345مشـروع قانون بتعدیل المادة (على 

 .(المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)  2001) لسنة  21بقانون رقم (

 

 المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض على  

 
 

 

 

 

 

 

 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 
 

 
 رأي 

 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة

 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل



 

۱ 
 

General  -  عام 

 
 
 

 م  ۲۰۲۲ مارس ۲۱ التاریخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية   

 

 
 

(  الموضوع: المادة  بتعدیل  قانون  الصادر  ۳٤٥مشروع  التجاریة  الشركات  قانون  من   (

ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس  (المعد في  ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بالمرسوم بقانون رقم ( 

 النواب). 

 
 

 تحیة طیبة وبعد،
 
 

،  معالي السید علي بن صالح الصالح رئیس المجلس، أرفق  م۲۰۲۲  مارس  ۱٦بتاریخ       

) كتابھ رقم  / ف    ص  ۷۸٥ضمن  نسخة  ٤د    ٥ل ت ق  المادة  من  )،  بتعدیل  قانون  مشروع 

(المعد    ۲۰۰۱) لسنة  ۲۱الصادر بالمرسوم بقانون رقم () من قانون الشركات التجاریة  ۳٤٥(

إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة،    ،في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 

 . للجنة الشؤون المالیة واالقتصادیةوذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ 

 

 



 

۲ 
 

General  -  عام 

اجتماعھا    م۲۰۲۲  مارس   ۲۱  وبتاریخ      والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  لجنة  دي احالعقدت 

على  ،ینعشروال اطلعت  المذكو   مشروع   حیث  بشأنھ  ،ر القانون  النواب  مجلس  كما وقرار   ،

للجنة،   المساعد  القانوني  والمستشار  القانوني،  المستشار  قبل  من  المعدة  المذكرة  استعرضت 

 . بشأنھ المستشارین القانونیین ھیئة ب   ة، المتدرب نسة وعد جمعة آلاو 

 

 

ــروع  إلى ـعدم مـخالـفة  –بـعد الـمداوـلة والنـقاش    –وانتـھت اللجـنة      لمـبادئ وأحـكام  الـقانون    مشــ

 الدستور.

 

 رأي اللجنة:
 

) من قانون الشـــركات التجاریة  ۳٤٥مشـــروع قانون بتعدیل المادة ( ترى اللجنة ســالمة      

(المعد في ضــوء االقتراح بقانون المقدم   ۲۰۰۱لســنة  )  ۲۱الصــادر بالمرســوم بقانون رقم (

 من الناحیتین الدستوریة والقانونیة.  ،من مجلس النواب)

 

 

 
 
 

 دالل جاسم الزايد                                                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )3(املرفق 
 

 

 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

 
 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل
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 م 2022 مارس 27: التاريخ

 

 الموقر   المسقطي حسين  خالد السيد سعادة

  واالقتصادية المالية الشئون لجنة رئيس

 وبركاته،،،  للا  ورحمة عليكم السالم       

 

  بشأن القانوني بالرأي مذكرة: الموضوع

 الصادر التجارية الشركات قانون من( 345) المادة بتعديل    لسنة )  ( رقم قانون  مشروع
 مجلس من المقدم بقانون االقتراح ضوء في المعد ) 2001 لسنة( 21) رقم بقانون بالمرسوم

 (الموقر النواب
 

 الداخلية الالئحة بشأن 2002 لسنة( 55)  رقم بقانون  المرسوم  وعلى  الدستور، على االطالع  بعد  
 لسنة ( 21) رقم بقانون بالمرسوم الصادر الشركات قانون وعلى وتعديالته، ىالشور لمجلس
 دراسة  وبعد  العالقة، ذات المقارنة  العربية التشريعات  على  االطالع  وبعد وتعديالته،  2001
 :باآلتي سعادتكم نفيد المذكور، قانونال مشروع

 

: حمتوى      قانون: مشروع ال أوًلا
نصت املادة األوىل على   مادتني،   من   -  الديباجة  عن  فضلا   –يتألف مشروع القانون  

 ( املادة  بنص  ستبدل 
ُ
ي باملرسوم 345أن  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  من   )

 جديد2001( لسنة  21بقانون رقم ) 
ٌ
يتضمن   بعجز الفقرة )أ( من املادة، مبا  ، نص

األجنبي التي يرخص بتأسيسها وضع حد لرأس مال الشركات ذات رأس املال  
ر مببلغ )

ّ
 مع تعديل باحلذف  ( ألف دينار حبريني، 350يف مملكة البحرين يقد
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املعني بشئون الوزير  األدنى   لسلطة  الشركات من احلد  إعفاء ذات  التجارة من 
 تنفيذية.فيما جاءت املادة الثانية    ،الفقرة )د( من ذات املادة  لرأس املال وذلك يف

 
 ثانيا: أهداف ومربرات مشروع القانون: 

التنمية  -1 وحتقيق  البحريني،  واملستثمر  الوطني  اًلقتصاد  محاية 
 
ُ
ي أدنى  حد  وضع  مع  والرخاء،  اًلستثمار اًلقتصادية،  لدخول  فيه  سمح 

 .األجنبي بالعمل يف مملكة البحرين

املستثمر األجنبي معاجلة اآلثار السلبية التي ترتبت على فتح اجملال أمام   -2
برأس مال بسيط، وقيام مشروعات عديدة، مما ترتب عليه منافسة رؤوس 
ورؤوس  الوطني،  اًلقتصاد  على  ا 

ا
داهم ا 

ا
خطر مشكلا  البحرينية،  األموال 

 األموال الوطنية. 

 

 ثالثا: النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة: 
 وفقا والعمل، المال ورأس  الِمْلكية -أ " : أن على  الدستور  من( أ فقرة 9) المادة نصت -

 الوطنية،  وللثروة االجتماعي الدولة لكيان أساسية مقومات اإلسالمية، العدالة لمبادئ
 . "القانون ينظمها اجتماعية وظيفة ذات فردية  حقوق جميعا وهي

 
 العدالة  أساسه الوطني االقتصاد -أ" أن: على الدستور من( 10/1) المادة نصتو  -

 التنمية وهدفه الخاص، والنشاط العام النشاط بين العادل التعاون وقوامه االجتماعية،
 حدود في كله وذلك للمواطنين، الرخاء وتحقيق  مرسومة، لخطة وفقا االقتصادية

 ".القانون
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  :    واإلجراءات: قانون  ال أصل مشروع  رابعاا
 الشؤون لجنة أوصت وقد ،الموقر نوابال مجلس من مقدم  بقانون قتراحا المشروع هذا أصل
 المبدأ  حيث  من القانون مشروع  برفض الموقر النواب مجلس  في  واالقتصادية المالية

 ذات الجهات  غالبية  مع توافقت وقد تقريرها، في بينتها التي  والمبررات لألسباب

 ثالثةال جلسته  في الموقر  النواب مجلس  على  التقرير وعرض الرفض، هذا في العالقة
 م،2022 مارس 8 بتاريخ الخامس التشريعي الفصل من الرابع االنعقاد دور من والعشرين

 لىإ حالتها وتم مواده، وعلى المبدأ حيث من قانونال المشروع على الموافقة قرر والذي
 .م2022 مارس 10 بتاريخ الشورى مجلس

 

 : نص مشروع القانون:  خامساا 
 

 مشروع
 لسنة )  (  رقم قانون

 التجارية الشركات قانون من ( 345) المادة بتعديل
 2001 لسنة( 21) رقم بقانون بالمرسوم الصادر

 
 .البحرين مملكة ملك         خليفة آل عيسى بن حمد نحن
 الدستور،  على االطالع بعد

           ،  2001 لسنة( 21) رقم بقانون بالمرسوم الصادر التجارية الشركات  قانون وعلى
 وتعديالته، 

 :وأصدرناه عليه صدقنا وقد نصه،  اآلتي القانون والنواب الشورى مجلس أقر
 :األولى المادة
( 21) رقم بقانون بالمرسوم الصادر التجارية الشركات قانون من( 345) المادة بنص ُيستبَدل
 :اآلتي النص ،2001 لسنة
 هذا من ( 4) المادة من  الثالثة الفقرة حكم  مراعاة ومع آخر، قانون أي أحكام  من  استثناء (أ

 يجوز المالية، المؤسسات يخص فيما المركزي المصرف قانون أحكام ومراعاة القانون
 جزئيا   أو  كليا   – مملوكة تكون القانون هذا في عليه ُينصُ  مما شركات بتأسيس الترخيص

 على  بمزاولتها الترخيص يقتصر مما  أنشطة لمزاولة بحرينيين غير  لشركاء -
 غالبية يملك بحريني شريك دون مزاولتها البحريني لغير يجوز ال التي أو  البحرينيين
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 أو  الشركة رأسمال لمقدار تبعا   األنشطة تلك من أي لمزاولة أو  الشركة، في الحصص 

 الحد يقل ال أن يجب األحوال  جميع وفي  أعمالها، لممارسة مقرا   تتخذها التي المناطق
 .بحريني دينار ألف 350 عن الشركة مال لرأس األدنى

 
 من ألي يجوز والتي المادة هذه من( أ) الفقرة في إليها المشار األنشطة بتحديد يصدر  ( ب

 على بناء   الوزراء، مجلس رئيس من قرار مزاولتها األجنبي المال رأس ذات  الشركات
 اإلدارية  بالجهة  المعني الوزير مع التنسيق بعد  التجارة بشئون  المعني الوزير  عرض
 .لرقابتها أو  قبلها من للترخيص النشاط مزاولة يخضع التي

 يرخص  قرارا   – الوزراء مجلس موافقة بعد – يصدر أن التجارة بشئون المعني للوزير (ج
 من أكثر أو  محدد نشاط لمزاولة األجنبي المال رأس ذات الشركات من شركة بتأسيس

 أن فيها يقدر التي الحاالت في المادة هذه من( ب) الفقرة في إليها المشار األنشطة غير
 بعد  وذلك المملكة، القتصاد  مجزي  ائدع أو  استراتيجية اقتصادية أهمية  الشركة  لتأسيس
 أو  قبلها من للترخيص النشاط يخضع التي اإلدارية بالجهة المعني الوزير مع التنسيق
 .التنفيذية الالئحة تبينها التي واإلجراءات واالشتراطات للضوابط ووفقا   لرقابتها،

 وغير العادية العامة  وجمعياتها األجنبي المال رأس ذات  الشركات إدارة لمجالس يجوز (د
 بكافة اجتماعاتها شأن في تلتزم أن على البحرين،  مملكة  خارج اجتماعاتها عقد العادية
 .القانون هذا في الواردة األحكام

 
 

 الثانية  المادة
 

 به وُيعمل القانون هذا أحكام تنفيذ – يخصه فيما  كل   – والوزراء الوزراء مجلس رئيس على
 .الرسمية الجريدة في نشره لتاريخ التالي اليوم من
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ا: القوانني املقارنة:  ساد 
ا
 س

 
 :العربية مصر جمهورية .1

 .االستثمار قانون إصدار بشأن م،2017 لسنة 72 رقم - القانون

 :على تعريفات األولى المادة نصت

 :منها كل  قرين المبينة المعاني التالية والعبارات بالكلمات يقصد القانون، هذا أحكام تطبيق في"

 أو تمويله أو ،تطويره  أو ،توسيعه  أو  ،استثماري مشروع إلنشاء المال استخدام  :االستثمار

 للبالد  والمستدامة الشاملة التنمية تحقيق في يسهم بما إدارته أو  تملكه

 القانوني النظام كان أيا  أجنبيا، أو  كان مصريا اعتباري، أو  طبيعي شخص كل :المستثمر

 .القانون هذا ألحكام وفقا العربية  مصر جمهورية في باالستثمار يقوم له، الخاضع

 والزراعة الصناعة قطاعات في االستثمارية األنشطة أحد مزاولة :االستثماري المشروع

 والكهرباء  والرياضة والبناء والتشييد  واإلسكان والسياحة والنقل والصحة والتعليم والتجارة

 .والتكنولوجيا واالتصاالت  ،والمياه ،الطبيعية والثروات والطاقة

 إضافة  المعنية الوزارات أو  الوزارة مع بالتنسيق االستثمار بشئون المختص  للوزير ويجوز
 شروط القانون لهذا التنفيذية  ئحة الال وتبين  للدولة، االقتصادية التنمية لخطة وفقا أخرى قطاعات

 .األنشطة هذه مزاولة وضوابط ونطاق

 :على القانون ذات من( 2/1) المادة نصت  كما

 وزيادة للبالد، االقتصادي النمو  معدالت  رفع إلى العربية  مصر جمهورية في االستثمار يهدف "

 يسهم  بما التنافسية، وزيادة التصدير،  وتشجيع العمل، فرص وتوفير  المحلي اإلنتاج  معدالت

  .والمستدامة الشاملة التنمية تحقيق في

 ".واألجنبية المحلية االستثمارات وتحفيز  جذب على المختصة الدولة أجهزة جميع وتعمل
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 :على القانون عين من( 2 ،3/1)  المادة نص إلى إضافة

 .والمنصفة العادلة بالمعاملة  العربية مصر جمهورية  في المقامة االستثمارات جميع تتمتع" 

 ويجوز  .الوطني للمستثمر تمنحها التي لتلك مماثلة معاملة األجنبي للمستثمر  الدولة وتكفل

 لمبدأ تطبيقا األجانب  للمستثمرين تفضيلية معاملة تقرير الوزراء مجلس من بقرار استثناء

  .بالمثل المعاملة

 الدولة  وتمنح . بالتمييز تتسم قرارات أو  تعسفية ءاتإجرا ألي  المستثمرة األموال  تخضع وال

 دون وذلك المشروع، مدة طوال العربية مصر جمهورية في إقامة المصريين غير المستثمرين

 ".القانون لهذا التنفيذية الالئحة  تبينه الذي النحو وعلى لذلك المنظمة القوانين  بأحكام اإلخالل 

 :على نصت  التي ذاته القانون من( 2 ،  1/  6) المادة نص على عالوة

 دون  الخارج  من وتمويله وتوسيعه،  االستثماري المشروع وإقامة إنشاء في  الحق  للمستثمر  "

 وجني فيه، والتصرف واستخدامه، وإدارته، تملكه، حقه من يكون كما األجنبية، وبالعملة قيود
 إلى بعضه  أو كله التصفية هذه  ناتج وتحويل المشروع، وتصفية الخارج، إلى  وتحويلها أرباحه

  .الغير بحقوق اإلخالل دون وذلك الخارج،

 ودون بحرية األجنبي باالستثمار المتصل النقدي التحويل  عمليات جميع بإتاحة الدولة وتسمح
 العملة يل بتحو الدولة تسمح كما  الحر للتحويل  قابلة بعملة خارجها،  وإلى  أراضيها إلى إبطاء

 ".تأخير دون بحرية لالستخدام قابلة عملة إلى المحلية

 

 :الهاشمية األردنية المملكة  .2

 .االستثمار قانون بشأن م،2003 لسنة 68 رقم القانون

 :على القانون من( 12) المادة نصت

  :آخر تشريع أي  أحكام مراعاة مع -أ "

 وفقا بالمساهمة أو  بالمشاركة أو  بالتملك المملكة في يستثمر أن أردني غير  شخص ألي يحق -1

 االستثمار قطاعات بموجبه تحدد أن على الغاية لهذه يصدر  نظام بمقتضى تحدد وشروط ألسس
 وكذلك  حدودها في المساهمة أو  المشاركة األردني غير للمستثمر يحق التي والنسبة فروعها أو 

 الحاالت  غير في -2 .الغاية لهذه توظيفه عليه يتوجب الذي نبياألج المال رأس من األدنى الحد

  األردني غير المستثمر يعامل الفقــــرة، هذه من ( 1) البند في إليه المشار النظام يشملهــــا التي
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  .األردني  المستثمر معاملة

 رهم، يختا الذين األشخاص وبواسطة  يراها التي  بالطريقة مشروعه  إدارة للمستثمر  يحق -3

  .الغاية لهذه الالزمة التسهيالت تقديم المختصة الجهات وعلى

 في األردني غير يستثمره  ما( األجنبي المال رأس) عبارة تعني القانون، هذا لمقاصد -ب

 العالمات فيها بما مالية قيمة لها معنوية أو  مادية حقوق أو  عينية أو  نقدية  أموال من المملكة

 ".عاالخترا وبراءات التجارية

 

 :التونسية الجمهورية .3

 :على االستثمار قانون بشأن م،2016 لسنة 71 رقم - القانون من( 7) المادة نصت

 التونسي المستثمر  بها يعامل  التي الوطنية  المعاملة عن  تقل  ال معاملة األجنبي المستثمر  يعامل "

 المنصوص والواجبات بالحقوق يتعلق  فيما وذلك لوضعيته مماثلة وضعية  في يكون عندما

 .القانون بهذا عليها

 

 :عمان سلطنة .4

 استثمار قانون إصدار بشأن م،2019 لسنة  50 رقم - سلطاني مرسوم من( 18) المادة نصت

 :على ،األجنبي المال رأس

 المشروع  بها يتمتع التي والضمانات والحوافز المزايا بجميع االستثماري المشروع يتمتع "

 على بناء الوزراء مجلس  من بقرار ويجوز السلطنة، في بها المعمول للقوانين وفقا الوطني 

 ".بالمثل المعاملة لمبدأ تطبيقا األجنبي للمستثمر تفضيلية  معاملة تقرير الوزير  توصية

 األجنبي  االستثمار لمشاريع إضافية مزايا مجموعة منح الوزراء مجلس من بقرار يجوز كما

 ".السلطنة في نموا قلاأل المناطق في تؤسس التي
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 :المتحدة العربية اإلمارات .5

 التجارية  الشركات بشأن م،2021 لسنة 32 رقم - اتحادي بقانون مرسوم من( 3) المادة نصت

 : أنه على

  :بقانون المرسوم هذا ألحكام الخاضعة الشركات"

 على له تنفيذا الصادرة والقرارات واللوائح واألنظمة بقانون المرسوم هذا أحكام تسري
 األجنبية بالشركات الخاصة األحكام تسري كما الدولة، في تؤسس  التي التجارية الشركات
الشركات   على له، تنفيذا تصدر التي  واألنظمة والقرارات بقانون المرسوم هذا في الواردة

 ".تمثيل مكتب أو  فرعا بها تنشئ  أو  فيها نشاط أي لممارسة مركزا الدولة في تتخذ التي األجنبية 

  :الشركة مال رأس " :على القانون ذات من( 76) المادة نصت  كما

 متساوية حصص من ويتكون  تأسيسها من الغرض لتحقيق كاف مال رأس للشركة يكون  -1

 المختصة السلطات مع بالتنسيق  الوزير من اقتراح على بناء الوزراء لمجلس ويجوز القيمة،

  .الشركة مال لرأس أدنى حدا فيه  يحدد قرارا يصدر أن

 .التأسيس عند كاملة بها الوفاء ويتم إحداهما أو  وعينية  نقدية الحصص تكون  -2

 إال  أداؤها للمصرف يجوز وال بالدولة العاملة المصارف أحد في النقدية الحصص تودع-3

 مقرر هو  ما حدود وفي  المختصة السلطة لدى الشركة قيد يثبت ما قديمت  بعد الشركة لمديري

 ".تعيينه عقد في

إًل أن القانون نص على حد أدنى لرأس املال بالنسبة للشركات املساهمة، لكن مل 
 يفرق بني املستثمر الوطني، واملستثمر األجنبي. 

 بشأن م،2021 نةلس 32 رقم - اتحادي بقانون مرسوم من( 195) المادة نص جاء حيث

 :أنه على التجارية الشركات

  :العامة المساهمة الشركة رأسمال "

( 30,000,000) عن العامة المساهمة للشركة المصدر المال لرأس األدنى  الحد يقل  أال يجب 

 من  اقتراح على بناء الوزراء مجلس  من بقرار الحد هذا تعديل ويجوز  درهم، مليون ثالثين

 ".يئة اله إدارة مجلس رئيس
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لم تنص على    يتهاغالب ن  أومن استقراء النصوص السابقة في التشريعات المختلفة، نجد ب

 . لرأس مال الشركات ذات رأس المال األجنبي التي يرخص بتأسيسهاتحديد حد أدنى 

 

لتشجيع اًلستثمار ومحاية اًلستثمارات التي صادقت  : اًلتفاقات الدولية  اا بع سا 
 مملكة البحرين:  عليها 
  تفرض   والتي العالمية، التجارة منظمة اتفاقات على البحرين مملكة وصادقت وقعت، -1

  األموال  رؤوس  وانتقال  والخدمات،  السلع  إنسياب  تعيق  التي  العوائق   كافة  إزالة  عليها

  . المنظمة بلدان بين

 بتاريخ  العربية الدول في العربية األموال رؤوس الستثمار الموحدة االتفاقية لقد نصت -2

 هذه فى األطراف الدول تسمح :"أن على منها الثانية المادة في  ،م1980/ 11/ 26

 بحرية بينها فيما  العربية األموال رؤوس بانتقال - أحكامها إطار وفى - االتفاقية

 الدول فى االقتصادية التنمية  وبرامج لخطط وفقا وذلك  استثمارها وتسهل وتشجع
 تحمى  بان وتتعهد والمستثمر المضيفة الدولة على بالنفع يعود وبما األطراف
 استقرار اإلمكان بقدر له توفر وان وحقوقه وعوائده االستثمار له وتصون المستثمر

 . ".نونيةالقا األحكام

الفقرات المادة نصتلقد   -3 في   لسنة  9 رقم بقانون المرسوم  من  ( 3 ،2 ، 1) الثالثة 

 شأن في 1983 لسنة 3 رقم بقانون المرسوم  أحكام  بعض تعديل بشأن  م،1988

 في  االقتصادي بالنشاط يتعلق  فيما الخليجي  التعاون  مجلس دول  مواطني معاملة

  األنشطة بممارسة التعاون مجلس دول  لمواطني السماح يتم " :أنه على البحرين

 المجلس من إقرارها سبق التي وتلك السابقتين بالمادتين إليها  المشار االقتصادية

  :اآلتية للضوابط وفقا مستقبال  إقرارها سيتم التي أو األعلى،

 قبل ومن التعاون مجلس لدول الطبيعيين المواطنين  قبل من األنشطة هذه تمارس - أ

 .التعاون مجلس دول لمواطني بالكامل المملوكة االعتبارية األشخاص

 البحرين،  دولة  في المتبعة  واإلجراءات للقوانين  وفقا األنشطة هذه تمارس - ب

 المطلوبين  والترخيص  التسجيل على الحصول ذلك في بما مواطنيها  على والمطبقة

  .النشاط لممارسة عادة

 هذه بمزاولة  تقوم التي الشركات تأسيس في الحق األنشطة ذهه لممارسي - ج
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 للقيام  عادة الالزمة المنقولة واألشياء األولية المواد وتملك فيها والمساهمة األنشطة 
 دولة مواطني من يماثلونهم من عادة بها يتمتع التي الشروط بنفس األنشطـــة بهذه

 .البحرين

 

 وحماية  لتشجيع أتفاقية ( 34) على وصادقت عتوق قد البحرين مملكة نأب  علما -4

 المتعاقدين الطرفين من  كل  يلتزم"  أن:  على  غالبيتها  في نصت  وقد االستثمارات،

 تقل  ال معاملة قليمها في األخر المتعاقد الطرف مستثمري عائدات أو استثمارات بمنح
 دولة  أي لرعايا أو رعاياه عائدات أو الستثمارات الممنوحة المعاملة عن أمتيازا  

 ال  معاملة األجنبي المستثمر ومنح االستثمار تشجيع ضرورة الى يشير مما.  1"ثالثة 

 ما يتنافى قد القانون مشروع في جاء ما فان لذا الوطني، المستثمر عن امتيازا تقل

 .االتفاقيات  هذه توقيع من المتوخاة اية والغ الهدف

 
 : الرأي القانوني:  اا ثامن 
قتصر على اىل أن التعديل يف مشروع القانون إيف البداية ًل بد من اإلشارة   .1

 ضافة ا تمت حيث .فقط التجارية الشركات قانون من( 345) المادة من( د )و ( أ) البندين
 جميع  وفي"  القانون مشروع من( 345) المادة من( أ) الفقرة نهاية لىإ األتية العبارة
 ،".بحريني دينار ألف 350 عن الشركة مال لرأس األدنى  الحد يقل ال أن يجب األحوال
 بحذف  وذلك التعديل مع  تتناسب لكي المادة نفس  من( د) الفقرة مقدمة تعديل  تم وكذلك
 أجنبي  رأسمال ذات شركات  يعفي  أن التجارة بشئون المعني  للوزير ويجوز "  عبارة
 كما  الفقرة باقي  وظل ،"القانون هذا ألحكام وفق ا المقرر المال لرأس األدنى الحد من
 .هي

 
 

 
قانون رقم  التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب ال  من أتفاقية بنغالديش  (3و)   ( 2)  تين أنظر الماد   -  1
بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتباَدلة بين حكومة مملكة البحرين    2017( لسنة  9)

  2015( لسنة  38قانون رقم )المن  (  3و )(  2المادتين )   ، وكذلكالشعبيةوحكومة جمهورية بنغالدش  
مم حكومة  بين  االستثمارات  حماية  وتبادل  تشجيع  اتفاقية  على  روسيا  بالتصديق  وحكومة  البحرين  لكة 

 االتحادية. 
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 بتأسيسها يرخص التي األجنبي المال رأس ذات الشركات مال لرأس أدنى حدال حديدت  .2
 التعديل هذا أن معه نرى مما ،(بحريني  دينار ألف 350,000) مبلغب البحرين مملكة في

 حيث  األجنبية، األموال رؤوس لجذب المملكة تنتهجها التي االستراتيجية مع يتنافى
ا ذلك يشكل  احتياجات تلبية  وعدم المنشود، االقتصادي اإلصالح متطلبات مع تعارض 

 مملكة رؤية يخالف بما التجارية،و  االقتصادية  المتغيرات ضوء في القادمة المرحلة
  .2030 البحرين

 
ا التعديل على سيترتب .3 ا سلبية، آثار   التشريعي،  االستقرار  عدم نتيجة جسيمة وأضرار 

 إليه  دعت إذا إال تشريعي تعديل أي إجراء عدم على تقوم القوانين تشريع فلسفة إن حيث
 تعديل تم حيث تبعاته،و  تطبيقه آثار بيان مع  إجرائه  على ملحة ظروف أو  ضرورة
 .2018 لسنة( 1) رقم القانون بموجب  قريبة  فترة منذ تعديلها المقترح( 345) المادة
 بشئون  المعنِي للوزير يجوز : "االتي النحو  على ( د) الفقرة تعديل على  نص  والذي
ر المال لرأس األدنى الحد من أجنبي  رأسمال ذات شركات  يعفي   أن التجارة  وفقا   المقرَّ

 وغير  العادية العامة وجمعياتها الشركات هذه إدارة لمجالس ويجوز القانون، هذا حكامأل
 بكافة اجتماعاتها شأن في تلتزم أن على البحرين،  مملكة  خارج اجتماعاتها عقد العادية
 النص:  أصبح بحيث اإلعفاء هذا الغى الحالي والتعديل ."القانون هذا في الواردة األحكام

 العادية  العامة وجمعياتها األجنبي  المال رأس ذات الشركات إدارة لمجالس يجوز  "
 اجتماعاتها  شأن في تلتزم  أن على البحرين، مملكة خارج اجتماعاتها عقد العادية وغير 
 ألسبابل سلبية نتائج  األمر  هذا على وينطوي ."القانون هذا في  الواردة األحكام  بكافة
 :األتية

 والذي التشريعي، بالثبات تتسم التي الدولة إلى عادة األجنبي  المستثمر يتطلع حيث  .أ
 .المستثمر على المطروحة بالميزات وتتعهد ،الدولة فيه  تضمن

 جهة،  من العائد لضمان لالستثمار؛  والثبات االستقرار، عن المستثمر يبحث كما .ب
 . أخرى جهة  من بأمواله اإلضرار ولعدم
 ألغت  قد القانون مشروع من( 345) المادة من( د) الفقرة تعديل أن لىإ اإلشارة وتجدر
 ، التجارة بشئون  المعني  للوزير  القائم النص  بموجب الممنوحة التقديرية السلطة

 المال  لرأس األدنى الحد من األجنبي المال رأس ذات الشركات بإعفاء والمتعلقة
 .الشركات قانون  ألحكام وفقا   المقرر

 قانون من مكرر ( 21) المادة نص مع يتنافى المطروح القانون مشروع أن على، عالوة -5
 أن التجارة بشئون المعني للوزير يجوز( أ: " )على نصت  والتي التجارية، الشركات
 وفقا   تؤسس التي الشركات أنواع من نوع أي لرأسمال أدنى حد بتحديد قرارا   يصدر
 . القانون هذا ألحكام
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 لرأسمال أدنى  حد  بتحديد قرارا   يصدر أن التجارة بشئون المعني للوزير يجوز ( ب
 التشاور بعد وذلك معينة، اقتصادية أنشطة  أو  قطاعات في أعماال   تباشر التي الشركات

 ".االقتصادي النشاط أو  القطاع ذلك على باإلشراف المعنية الجهة مع
ا ليكون النص؛ هذا حذف التعديل يطلب لم حيث *  جاء وإال المقترح، التعديل مع متناسب 

 المادة  من( د) الفقر بداية في المقرر حذف وكان المادة، تلك  مع متناقض التعديل
 .جدوى بال المذكورة

 
 مركز تعزيز هو التجارية  الشركات  لرأسمال  األدنى الحد إلغاء من المنشود الهدف إن -6

ا تتخذ التي الدولية، المؤشرات في البحرين مملكة  االستثمارية، البيئة تقييم في معيار 
 الصادر  األعمال أنشطة  ممارسة لتقرير طبقا   االقتصادي اإلصالح تركيز محاور وأحد
 مملكة ترتيب  في إيجابي انعكاس األدنى الحد  على النص عدمل فإن  الدولي، البنك  قبل من

 . الدولية المؤشرات في البحرين
لى أن لجنة الشؤون المالية واالقتصادية في مجلس النواب الموقر قد  إوتجدر اإلشارة   -7

 قانون مشروع  في  النظر  لحين  بقانون، المشروع  هذا على الموافقة في  بالتريثأوصت  
" المعدلة بصيغته" بقانون االقتراح ضوء في المعد ) االستثمار وحماية  تشجيع  بشأن أخر

 واألنشطة للقطاعات اإليجابية  القائمة األخص  وعلى  ، (الشورى مجلس من المقدم
 القانون لمشروع  إضافتها اللجنة  اقترحت والتي فيها،  االستثمار يجوز التي  االقتصادية

 إليه  المشار القانون  مشروع  أهداف دمج  مع مواده، على المقترحة التعديالت ضمن
 وأهداف مبررات وتوافق  االستثمار،  وحماية  تشجيع بشأن اللجنة  توصيات  ضمن أعاله

) (  رقم القانون مشروع وأهداف مبررات  مع أعاله، إليه المشار  القانون مشروع
 االستثمار وتنظيم  تشجيع  إلى يهدف والذي االستثمار،  وحماية  تشجيع  بشأن   لسنة 
 .وتفصيال   تكامال   وأكثر أشمل بشكل

 

 .الموقرة واللجنة هما ترون التخاذ ؛ الكريم جنابكم على معروض األمر

 

 والتقدير  االحترام، فائق بقبول وتفضلوا

 

 

 

 علي  أحمد إسالم الدكتور المستشار                     الطوالبه حسن علي الدكتور المستشار

 اللجان  لشؤون القانوني المستشار                   القانونيين المستشارين هيئة رئيس  نائب



  

 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )4(املرفق 
 

 

 

 قرار 
 النواب ومرفقاتھمجلس 

 
 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل



١٤ مارس ٢٠٢٢م

١٨٤ ف٥ د٤
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قانون رقم )50( ل�سنة 2014

بتعديل بع�ض �أحكام قانون �ل�ضركات �لتجارية

�ل�ضادر باملر�ضوم بقانون رقم )21( ل�سنة2001

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 باإ�شدار قانون ال�شركات التجارية،

وعلى قانون رقم )64( ل�شنة 2006 باإ�شدار قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات 

المالية،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه: 

�ملادة �لأوىل

ُت�شتبدل بن�شو�س املواد: )55( ، )65( ، )75( البند )د( ، )84( ، )109( ، )119(، )173( 

 ،)203( ،  )197( ، )اأ(  الفقرة  الأوىل، )187(  الفقرة  البند )ج(، )175(  الأوىل-  الفقرة 

)228( ، )234( ، )249( البند )هـ( ، )264( ، )290( ، )293( ، )347( و)348( من قانون 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 الن�شـو�س التالية:

مادة )55(:

ُيبني يف عقد تاأ�شي�س ال�شركة ال�شركاء املت�شامنون وال�شركاء املو�شون.

مادة )65(:

يجوز اأن توؤ�ش�س �شركات م�شاهمة عامة بحرينية بم�شاركة راأ�شمال اأجنبي اأو خبرة اأجنبية. 

المال  راأ�ــس  م�شاركة  ن�شب  تحديد  التجارة-  ب�شئون   المعني  الوزير  من  بقرار  ويجوز- 

الأجنبي اأو الخبرة الأجنبية في قطاعات اأو اأن�شطة معينة. 

مادة )75( �لبند )د(:

التي  ال�شركات  وُي�شتثنى من ذلك  األ يقل عددهم عن �شخ�شين،  الموؤ�ش�شين ،على  اأ�شماء  د- 

تنفرد الحكومة بتاأ�شي�شها.

مادة )84(:

مع مراعاة اأحكام قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون 

يكتتبـوا  اأن  الموؤ�ش�شــين  على  لأحكامه،  تنفيذًا  ال�شادرة  واللوائح   ،2006 ل�شنة   )64( رقم 

باأ�شهـــم ل تقل عن 10٪ من راأ�شمـــال ال�شركة، واأن يدفعوا – قبـل ن�شر بيان الكتتاب- المبلغ 
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الذي يعادل الن�شبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل �شهم عند الكتتاب.

مادة )109(:

قبل  من  ال�شركة  راأ�شمال  يحدد  القانون،  هذا  من  )21مكررًا(  المادة  اأحكام  مراعاة  مع 

الموؤ�ش�شين، ويجب اأن يكون كافيًا لتحقيق اأغــرا�شها.

ويكون راأ�شمال ال�شركة بالعملة البحرينية، ويجوز بموافقة الوزير المعني ب�شئون التجارة اأن 

يكون بعملة اأخرى مقّومة بالعملة البحرينية.

ال�شمية  القيمة  التنفيذية  الالئحة  وتحدد  مت�شاوية،  اأ�شهم  اإلى  ال�شركة  راأ�شمال  ويق�شم 

لل�شهم.

مادة )119(:

الرهن  وقيد  وت�شويتها  وتقا�شها  ملكيتها  ونقل  واإيداعها  وت�شجيلها  الأ�شهم  تــداول  يكون 

المركزي  البحرين  م�شرف  قانون  لأحكام  وفقًا  لأ�شهمها  ال�شركة  و�شراء  عليها  والحجز 

تنفيذًا  ال�شادرة  واللوائح   2006 ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  المالية  والموؤ�ش�شات 

لأحكامه.

مادة )173( �لفقرة �لأوىل – �لبند )ج(:

ج- اأية �شروط اأخرى يحددها عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي.

مادة )175( �لفقرة �لأوىل: 

لكل من يملك 10٪ اأو اأكثر من راأ�س المال حق تعيين اأع�شاء في مجل�س الإدارة بقدر ن�شبة 

في  حقه  وي�شقط  �شحيح،  عــدد  لأقــرب  العدد  ك�شور  تقريب  مع  المال  راأ�ــس  من  يملك  ما 

الت�شـويت في الن�شـبة التي يتم التعيين عنها. ولكل من لم ي�شتخدم حقه في تعيين اأع�شاء في 

في  الن�شبة  تلك  ي�شتخدم  اأن  اآخــر،  ع�شو  لتعيين  توؤهله  ن�شبة  له  يكن  لم  اأو  الإدارة،  مجل�س 

الت�شويت. وي�شقط الحق في التعيين في حالة عدم ا�شتخدامه في اأي انتخاب اأو تعيين لأع�شاء 

مجل�س الإدارة في كل حالة على حدة، وذلك كله ما لم ين�س عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها 

الأ�شا�شي على خالف ذلك.

مادة )187( �لفقرة )�أ(:

عنها  تن�شاأ  التي  الأخطاء  ب�شبب  الإدارة  مجل�س  اأع�شاء  على  الم�شئولية  دعوى  رفع  يكون  اأ-  

الجمعية  من  قرار  ي�شدر  اأن  ويجب   . ال�شركة  حق  من  الم�شاهمين  بمجموع  تلحق  اأ�شرار 

العامة برفع الدعوى، على اأن يتولها رئي�س مجل�س الإدارة. واإذا كان رئي�س مجل�س الإدارة 

الإدارة  مجل�س  من  اآخر  ع�شوًا  العامة  الجمعية  تعّين  اأن  وجب  ال�شركة،  تخا�شمهم  ممن 

لإقامة الدعوى. واإذا كانت الدعوى موجهة اإلى جميع اأع�شاء مجل�س الإدارة، وجب اأن تعّين 
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الجمعية العامة َمن ينوب عنها من غير اأع�شاء المجل�س في رفع الدعوى.

اأن  الإدارة،  اأع�شاء جمل�س  امل�شئولية على  ال�شركة برفع دعوى  قيام  وللم�شاهم، يف حالة عدم 

يرفع الدعوى منفردًا عما حلق به من �شرر ب�شبب تلك الأخطاء. ويجب على امل�شاهم اإخطار 

ال�شركة بتلك الأخطاء قبل رفع الدعوى بثالثني يومًا على الأقل. 

مادة )197(:

مع مراعاة اأحكام قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006 واللوائح ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، يجوز للوزير المعني ب�شئون التجارة 

حل مجل�س اإدارة ال�شركة بقرار م�شبب، في اأي من الحالت الآتية:

اأ- اإذا تعر�شت ال�شركة لأو�شاع مالية اأو اإدارية �شيئة اأو تعر�شت خل�شائر ج�شيمة توؤثر يف حقوق 

امل�شاهمني اأو يف حقوق دائنيها.

احلالتني  يف  ورد  ما  يكون  اأن  ويجب  القانون.  هذا  لأحكام  ج�شيمة  خمالفات  ُارتكبت  اإذا  ب- 

ال�شابقتني مثبتًا بتقرير من قبل من يندبه الوزير للتفتي�س على اأعمال ال�شركة وح�شاباتها 

وفقًا لأحكام هذا القانون.

ج- اإذا فقد جمل�س اإدارة ال�شركة ن�شابه القانوين بحيث يتعذر انعقاده اأو مل ت�شتطع اجلمعية 

العامة لل�شركة انتخاب جمل�س اإدارة جديد.

ويف جميع احلالت، يجب اأن يت�شمن قرار حل جمل�س اإدارة ال�شركة تعيني جلنة موؤقتة من 

ذوي اخلربة والخت�شا�س لإدارة ال�شركة ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر، واأن يت�شمن ميعادًا لجتماع 

اجلمعية العامة لنتخاب جمل�س اإدارة جديد.

ولكل ذي م�شلحة اأن يطعن يف قرار احلل اأمام املحكمة الكـربى املدنية خالل خم�شة ع�شر 

يومًا من تاريخ �شدوره ، وتف�شل املحكمة يف الدعوى ب�شفة م�شتعجلة.

مادة )203(:

لكل م�شاهم- اأيًا كان عدد اأ�شهمه- حق ح�شور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأ�شوات 

ي�شاوي عدد اأ�شهمه، ويقع باطاًل كل �شرط اأو قرار يخالف ذلك.

ويجوز للم�شاهم اأن يوكل غريه من امل�شاهمني اأو من غريهم يف احل�شور نيابة عنه، على اأن 

يكون الوكيل من غري رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة وموظفي ال�شركة، ول يخل ذلك بحق التوكيل 

لهذا  ال�شركة  تعده  بالكتابة  وثابت  خا�س  توكيل  مبقت�شى  وذلك  الأوىل،  الدرجة  من  لالأقارب 

الغر�س.

تعد  اأن  ال�شركة  قانونيًا، وعلى  النائبون عنهم  الأهلية وفاقديها يف احل�شور  ناق�شي  وميثل 

بطاقات خا�شة بعدد الأ�شهم التي ميلكها امل�شاهم والأ�شهم التي يح�شر فيها نيابة عن م�شاهمني 
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اآخرين، ويجب اإجراء التوكيالت واإبراز �شفة النيابة لدى ال�شركة قبل اجتماع اجلمعية العامة 

باأربع وع�شرين �شاعة على الأقل، ول يجوز لأي ع�شو اأن ي�شرتك يف الت�شويت عن نف�شه اأو عمْن 

ميثله يف امل�شـائل التي تتعلق مبنفعة خا�شة مبا�شرة له اأو بخالف قائم بينه وبني ال�شركة. 

مادة )228(:

قبل  من  ال�شركة  راأ�شمال  يحدد  القانون،  هذا  من  )21مكررًا(  المادة  اأحكام  مراعاة  مع 

الموؤ�ش�شين، ويجب اأن يكون كافيًا لتحقيق اأغــــرا�شها. 

مادة )234(:

كاملة،  الأ�شهم  بقيمة  الوفاء  بعد  اإل  المقفلة  الم�شاهمة  �شركات  اأ�شهم  تــداول  يجوز  ل 

وي�شتثنى من ذلك عمليات التداول التي تتم فيما بين الموؤ�ش�شين.

مادة )249( �لبند )ه�(:

هـ- مع مراعاة اأحكام المادة )21 مكررًا ( من هذا القانون، يحدد راأ�شمال ال�شركة من قبل 

الموؤ�ش�شين، ويجب اأن يكون كافيًا لتحقيق اأغــــرا�شها.

مادة )264(:

قبل  من  ال�شركة  راأ�شمال  يحدد  القانون،  هذا  من  مكررًا(   21( المادة  اأحكام  مراعاة  مع 

ال�شركاء، ويجب اأن يكون كافيًا لتحقيق اأغــــرا�شها، وُيق�ّشم اإلى ح�ش�س مت�شاوية القيمة.

مادة)290(:

قيدها  واإجــراءات  وبياناتها  اأحكامها  يحدد  نظام  الواحد  ال�شخ�س  ل�شركة  يكون  اأن  يجب 

و�شهرها، وي�شدر هذا النظام بقرار من الوزير المعني ب�شئون التجارة.

مادة )293(:

قبل  من  ال�شركة  راأ�شمال  يحدد  القانون،  هذا  من  مكررًا(   21( المادة  اأحكام  مراعاة  مع 

اأن ي�شمل راأ�س  اأغرا�شها ومدفوعًا بالكامل، ويجوز  اأن يكون كافيًا لتحقيق  الموؤ�ش�شين، ويجب 

المال ح�ش�شًا عينية يقدر قيمتها اأحد الخبراء المخت�شين. 

مادة )347(:

مملكة  في  مكاتب  اأو  وكالت  اأو  فروًعا  لها  تن�شئ  اأن  الخارج  في  الموؤ�ش�شة  لل�شركات  يجوز  اأ- 

البحرين بال�شروط الآتية:

1- اأن تح�شل ال�شركة الأجنبية على ترخي�س من الوزارة المعنية ب�شئون التجارة باإن�شاء 

الفرع اأو الوكالة اأو المكتب. 

2- اأن يقيد الفرع اأو الوكالة اأو المكتب في ال�شجل التجاري طبقًا لأحكام القانون.

3- اأية �شروط اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير المعني ب�شئون  التجارة.
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ب- اإذا زاول الفرع اأو الوكالة اأو املكتب اأعماله قبل اإمتام الإجراءات املن�شو�س عليها يف الفقرة 

)اأ( من هذه املادة، كان الأ�شخا�س الذين اأجروا هذه الأعمال م�شئولني عنها �شخ�شيًا وعلى 

وجه الت�شامن.

مادة )348(:

اأ- يجب اأن يقــدم الفرع اأو الوكيل اأو املكتب كفالة من املركز الرئي�شي ل�شمان تنفيذ التزاماته. 

اأو  اأكرث للفرع  اأو  اإ�شافيًا  اأن يحدد بقرار منه �شمانًا  ويجـوز للوزير املعني ب�شئون التجارة 

الوكيل اأو املكتب. 

ب- يلتزم الفرع اأو الوكيل اأو املكتب باأن يودع لدى الوزارة املعنية ب�شئون التجارة ن�شخة من عقد 

البيانات  ن�شخة من  يودع  باأن  يلتزم  تعديل يجرى عليه، كما  وكل  الرئي�شي  املركز  تاأ�شي�س 

املالية املدققة للمركز الرئي�شي خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية.

�ملادة �لثانية

ُي�شاف اإىل قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 مواد 

جديدة باأرقام )5 مكررًا( و)18 مكررًا( و)21 مكررًا( و)23 مكررًا( و)358مكررًا( و)358 

ن�شو�شها  )ي(،  برقم  جديد  بند  القانون  ذات  من   )361( املادة  اإىل  وُي�شاف   ،  )1 مكررًا 

كالتايل:

مادة )5 مكرر�ً(:

يجوز لأي �شخ�س اأن يطلب من الوزارة املعنية ب�شئون التجارة حجز ا�شم معني ل�شتخدامه عند 

للتجديد مرتني  قابلة  يومًا  القانون، ويكون احلجز ملدة ثالثني  اإن�شاء �شركة وفقًا لأحكام هذا 

املعني  الوزير  التي ي�شدر بتحديدها قرار من  والأو�شاع  وال�شروط  مماثلتني وفقًا لالإجراءات 

ب�شئون التجارة.

وُي�شتحق ر�شم على طلب احلجز ور�شم على طلب جتديد احلجز، وي�شدر بتحديدهما قرار من 

الوزير املعني ب�شئون التجارة بعد موافقة جمل�س الوزراء.

مادة )18 مكرر�ً(:

الإدارة يف  اأو ع�شــو جمل�س  ال�شركة  اأو مدير  املال  راأ�س  اأو مالك  ال�شريك  اأو  املوؤ�ش�س  اأ- يكون 

�شركة  اأو  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأو  املقفلة  امل�شاهمة  �شركة  اأو  امل�شاهمة  �شركة 

ال�شخ�س الواحد- بح�شب الأحوال-م�شئوًل يف جميع اأمواله اخلا�شة عن اأية اأ�شرار ت�شيب 

ال�شركة اأو ال�شركاء اأو امل�شاهمني اأو الغري، يف اأي من احلالت الآتية:

اأو  تاأ�شي�شها  ال�شركة يف عقـــد  راأ�شمال  اأو معلومات غري �شحيحة عن  بيانات  اإذا قدم   -1
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نظامها الأ�شا�شـي اأو يف تعامالتها مع الغري اأو اأي من وثائقها يكون من �شاأنها التاأثري يف 

الثقة املالية بال�شركة.

2- اإذا ا�شتغل ال�شركة لأغرا�س الغ�س اأو لأغــرا�س غري م�شروعة.

3- اإذا تعامل مع اأموال ال�شركة على اأنها من اأمواله ال�شخ�شية.

4- اإذا مل يف�شل بني م�شلحته ال�شخ�شية وم�شلحة ال�شركة.

5- اإذا ت�شبب يف ترتيب التزامات على ال�شركة، رغم علمه اليقيني اأو املفرت�س باأن ال�شركة 

غري قادرة على اأداء تلك اللتزامات وقت ا�شتحقاقها، اأو كان ترتيب تلك اللتزامات 

ب�شبب اإهماله اأو خطئه اجل�شيم.

6- اإذا ت�شبب يف عجز ال�شركة عن اأداء ال�شرائب والر�شوم امل�شتحقة للحكومة اأو الهيئات اأو 

املوؤ�ش�شات العامة، وكان يعلم بذلك علمًا يقينيًا اأو مفرت�شًا، اأو كان عجــز ال�شركة عن 

اأداء تلك ال�شرائب والر�شوم ب�شبب اإهماله اأو خطئه اجل�شيم.

7- اإذا خالف اأحكام القانون اأو عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي.

ب-ل تنتفي امل�شئولية اذا كانت املخالفة قد وقعت نتيجة قرار اُتخذ يف اجتماع ملجل�س الدارة 

اأو اجلمعية التاأ�شي�شية اأو اجلمعية العامة، اإل اإذا اعرت�س على القرار الذي رتب امل�شئولية 

واأثبت اعرتا�شه يف حم�شر اجلل�شة. ول يعترب الغياب عن ح�شور اجلل�شة التي �شدر فيها 

القرار �شببًا لالإعفاء من امل�شئولية اإل اذا اأثبت عدم علمه بالقرار اأو علمه به وعدم ا�شتطاعته 

العرتا�س عليه.

ج- تكون امل�شئولية امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة اإما م�شئولية �شخ�شية تلحق املوؤ�ش�س 

اأو ال�شريك اأو مالك راأ�س املال اأو املدير اأو ع�شــو جمل�س الإدارة، واإما م�شئولية م�شرتكة على 

وجه الت�شامن يف حالة تعدد من ارتكبوا املخالفة.

)مادة 21مكرر�ً(:

اأ- يجوز للوزير املعني ب�شئون التجارة اأن ي�شدر قرارًا بتحديد حد اأدنى لراأ�شمال اأي نوع من 

اأنواع ال�شركات التي توؤ�ش�س وفقًا لأحكام هذا القانون.

ب- يجوز للوزير املعني ب�شئون التجارة اأن ي�شدر قرارًا بتحديد حد اأدنى لراأ�شمال ال�شركات 

اأو اأن�شطة اقت�شادية معينة، وذلك بعد الت�شاور مع اجلهة  التي تبا�شر اأعماًل يف قطاعات 

املعنية بالإ�شراف على ذلك القطاع اأو الن�شاط القت�شادي.

مادة )23 مكرر�ً(:

اأ- يجوز اأن ين�س عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي على جواز عقــــــد اأي من الجتماعات 

املقررة طبقًا لأحكام هذا القانون من خالل اأي من و�شائل الت�شال الإلكرتونية اأو الهاتفية، 

على اأن يراعى اتخاذ التدابري التي تكفل ما يلي: 
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م�شاركًا  الوكيل  يكون  توكيل  اأي  �شحة  ومن  الجتماع  يف  امل�شارك  هوية  من  التحقق   -1

مبوجبه.

لو كان حا�شرًا يف  الكاملة يف الجتماع، كما  امل�شاركة  اأو امل�شاهم من  ال�شريك  2- متكني 

مكان الجتماع، وي�شمل ذلك الإملام بكافة ما يدور يف الجتماع واإبداء الراأي وامل�شاركة 

يف املناق�شات.

3- تدوين اأي بيان اأو ت�شويت يديل به امل�شارك يف الجتماع على وجه �شحيح. 

4- اأية تدابري اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير املعني ب�شئون  التجارة.

ب- ل ت�شري اأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة على اجتماعات اجلمعية العامة لل�شركات امل�شاهمة 

العامة، وكذلك على اأعمال القرتاع التي تكون �شرية وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )358 مكرر�ً(:

يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة اأن حتفظ اأ�شول اأي من الأوراق وامل�شتندات املودعة لديها اأو 

البيانات واملعلومات وال�شجالت املتعلقة باأعمالها يف �شكل �شجل اإلكرتوين.

مادة )358 مكرر�ً 1(: 

طبقًا  ال�شركات  وحوكمة  لإدارة  ميثاق  التجارة-  ب�شئون   املعني  الوزير  من  بقرار  ي�شدر-  اأ- 

لأف�شل مبادئ الإدارة واحلوكمة املتعارف عليها دوليًا.

ب- ي�شري ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات على جميع ال�شركات التجارية اخلا�شعة لأحكام هذا 

القانون، با�شتثناء ال�شركات امل�شاهمة التي تخ�شع ملبادئ احلوكمة ال�شادرة عن م�شرف 

البحرين املركزي.

مادة )361( �لبند )ي(:

ي- كل من انطبقت عليه اأية حالة من الحالت الواردة في البند )اأ( من المادة 

)18 مكررًا( من هذا القانون.

�ملادة �لثالث�ة

وعبارة  وال�شناعة«،  التجارة  »وزير  بعبارة  التجارة«  ب�شئون   املعني  »الوزير  عبارة  ت�شتبدل 

يوم  ع�شر  »خم�شة  وعبارة  وال�شناعة«  التجارة  »وزارة  بعبارة  التجارة«  ب�شئون  املعنية  »الوزارة 

عمل« بعبارة »�شتني يومًا«، اأينما وردت يف ن�شو�س قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

�ملادة �لر�بعة

و)177(  و)174(  و)124(  و)123(  و)122(  و)121(  و)120(   )64( اأرقام  املواد  ُتلغى 

بقـــــانــــون  باملـــر�شــــــوم  ال�شـــــادر  التجــــارية  ال�شــــركــــات  قـــــانـــــون  مــــن  و)345(  و)245( 

رقـــــــم )21( ل�شـــنة 2001.
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�ملادة �خلام�ضة

علـى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء- كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به 

اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

م���لك م��م��ل��ك��ة �لب��ح��رين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريـخ: 16ذي القعدة 1435هـ

املوافق: 11 �شـــبـتـمـبـر 2014م
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مر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2015
بتعديل بع�ض �أحكام قانون �ل�شــــركات �لتجاريـــة
�ل�شــادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، املعدل 

بالقانون رقم )50( ل�شنة 2014،
 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006،
وبناًءً على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون �لآتي:
�ملادة �لأولى

التجارية  ال�شركات  قانون  من  د(  فقرة  و)361  ج(  فقرة   286( املادتني  بن�شي  ُي�شتبدل 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 الن�شان الآتيان:

مادة )286 فقرة ج(:

ج- على املديرين من جانب، ومدقق احل�شابات من جانب اآخر، اأن ير�شلوا اإلى الوزارة املعنية 
ب�شئون التجارة - خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية -  �شورًة من كل من امليزانية 
وح�شاب الأرباح واخل�شائر والتقرير ال�شنوي وتقرير مدقق احل�شابات، اأو خطابًا موقعًا ومختومًا 
الوزارة. ويف حالة  الذي تعده  للنموذج  لل�شركة وفقًا  الو�شع املايل  ب�شاأن  من مدقق احل�شابات 
جتاوز خ�شارة ال�شركة ن�شف راأ�شمالها ،  يجب على املديرين ومدقق احل�شابات اأن ير�شلوا اإلى 

الوزارة �شورة من تقرير مدقق احل�شابات موقعًا ومختومًا منه.
ويف كل الأحوال، يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة اأن تطلب اأية بيانات مالية اأو م�شتندات اأو 

تقارير اأو معلومات اإ�شافية تراها �شرورية. 
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مادة )361 فقرة د(:
كل ع�شو جمل�س اإدارة اأو مدير اأو مدقق ح�شابات �شارك يف اإعداد اأو اعتماد ميزانية اأو اأر�شل 
اإلى الوزارة خطابًا طبقًا لأحكام الفقرة )ج( من املادة )286( من هذا القانون بال�شكل الذي ل 
يعرب على الوجه  ال�شحيح عن حقيقة املركز املايل لل�شركة اأو ح�شابًا لالأرباح واخل�شائر ل يعرب 
على الوجه  ال�شحيح  عن اأرباح ال�شركة اأو خ�شائرها عن ال�شنة املالية، اأو مل ير�شل اإلى الوزارة 
اأي من البيانات املالية اأو امل�شتندات اأو التقارير اأو اخلطابات املطلوبة طبقًا لأحكام الفقرة )ج( 

من املادة )286( من هذا القانون. 
�ملادة �لثانية

ُت�شاف اإلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 مواد 
جديدة باأرقام )18 مكررًا 1( و)345( و)345 مكررًا( ن�شو�شها التالية:

مادة )18 مكرر�ً 1(:
مع مراعاة اأحكام ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات، يجوز لل�شريك اأن يكون �شريكًا يف اأكرث من 
�شركة دون اأن يتدخل يف اإدارة اأكرث من �شركة واحدة، وذلك ما مل ين�س عقد ال�شركة اأو نظامها 

الأ�شا�شي على خالف ذلك.
مادة )345 (:

اأ- ا�شتثناًء من اأحكام اأي قانون اآخر، ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من املادة )4( من هذا 
املالية،  املوؤ�ش�شات  فيما يخ�س  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  اأحكام  ومراعاة  القانون 
يجوز الرتخي�س بتاأ�شي�س �شركات مما ُين�ُس عليه يف هذا القانون تكون مملوكة - كليًا اأو 
على  الرتخي�س مبزاولتها  يقت�شر  اأن�شطة مما  ملزاولة  بحرينيني،  ل�شركاء غري    - جزئيًا 
غالبية  ميلك  بحريني  �شريك  دون  مزاولتها  البحريني  لغري  يجوز  ل  التي  اأو  البحرينيني 
احل�ش�س يف ال�شركة ، اأو ملزاولة اأي من تلك الأن�شطة تبعًا ملقدار راأ�شمال ال�شركة اأو املناطق 

التي تتخذها مقرًا ملمار�شة اأعمالها.  
من  لأي  يجوز  والتي  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  الأن�شطة  بتحديد  ي�شدر  ب- 
عر�س  على  بناًء   ، الوزراء  جمل�س  من  قرار  مزاولتها  الأجنبي  املال  راأ�س  ذات  ال�شركات 
يخ�شع  التي  الإدارية  باجلهة  املعني  الوزير  مع  التن�شيق  بعد  التجارة  ب�شئون  املعني  الوزير 

مزاولة الن�شاط للرتخي�س من قبلها اأو لرقابتها. 
ج- للوزير املعني ب�شئون التجارة اأن ي�شدر – بعد موافقة جمل�س الوزراء- قرارًا يرخ�س بتاأ�شي�س 
�شركة من ال�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي ملزاولة ن�شاط محدد اأو اأكرث من غري الأن�شطة 
امل�شار اإليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة يف احلالت التي يقدر فيها اأن لتاأ�شي�س ال�شركة 
مع  التن�شيق  بعد  وذلك  اململكة،  لقت�شاد  جمزي  عائد  اأو  ا�شرتاتيجية  اقت�شادية  اأهمية 
الوزير املعني باجلهة الإدارية التي يخ�شع مزاولة الن�شاط للرتخي�س من قبلها اأو لرقابتها، 

ووفقًا لل�شوابط وال�شرتاطات والإجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية.
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د- ُتعفى ال�شـركات ذات راأ�س املال الأجنبي من احلد الأدنى لراأ�س املال املقرر قانونًا، ويجوز 
اأن يكون راأ�شمال هذه ال�شركات بعملة غري بحرينية على اأن يكون مقومًا بالعملة البحرينية، 
خارج  اجتماعاتها  عقد  العادية  وغري  العادية  العامة  وجمعياتها  اإداراتها  ملجال�س  ويجوز 
مملكة البحرين ، على اأن تلتزم يف �شاأن اجتماعاتها بكافة الأحكام الواردة يف هذا القانون. 

مادة )345 مكرر�ً(:
ا�شتثناًء من اأحكام تاأ�شي�س ال�شركات املن�شو�س عليها يف هذا القانون ، يجوز تاأ�شي�س �شركات 
غر�شها ابتداًء اأن تكون جاهزة ملبا�شرة اأغرا�س تقررها ال�شركة ويرخ�س مبزاولتها يف اأي وقت 
لحق بعد التاأ�شي�س، ول يجوز لهذه ال�شركات مزاولة اأي ن�شاط دون موافقة اجلهات املخت�شة 
هذه  اإلى  ُي�شار  القانون،  هذا  ولأغرا�س  التجاري.  ال�شجل  يف  به  يرخ�س  الذي  الن�شاط  وقيد 
ا�شمها  يتبع  اأن  ويجب   ، ن�شاط  اأي  مبزاولة  لها  يرخ�س  اأن  اإلى  ال�شاكنة  بال�شركات  ال�شركات 
والعبارة الدالة على �شكلها عبارة »�شركة �شاكنة«، وا�شتثناًء من اأي ن�س ورد يف قانون اآخر ل 

ُي�شطب قيد ال�شركة ال�شاكنة لعدم مبا�شرتها لأي ن�شاط.
هذا  باأحكام  يخل  ل  مبا  ال�شاكنة،  بال�شركات  اخلا�شة  الأحكام  التنفيذية  الالئحة  وتبني 

القانون.

�ملادة �لثالثة
علـى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

             ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�شى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء
خليفة بن �شلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع: 
بتاريــخ : 23 ذي احلجة 1436هـ

املوافق :  7  اأكتوبــــــر 2015م
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 قانون رقم )1( ل�شنة 2018
 بتعديل بع�ض اأحكام قانون ال�شركات التجارية
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س المادة )87( منه،

 )14( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  والتجارية  المدنية  المواد  في  الإثبات  قانون  وعلى 
ل�شنة 1996 وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،
وعلى قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته، 
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأولى
الثانية(،  الفقرة   175(  ،)173(  ،)172(  ،)27(  ،)1 مكررًا   18( املواد:  بن�شو�س  ُت�شتبَدل 
 ،)207(  ،)202( اأ(،  فقرة   199(  ،)198( اأ(،  فقرة   193(  ،)189(  ،)187(  ،)185(  ،)176(
ج(،  فقرة   286(  ،)285( اأ(،  فقرة   284(  ،)283(  ،)278(  ،)242(  ،)240(  ،)215(  ،)210(
 361( املادة(،  �شدر   361( ب(،  فقرة  مكررًا1   358( ب(،  فقرة   348( د(،  فقرة   345(  ،)298(
فقرة د( و)362 �شدر املادة( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

2001، الن�شو�س التالية:
مادة )18 مكرراً 1(:

اأكرث من  �شريكًا يف  يكون  اأن  لل�شريك  يجوز  ال�شركات،  اإدارة وحوكمة  ميثاق  اأحكام  مع مراعاة 
�شركة مناِف�شة دون اأن يتدخل يف اإدارة اأكرث من واحدة منها، وذلك ما مل ين�س عقد ال�شركة اأو نظامها 

الأ�شا�شي على خالف ذلك.
مادة )27(:

يتكون ا�شم �شركة الت�شامن من اأ�شماء جميع ال�شركاء اأو من ا�شم واحد منهم اأو اأكرث مع اإ�شافة 
تقبلها  اأخرى  باأية طريقة  ال�شركة  ا�شم هذه  يتكون  اأن  املعنى، كما يجوز  اأو ما يفيد هذا  )و�شركاه( 
الوزارة املعنية ب�شئون التجارة، ويجب اأن يتبع ا�شم ال�شركة اأينما َوَرد عبارة )�شركة ت�شامن بحرينية(، 

واأن يكون ا�شم ال�شركة متفقًا دائمًا مع هيئتها القائمة.
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مادة )172(:
يقل  اأن  يجوز  ول  ومدته.  تكوينه  طريقة  ال�شركة  نظام  يبينِّ  اإدارة  جمل�س  ال�شركة  اإدارة  يتولى 
قابلة  �شنوات  على ثالث  فيه  الع�شوية  مدة  تزيد  اأن  يجوز  ل  كما  اأع�شاء،  اأع�شائه عن خم�شة  عدد 
للتجديد. وُيراعى اأن ي�شتمل املجل�س على عدد من الأع�شاء امل�شتقلي وغري التنفيذيي، وذلك وفقًا 
�س لها من ِقَبله  دها قرار من م�شرف البحرين املركزي بالن�شبة لل�شركات املرخَّ لل�شوابط التي يحدنِّ

ومن الوزير املعني ب�شئون التجارة بالن�شبة لل�شركات الأخرى.  
�س لها من ِقَبله اأو من  ويجوز بقرار م�شبَّب من م�شرف البحرين املركزي بالن�شبة لل�شركات املرخَّ
الوزير املعني ب�شئون التجارة بالن�شبة لل�شركات الأخرى - بح�شب الأحوال - متديد مدة جمل�س الإدارة 

مبا ل يزيد على �شتة اأ�شهر، وذلك بناًء على طلب م�شبَّب من جمل�س الإدارة.
مادة )173(:  

يجب اأن تتوافر يف ع�شو جمل�س الإدارة ال�شروط التالية:                
اأ - اأن يكون متمتعًا باأهلية الت�شرف.

ب - األ يكون قد �شبق الحكم عليه في جريمة َتَفاُل�س بالتق�شير اأو بالتدلي�س، اأو جريمة مخلَّة بال�شرف 
اأو الأمانة، اأو في جريمة ب�شبب مخالفته لأحكام هذا القانون، ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

ج - األ يكـــون محظورًا عليه تولنِّي ع�شوية مجل�س اإدارة �شركة م�شاهمة وفقًا لأحكام هذا القانون اأو اأي 
قانون اآخر معمول به في المملكة.

د - بالن�شبـــة لرئي�س مجل�س الإدارة اأو نائبه، األ يجمع بين هذا المن�شب ومن�شب المدير الأعلى رتبة 
في ال�شركة.

ه���� - ال�ش���روط التي ي�ش���در بتحديدها قرار م���ن الوزير المعِني ب�شئ���ون التجارة، بالن�شب���ة للأع�شاء 
�س لها من  الم�شتقليـــن وغير التنفيذييـــن والتنفيذيين في مجال�س اإدارات ال�شـــركات غير المرخَّ

ِقَبل م�شرف البحرين المركزي. 
و - ال�شروط التي ي�شدر بتحديدها قرار من م�شرف البحرين المركزي، بالن�شبة للأع�شاء الم�شتقلين 
�س لهـــا من ِقَبل الم�شرف،  وغيـــر التنفيذيين والتنفيذيين فـــي مجال�س اإدارات ال�شركات المرخَّ
وذلك مع عدم الإخالل باأحكام المادة )65( من قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات 

المالية.
ز - اأية �شروط اأخرى ين�س عليها عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي.

مادة )175 الفقرة الثانية(:
لل�شركة  الأ�شا�شي  النظام  اأحكام  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  يف  ُيراعى  الأحوال،  جميع  ويف 

وال�شوابط امل�شار اإليها يف الفقرة الأولى من املادة )172( من هذا القانون.
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مادة )176(:
تنتخب اجلمعية العامة اأع�شاء جمل�س الإدارة بالت�شويت الرتاكمي ال�شري. 

د بالت�شويت الرتاكمي اأن يكون لكل م�شاهم عدد من الأ�شوات ي�شاوي عدد الأ�شهم التي  وُيق�شَ
ميلكها، ويكون له احلق يف الت�شويت بها ملر�شح واحد اأو توزيعها على َمن يختارهم من املر�شحي. 

ومع مراعاة اأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية، يجوز بالن�شبة لأع�شاء 
بني  من  اأع�شائه  ن�شف  يتجاوز  ل  عدد  انتخاب  ال�شركة  نظام  يف  ُي�شرَتط  اأن  الأول  الإدارة  جمل�س 

�شي ال�شركة. موؤ�شنِّ
مادة )185(:

ال�شركة وامل�شاهمي والغري  ال�شركة جتاه  واأع�شاء جمل�س الإدارة ومديري  تقوم م�شئولية رئي�س 
وفقًا لأحكام املادة )18 مكررًا( من هذا القانون، وكل �شرط يق�شي بغري ذلك ُيعتَب كاأْن مل يكن. ول 
يحول دون اإقامة دعوى امل�شئولية ِقَبل اأيٍّ من الأ�شخا�س امل�شار اإليهم اقرتاع من اجلمعية العامة باإبراء 

ذمته. 

مادة )187(:
اأ - مـــع مراعاة اأحـــكام الفقرتين )ب( و)ج( من هذه المادة، يكون رْفع دعـــوى الم�شئولية على رئي�س 
واأع�شـــاء مجل�س الإدارة والمديريـــن عن الأ�شرار التي تلحق بال�شركة في اأيٍّ من الحالت الواردة 
فـــي الفقـــرة )اأ( من المادة )18 مكررًا( من هذا القانون من حق ال�شركة. ويجب اأن ي�شدر قرار 
مـــن الجمعية العامة برْفع الدعوى، علـــى اأن يتولها رئي�س مجل�س الإدارة. واإذا كان رئي�س مجل�س 
الإدارة ممـــن تخا�شمهم ال�شركة، وَجـــَب اأن تعينِّن الجمعية العامة ع�شـــوًا اآخر من مجل�س الإدارة 
هـــة اإلى جميع اأع�شـــاء مجل�س الإدارة، وَجـــَب اأن تعينِّن  لإقامـــة الدعـــوى. واإذا كانـــت الدعوى موجَّ

الجمعية العامة َمن ينوب عنها من غير اأع�شاء المجل�س في رْفع الدعوى.
ب - لـــكل م�شاهـــم اأن يرفع دعـــوى الم�شئولية منفردًا �شـــد مجل�س اإدارة ال�شركة فـــي حالة عدم قيام 
ال�شركـــة برْفعها وفقـــًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة، اإذا كان مـــن �شاأن الخطاأ اإلحاق �شرر 
ل م�شحـــوب بِعْلم  خا�ـــس به كم�شاهـــم، وذلك بعـــد قيامه باإخطـــار ال�شركة بموجب كتـــاب م�شجَّ
الو�ش���ول بعزم���ه على رْفع الدعوى قب���ل رْفعها بثلثين يومًا على الأقل. ويق���ع باطًل كل �شرط في 
نظام ال�شركة يق�شي بغير ذلك. ويجوز للم�شاهم اأن يطلب اأثناء نظر الدعوى اإلزام المدعى عليه 

رات اأو فئات منها تكون ذات �شلة بمو�شوع الدعوى. اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأيَّة محرَّ
ج - فـــي حالـــة اإفال�س ال�شركة، يكون الحق في رْفع دعوى الم�شئوليـــة الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من 
ي رْفع  ـــى الم�شفنِّ هـــذه المـــادة من حق اأمين التفلي�شـــة. واإذا كانت ال�شركـــة في دور الت�شفية، تولَّ

الدعوى دون الحاجة لقرار من الجمعية العامة.
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مادة )189(:
اأ - يجـــب علـــى كلٍّ من رئي�ـــس واأع�شاء مجل�ـــس الإدارة اأن يبلغ المجل�س بما له مـــن م�شلحة �شخ�شية 
مبا�شـــرة اأو غيـــر مبا�شرة في الم�شائـــل المعرو�شة على المجل�س، مع بيـــاٍن واٍف عن تفا�شيل هذه 
الم�شلحة ي�شمل كافة الأمور الجوهرية الخا�شة بها، ول يجوز له ال�شتراك في المداولة اأو ح�شور 
الجتماع اأو الت�شويت على القرارات ال�شادرة في هذا ال�شاأن، وُيثَبت التبليغ في مح�شر الجل�شة.
ب - ل يجـــوز اأن يكـــون لأيٍّ من رئي�س اأو اأع�شاء مجل�ـــس اإدارة ال�شركة اأو لأيٍّ من مديريها اأيَّة م�شلحة 
�شخ�شيـــة مبا�شـــرة اأو غير مبا�شـــرة في العقـــود والت�شرفات التي تكـــون ال�شركة طرفـــًا فيها اإل 
ع �شوابـــط اإ�شافية اأخرى  بموافقـــة مـــن مجل�س الإدارة. ويجوز لم�شـــرف البحرين المركزي و�شْ
�س  ب�شـــاأن الموافقة على العقود والت�شرفـــات الم�شار اإليها اإذا كانت ال�شركة من ال�شركات المرخَّ

لها من ِقَبله.
ج - علـــى رئي�س مجل�س الإدارة اأن يبلـــغ الجمعية العامة بنتائج العقود والت�شرفات التي تمت الموافقة 
عليها وفقًا لأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، وذلك في اأول اجتماع تاٍل لتنفيذ العقد اأو اإتمام 
ق الح�شابات الخارجي، وعلى  الت�شـــرف. ويجب اأن يكون التبليـــغ م�شحوبًا بتقرير خا�س من مدقنِّ
ال�شركـــة اأن تف�شح عن هذه العقـــود والت�شرفات في بياناتها الماليـــة وتقريرها ال�شنوي، وي�شمل 
الإف�شاح تفا�شيل تلك العقود والت�شرفات وطبيعة ومدى الم�شلحة و�شاحب الم�شلحة �شواء كان 

الرئي�س اأو ع�شو مجل�س الإدارة اأو المدير.  
د - مـــع عـــدم الإخالل بحقوق الغير ح�شـــن النية، يترتب على مخالفة الحْظر الم�شـــار اإليه في الفقرة 
)ب( مـــن هذه المادة جـــواز المطالبة ببطالن العقد اأو الت�شرف اإذا كانت �شروطه غير عادلة اأو 
كان ينطـــوي على َتعاُر�س في الم�شالح، واإلـــزام المخالف بالتعوي�س واأن يردَّ اإلى ال�شركة اأيَّ ربح 
اأو منفعـــة تحققت له من المخالفة. ودون الإخالل باأحـــكام الفقرة )ب( من المادة )18 مكررًا( 
والمادة )186( من هذا القانون، ُي�شاأل مجل�س الإدارة بالت�شامن مع �شاحب الم�شلحة المخالف 

ح بالمخالفة الم�شار اإليها اأو كان يعلم اأو من �شاأنه اأن يعلم بها.   عن كل ذلك، اإذا كان قد �شرَّ
هــــ - يجـــوز للم�شاهمين الحائزيـــن على ما ل يقل عن 10% من راأ�شمـــال ال�شركة الطالع على الأوراق 
والم�شتنـــدات المتعلقـــة بالعقـــود اأو الت�شرفـــات الم�شار اإليها فـــي الفقرة )ب( من هـــذه المادة 

والح�شول على �شور اأو م�شتخرجات منها.  

مادة )193 فقرة اأ(: 
اأ - ل يجـــوز تعييـــن اأو انتخاب اأينِّ �شخ�س ع�شوًا بمجل�ـــس الإدارة اإل بعد اأن ُيِقرَّ كتابة بقبول التر�شيح، 
ل  علـــى اأن يت�شمن الإقـــرار الإف�شاح عن اأينِّ عمٍل يقـــوم به ب�شورة مبا�شرة اأو غيـــر مبا�شرة ي�شكنِّ
مناف�شـــًة لل�شركـــة، واأ�شماء ال�شركات والجهـــات التي يزاول العمل فيهـــا اأو ي�شغل ع�شوية مجال�س 

اإداراتها.
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مادة )198(:
اأ - تنعقـــد الجمعيـــة العامة العاديـــة للم�شاهمين بدعوة من رئي�س مجل�ـــس الإدارة في الزمان والمكان 
نهما نظام ال�شركة. ويجـــب اأن ُتعَقد الجمعية العامة مرة واحدة علـى الأقل في ال�شنة،  اللَذيـــن يعينِّ

على اأن يكون ذلك خالل ال�شهور الثالثة التالية لنهاية ال�شنة المالية لل�شركة.    
ق الح�شابات اأو  ب - علـــى مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية اإلى النعقاد اإذا طلب ذلك مدقنِّ

عدد من الم�شاهمين يمثل 10% من راأ�شمال ال�شركة.
ج - يجـــوز للـــوزارة المعنية ب�شئون التجـــارة اأن تدعَو الجمعية العامة العادية اإلـــى النعقاد، في اأيٍّ من 

الحالت التالية: 

د لنعقاد الجمعية العامة دون اأن ُتدعى اإلى النعقاد.   1 - اإذا انق�شى �شهر على الموعد المحدَّ
2 - اإذا نق�س عدد اأع�شـاء مجل�س الإدارة عن الـحد الأدنى الالزم ل�شحـة انعقاده.

اإلى النعقاد خالل �شهر من اليوم  اإذا لم يُقم مجل�س الإدارة بدعوة الجمعية العامة   - 3
م اإليه وفق الفقرة )ب( من هذه المادة. التالي لتاريخ الطلب المقدَّ

4 - اإذا ارتاأى الوزير المعِني ب�شئون التجارة ما ي�شتوجب دعوة الجمعية العامة لالنعقاد، 
بًا بذلك. واأ�شدر قرارًا م�شبَّ

5 - اإذا طلبت الجهة المخت�شة بالرقابة على ن�شاط ال�شركة في الأحوال التي ل تكون الوزارة 
المعنية بالتجارة الجهة المخت�شة بذلك.

مادة )199 فقرة اأ(:
اأ - ُتعَلـــن دعـــوة الم�شاهمين لنعقاد الجمعية العامة في جريدتيـــن يوميتين على الأقل ت�شدران باللغة 
د لالنعقاد بواحد وع�شرين يومًا  العربية، على اأن تكون اإحداهما محلية، وذلك قبل الموعد المحدَّ

على الأقل، ويجب اأن يكون الإعالن م�شتماًل على جدول الأعمال. 

مادة )202(:
للوزارة املعنية ب�شئون التجارة اأن تندب مندوبًا عنها حل�شور اجلمعيات العامة، ول يكون له �شوت 
ب�شئون  املعني  الوزير  الوزارة، وي�شدر قرار من  اإلى  املداولت، ويقدم تقريرًا مبالحظاته  معدود يف 

التجارة – بعد موافقة جمل�س الوزراء - بتحديد ر�شم ح�شور مندوب الوزارة الجتماعات.
ومل�شرف البحرين املركزي اأن يندب اأحد موظفيه حل�شور اجلمعيات العامة بالن�شبة لل�شركات 

اخلا�شعة لرقابته، ول يكون له �شوت معدود يف املداولت.
مادة )207(:

اأ - ل يجوز للجمعية العامة مناق�شة مو�شوعات غير مدرجة في جدول الأعمال اإل في الأحوال التالية: 

1 - اإذا كانت من الأمور العاجلة التي طراأت بعد اإعداد هذا الجدول. 
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فت اأثناء الجتماع.  2 - اإذا تك�شَّ
م طلب كتابي باإدراجها في جدول الأعمال اإلى مجل�س الإدارة قبل خم�شة اأيام  3 - اإذا ُقدنِّ
د لنعقاد الجمعية العامة من ِقَبل الجهـة المخت�شة  عمل على الأقل من الموعد المحدَّ
ق  بالرقابة على ن�شاط ال�شركة، اأو اأحد الأ�شخا�س العامة الم�شاهمة في ال�شركة، اأو مدقِّ

الح�شابات، اأو عدد من الم�شاهمين يملكون 5% على الأقل من راأ�شمال ال�شركة. 
ب - اإذا تبيَّن اأثنـاء المناق�شة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببع�س الم�شائل المعرو�شة على الجمعية 
العامة، تعيَّن تاأجيل الجتماع لمدة ع�شرة اأيام عمل على الأكثر اإذا طلب ذلك عدد من الم�شاهمين 

يملكون ربع الأ�شهم التي انعقد بها الجتماع.   
ج - يجب على مجل�س الإدارة عْر�س القرار ال�شادر عن الجمعية العامة في الأمور العاجلة التي طراأت 
�س  على الوزارة المعنية ب�شئـــون التجارة اأو م�شرف البحرين المركزي بالن�شبة لل�شركات المرخَّ

لها من ِقَبله، بح�شب الأحوال، وذلك خالل خم�شة اأيام عمل من اليوم التالي لتاريخ انعقادها. 

مادة )210(:
تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بالأمور الآتية:

اأ - تعديل عقد التاأ�شي�س اأو النظام الأ�شا�شي، اأو اإطالة مدة ال�شركة.
 ب - تخفي�س راأ�س المال، اأو زيادته بما في ذلك اإ�شدار اأ�شهم جديدة. 

ج - الت�شرف فيما تجاوز قيمته ن�شف اأ�شول ال�شركة، بمراعاة اأحكام المادة )194 مكررًا( من هذا 
القانون.  

 د - بْيع كل الم�شروع الذي قامت من اأجله ال�شركة اأو الت�شرف فيه باأينِّ وجه اآخر.
هـ - حل ال�شركة اأو تَحوُُّلها اأو اإدماجها في �شركة اأخرى.

و -  اأية اأمور اأخرى من�شو�س عليها في هذا القانون.

الأ�شا�شي  النظام  اأو  التاأ�شي�س  عقد  يف  تعديالت  اإجراء  العادية  غري  العامة  للجمعية  يجوز  ول 
اأعباء  زيادة  اأو  اململكة  اإلى خارج  الرئي�شي  نقل مركزها  اأو  تغيري جن�شيتها  �شاأنها  يكون من  لل�شركة 

امل�شاهمي بخالف زيادة راأ�س املال. ويعترب باطاًل كل ن�س يق�شي بغري ذلك.
مادة )215(:

اأ - يجـــوز للم�شاهـــم اإقامة دعوى البطـــالن، والمطالبة بالتعوي�س اإن كان له مقت�شـــى، ب�شاأن اأينِّ قرار 
ي�شدر عن الجمعية العامة العادية اأو غير العادية اإذا كان مخالفًا للقانون اأو النظام العام اأو عقد 
تاأ�شي�ـــس ال�شركة اأو نظامهـــا الأ�شا�شي. ومع عدم الإخالل بحقوق الغير ح�شـــن النية، يترتب على 
الحكـــم بالبطالن اعتبار قرار الجمعية العامة  كاأْن لم يكن. ويجب على مجل�س الإدارة ن�شر حكم 

البطالن في اإحدى الجرائد اليومية المحلية.
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ب - يجـــوز للم�شاهم اأن يطلـــب اأثناء نظر دعوى البطالن الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة 
رات اأو فئات منها تكون ذات �شلة  اإلـــزام المدعـــى عليه اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأيَّة محـــرَّ

بمو�شوع الدعوى. 
ينِّ �شتين يومًا من تاريخ  ج - ل ُت�شمع دعوى البطالن الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة بُم�شِ
ِعْلـــم الم�شاهم بقرار الجمعية اأو �شنة من تاريخ �شدوره، اأي المدتين تنق�شي اأوًل. ول يترتب على 

رْفع الدعوى وْقف تنفيذ القرار ما لم تاأمر المحكمة بغير ذلك.

مادة )240(:
ـــن نظام ال�شركة طريقـــة تكوينه ومدتـــه، ول يجوز اأن يقل  اأ - يتولـــى اإدارة ال�شركـــة مجل�ـــس اإدارة يبينِّ
عـــدد اأع�شائه عن ثالثة اأع�شاء، كما ل يجوز اأن تزيـــد مدة الع�شوية فيه على ثالث �شنوات قابلة 
للتجديـــد. ويراعى اأن ي�شتمل المجل�س على عدد من الأع�شاء الم�شتقلين وغير التنفيذيين، وذلك 
بالن�شبـــة لل�شـــركات الم�شاهمة المقفلة المدرجة في �شوق الأوراق الماليـــة، وال�شركات الم�شاهمة 
المقفلة الأخرى التي ي�شدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المعِني ب�شئون التجارة اأو من م�شرف 

البحرين المركزي، بح�شب الأحوال. 
ب - يجب اأن تتوافر في ع�شو مجل�س الإدارة ال�شروط الآتية:                

ة الت�شرف. 1 - اأن يكون متمتعًا باأهليَّ
2 - األ يكون قد �شبق الحكم عليه في جريمة َتَفاُل�س بالتق�شير اأو بالتدلي�س، اأو في جريمة 
مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة، اأو في جريمة ب�شبب مخالفته لأحكام هذا القانون، ما لم يكن 

قد ُردَّ اإليه اعتباره.
3 - ال�شروط التي ي�شدر بتحديدها قرار من م�شرف البحرين المركزي بالن�شبة للأع�شاء 
لها  المرخ�س  ال�شركات  اإدارات  والتنفيذيين في مجال�س  التنفيذيين  الم�شتقلين وغير 
قانون م�شرف  المادة )65( من  باأحكام  الإخالل  الم�شرف، وذلك مع عدم  قبل  من 

البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية.
4 - اأية �شروط اأخرى ين�س عليها عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي.

مادة )242(:
لة بِعْلم الو�شول، اأو باأية طريقة اأخرى ُتثِبت  ه الدعوة لجتماع اجلمعية العامة بخطابات م�شجَّ توجَّ
واقعة الِعْلم بزمان ومكان الجتماع وجدول الأعمال، وذلك قبل موعد الجتماع بواحد وع�شرين يومًا 
على الأقل. ويجب اأن ُتعَقد اجلمعية مرة واحدة على الأقل خالل ال�شهور الثالثة التالية لنهاية ال�شنة 
ِقَبل م�شرف  �س لها من  املالية بالن�شبة لل�شركات املدرجة يف �شوق الأوراق املالية، وال�شركات املرخَّ

البحرين املركزي، اأو ال�شهور ال�شتة التالية لنهاية ال�شنة املالية بالن�شبة ل�شائر ال�شركات الأخرى.
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مادة )278(:
 تقوم م�شئولية مديري ال�شركة جتاه ال�شركة وال�شركاء والغري وفقًا لأحكام املادة )18 مكررًا( من 
هذا القانون، وكل �شرط يق�شي بغري ذلك ُيعتَب كاأْن مل يكن. ول يحول دون اإقامة دعوى امل�شئولية ِقَبل 

املدير اقرتاع من اجلمعية العامة باإبراء ذمته. 
مادة )283(:

اأ -   يكون لل�شركة ذات الم�شئولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع ال�شركاء.
ب - تنعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين مرة على الأقل في ال�شنة خالل ال�شهور ال�شتة التالية 

لنتهاء ال�شنة المالية لل�شركة.
ق  ج - ُتدعـــى الجمعية العامة لالنعقاد في كل وقـــت بناًء على طلب المديرين اأو مجل�س الرقابة اأو مدقنِّ
الح�شابـــات اأو الـــوزارة المعنية ب�شئون التجارة اأو عدد من ال�شـــركاء الحائزين على ما ل يقل عن 

10% من راأ�س المال.
لة بِعْلـــم الو�شول اأو باأيَّة طريقة اأخرى ُتثِبت  ـــه الدعوة لنعقاد الجمعية العامة بخطابات م�شجَّ  د - توجَّ

واقعة الِعْلم قبل موعـد الجتماع بواحد وع�شرين يومًا على الأقل.
 هــــ - يجـــب اأن ت�شتمل الدعوة لنعقـــاد الجمعية العامة علـــى زمان ومكان الجتماع وجـــدول الأعمال، 
ـــق الح�شابات ومجل�س الرقابة  علـــى اأن يت�شمن هذا الجـــدول بوجه خا�س تقارير المديرين ومدقنِّ
اإْن ُوِجـــد، والت�شديق على الميزانية وح�شاب الأربـــاح والخ�شائر، والنظر في مقترحات المديرين 

ب�شاأن توزيع الأرباح.

ة م�شاألة يف  ويجوز لل�شركاء احلائزين على ما ل يقل عن 5% من راأ�شمال ال�شركة طلب اإدراج اأيَّ
تقل عن  ل  كتابة خالل فرتة  تقدميه  اإذا مت  بذلك  ال�شركاء  وُيخَطر  الطلب  وُيجاب  الأعمال،  جدول 
عًا عليه ِمن ِقَبل َمن قام بتقدميه من  د لنعقاد اجلمعية العامة موقَّ خم�شة اأيام عمل من التاريخ املحدَّ

نًا فيه عدد احل�ش�س التي ميلكها كل منهم.  ال�شركاء ومدوَّ
فت  ول يجوز للجمعية العامة املداولة يف غري املو�شوعات املدرجة يف جدول الأعمال، اإل اإذا تك�شَّ

بعد اإعداد اجلدول اأو اأثناء الجتماع اأمور عاجلة تقت�شي املداولة فيها.
مادة )284 فقرة اأ(:

 اأ - لـــكل �شــريـــك حق ح�شـور اجتمـــاع الجمعية العامة بنف�شـــه اأو عن طريق وكيل عنـــه بموجب توكيل 
ر�شمـــي، من غير اأع�شـاء مجلـ�س الرقـابة اأو مديـــر ال�شركة، ويكون لكل �شريك عدد من الأ�شوات 

يعادل عدد الح�ش�س التي يملكها في ال�شركة.

مادة )285(:
اأ - ل يجوز تعديل عقد ال�شركة، ول زيادة راأ�شمالها اأو تخفي�شه، اإل بقرار من الجمعية العامة لل�شركاء، 
ي�شـــدر باأغلبية ال�شركاء الحائزيـــن لثالثة اأرباع راأ�شمالها، ما لم ين�ـــس عقد ال�شركة على ن�شبة 
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اأعلـــى. ومـــع ذلك ل يجوز زيـــادة التزامات ال�شركاء الماليـــة اأو اإدخال �شريك جديـــد اإل بموافقة 
ال�شركاء الإجماعية.

ْهن والحالت التي يكون فيها الت�شرف ل�شركة تابعة، ل يجوز في غير ال�شياق المعتاد  ب - با�شتثناء الرَّ
لأعمال ال�شركة اإجراء اأينِّ ت�شرف فيما تجاِوز قيمته ن�شف اأ�شول ال�شركة اإل بعد اإقراره من قبل 
الجمعيـــة العامة لل�شـــركاء باأغلبية ال�شركاء الحائزيـــن لثالثة اأرباع راأ�شمالها علـــى الأقل، ما لم 
ين�ـــس عقـــد ال�شركة على ن�شبة اأعلى. ويجب اأن ت�شتمل اأوراق الدعوة لالجتماع على قدٍر كاٍف من 
التف�شيـــل عن الت�شرف و�شروطه واأحكامه. ولأغرا�س هـــذه الفقرة، ت�شمل اأ�شول ال�شركة اأ�شول 

اأية �شركة تابعة. 

مادة )286 فقرة ج(:
ج - على المديرين اأن ير�شلوا اإلى الوزارة المعنية ب�شئون التجارة - خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء 
ال�شنـــة المالية - �شورًة من كلٍّ من الميزانية وح�شاب الأرباح والخ�شائر والتقرير ال�شنوي وتقرير 
ق الح�شابات ب�شـــاأن الو�شع المالي لل�شركة  عـــًا ومختومًا من مدقنِّ ـــق الح�شابات، اأو خطابًا موقَّ مدقنِّ
وفقًا لالأنموذج الذي تعتمده الوزارة. وفي حالة تجاوز خ�شارة ال�شركة ن�شف راأ�شمالها، يجب على 

عًا ومختومًا منه. ق الح�شابات موقَّ المديرين اأن ير�شلوا اإلى الوزارة �شورة من تقرير مدقنِّ

ويف كل الأحوال، يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة اأن تطلب اأية بيانات مالية اأو م�شتندات اأو 
تقارير اأو معلومات اإ�شافية تراها �شرورية.

مادة )298(:
ال�شركة القاب�شة هي �شركة الهدف من تاأ�شي�شها مَتلُّك اأ�شهم اأو ح�ش�س يف �شركات بحرينية اأو 

اأجنبية، اأو ال�شرتاك يف تاأ�شي�س هذه ال�شركات.
مادة )345 فقرة د(:

د - يجـــوز للوزير المعِني ب�شئون التجارة اأن يعفَي �شـركات ذات راأ�شمال اأجنبي من الحد الأدنى لراأ�س 
ر وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجـــوز لمجال�س اإدارة هذه ال�شركات وجمعياتها العامة  المـــال المقرَّ
العاديـــة وغير العادية عقد اجتماعاتها خارج مملكة البحرين، على اأن تلتزم في �شاأن اجتماعاتها 

بكافة الأحكام الواردة في هذا القانون.  

مادة )348 فقرة ب(:
ب - يلتـــزم الفـــرع اأو الوكيـــل اأو المكتب باأن يودع لدى الوزارة المعنية ب�شئـــون التجارة ن�شخة من عقد 
تاأ�شي�ـــس المركـــز الرئي�شي وكل تعديل يجرى عليه، كما يلتزم باأن يودع ن�شخة من البيانات المالية 
المدققة للفرع اأو الوكيل اأو المكتب في البحرين خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية.

مادة )358 مكرراً 1 فقرة ب(:
ب - ي�شـــري ميثـــاق اإدارة وحوكمـــة ال�شركات علـــى جميع ال�شـــركات التجارية الخا�شعـــة لأحكام هذا 
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�س لها من م�شـــرف البحرين المركزي والخا�شعة لمبادىء  القانـــون، با�شتثناء ال�شركات المرخَّ
الحوكمة ال�شادرة عنه.

مادة )361 �شدر المادة(:
مع عدم الإخالل باأيَّة عقوبة اأ�شد ُيَن�س عليها يف قانون العقوبات اأو اأينِّ قانون اآخر، يعاَقب باحلب�س 
وبغرامة ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار بحريني ول تزيد عن مائة األف دينار بحريني اأو باإحدى هاتي 

العقوبتي:
مادة )361 فقرة د(: 

ق ح�شابات �شارك في اإعـــداد اأو اعتماد ميزانية، اأو اأر�شل  د - كل ع�شـــو مجل�ـــس اإدارة اأو مديـــر اأو مدقنِّ
اإلى الوزارة خطابًا طبقًا لأحكام المادة )244 مكررًا( اأو الفقرة )ج( من المادة )286( من هذا 
ر على الوجـــه ال�شحيح عن حقيقة المركز المالي لل�شركة، اأو ح�شابًا  القانـــون بال�شكل الذي ل يعبنِّ
ر على الوجه ال�شحيح عن اأرباح ال�شركة اأو خ�شائرها عن ال�شنة المالية،  لالأرباح والخ�شائر ل يعبنِّ
اأو لم ير�شل اإلى الوزارة اأيًا من البيانات المالية اأو الم�شتندات اأو التقارير اأو الخطابات المطلوبة 

طبقًا لأحكام المادة )244 مكررًا( اأو الفقرة )ج( من المادة )286( من هذا القانون.

مادة )362 �شدر المادة(:
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ُيَن�س عليها يف قانون العقوبات اأو اأينِّ قانون اآخر، يعاَقب بغرامة 

ل جتاوز خم�شي األف دينار بحريني:

املادة الثانية
مواد   2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  اإلى  ُت�شاف 
 236( مكررًا(،   215( مكررًا(،   194( مكررًا(،   184( مكررًا(،   168(  ،)120( باأرقام:  جديدة 
مكررًا(، )241 مكررًا(، )241 مكررًا 1(، )244 مكررًا( و)288 مكررًا(. وُي�شاف اإلى الفقرة )اأ( 
من املادة )18 مكررًا( من ذات القانون بندان جديدان برقمي )8( و)9(، واإلى املادة )168( فقرة 

جديدة برقم )ح(، واإلى املادة )361( فقرة جديدة برقم )ك(، ن�شو�شها كالآتي:  

مادة )120(:
ة �شركة تابعة لها. يحظر مَتلُّك اأ�شهم �شركة امل�شاهمة العامة من ِقَبل اأيَّ

ولأغرا�س هذا القانون ومع عدم الإخالل باأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات 
املالية، تَعدُّ ال�شركة تابعة اإذا كانت م�َشيَطرًا عليها ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر من ِقَبل ال�شركة الأم، 
من خالل ملكية ال�شركة الأم ِلـما يزيد على ن�شف راأ�شمالها اأو ملكيتها حلقوق اأو لقْدر من الأ�شهم 
نها من ال�شيطرة على قراراتها اأو ت�شكيل جمل�س اإدارتها اأو تعيي مديريها. اأو احل�ش�س فيها مبا مَيكنِّ
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مادة )168 مكرراً(:
للم�شاهم اإقامة دعوى على ال�شركة لتحكم املحكمة مبا تراه منا�شبًا، اإذا كانت �شئونها ُتـ�شريَّ اأو مت 
ت�شيريها ب�شكل ي�شر على نحو غري عادل مب�شالح امل�شاهمي بوجه عام اأو مب�شالح م�شاهم اأو اأكرث، 
على اأن يكون من بينهم امل�شاهم �شاحب الدعوى، اأو اإذا قامت ال�شركة اأو عزمت على القيام باأينِّ عمل 
اأو المتناع عن اأينِّ عمل ي�شر اأو من �شاأنه اإحلاق �شرر على النحو امل�شار اإليه، وي�شمل ذلك قيام الغري 

م نيابة عن ال�شركة.  اأو امتناعه اأو عزمه القيام باأيٍّ مما تقدَّ
مادة )184 مكرراً(:

ل بقرار من مجل�س الإدارة لجنة تدقيق تتولى مراجعة الممار�شات المحا�شبية والمالية لل�شركة  اأ - ُت�شكَّ
والتدقيـــق المحا�شبـــي وما يت�شل به، ومدى اللتزام باأحكام القانـــون واأنظمة و�شيا�شات ال�شركة، 
د ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات �شوابط ت�شكيل لجنة التدقيق واخت�شا�شاتها ونظام عملها  ويحدنِّ

ومكافاآت اأع�شائها.
ب - للجنـــة التدقيـــق - فـــي �شبيل القيام بعملهـــا -  حق الطالع علـــى �شجالت ال�شركـــة وم�شتنداتها 

واأوراقها وح�شاباتها وطلب اأينِّ اإي�شاح اأو بيان من اأع�شاء مجل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية. 
ج - ُيـــدَرج �شمـــن التقرير ال�شنـــوي بيان باأعمال لجنـــة التدقيق يراعى فيه اأن ي�شتمـــل على التفا�شيل 

المن�شو�س عليها في ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات.

مادة )194 مكرراً(:
ْهن والحالت التي يكون فيها الت�شرف ل�شركة تابعة، ل يجوز في غير ال�شياق المعتاد  اأ - با�شتثناء الرَّ
لأعمـــال ال�شركـــة اإجراء اأينِّ ت�شرف فيما تجـــاِوز قيمته ن�شف اأ�شول ال�شركـــة اإل بموافقة مجل�س 
الإدارة، وعْر�ـــس الت�شـــرف على الجمعية العامة غيـــر العادية للموافقة عليـــه، وذلك مع مراعاة 
حكـــم الفقرة )ب( من هذه المادة. ويجـــب اأن ت�شتمل اأوراق الدعوة لجتماع الجمعية العامة غير 
العاديـــة على قْدٍر كاٍف من التف�شيـــل عن الت�شرف و�شروطه واأحكامـــه. ولأغرا�س هذه الفقرة، 

ت�شمل اأ�شول ال�شركة اأ�شول اأية �شركة تابعة.
ـــة حقوق ترتبت لأينِّ طرف ثالث ح�شن النية، ل ُيلـــَزم مجل�س الإدارة باإتمام  ب - مـــع عدم الإخالل باأيَّ
الت�شـــرف بعـــد موافقة الجمعية العامة غير العادية عليه وفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة 
غ ذلـــك. ويجب على مجل�ـــس الإدارة بيان اأ�شباب عدم اإتمـــام الت�شرف للجمعية  اإْن ُوِجـــد مـــا ي�شونِّ

العامة في اأول اجتماع لها تاٍل على قرار مجل�س الإدارة بعدم اإتمامه.

مادة )215 مكرراً(:
اأ - يجـــوز للم�شاهـــم اإقامة دعوى البطـــالن، والمطالبة بالتعوي�س اإن كان له مقت�شـــى، ب�شاأن اأينِّ قرار 
ي�شـــدر عـــن الجمعية العامـــة العادية اأو غير العاديـــة اإذا كان ل�شالح فئة معينـــة من الم�شاهمين 
اأو لجلـــب نفـــع خا�س لأع�شاء مجل�س الإدارة اأو لغيرهم، اأو �شـــدر بق�شد الإ�شرار بفئة معينة من 
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الم�شاهمين، اأو فيه اإجحاف بحقوق الأقلية دون اعتبار لم�شلحة ال�شركة. 
ب - مع عدم الإخالل بحقوق الغير ح�شن النية، يترتب على الحكم بالبطالن وفقًا لأحكام الفقرة )اأ( 
مـــن هذه المادة، اعتبار القرار كاأْن لم يكن. وللمحكمة في غير حالت مخالفة اأحكام القانون اأن 
له اأو تلغَيه اأو ترجَئ تنفيذه حتى ُتجَرى ت�شوية منا�شبة ل�شراء اأ�شهم المعتر�شين  توؤيد القرار اأو تعدنِّ

بمراعاة الأحكام الخا�شة ب�شراء ال�شركة لأ�شهمها.
ج - يجـــوز للم�شاهـــم اأن يطلب اأثناء نظر دعوى البطـــالن الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة 
رات اأو فئات منها تكون ذات �شلة  اإلـــزام المدعـــى عليه اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأيَّة محـــرَّ

بمو�شوع الدعوى. 
د - ل ُت�شمـــع دعـــوى البطالن الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة بم�شي �شتين يومًا من تاريخ 
ينِّ �شنة من تاريخ �شدوره، اأيُّ المدتين تنق�شي اأوًل. ول يترتب  ِعْلم الم�شاهم بقرار الجمعية اأو ُم�شِ

على رْفع الدعوى وْقف تنفيذ القرار ما لم تاأمر المحكمة بغير ذلك.

مادة )236 مكرراً(:
ة �شركة  اأيَّ اأ�شهم ال�شركة امل�شاهمة املقفلة املدرجة يف �شوق الأوراق املالية من ِقَبل  ُيحَظر مَتلُّك 

تابعة لها.
مادة )241 مكرراً(:

ل بقرار من جمل�س الإدارة جلنة تدقيق لل�شركات امل�شاهمة املقفلة املدرجة يف �شوق الأوراق   ُت�شكَّ
املالية وال�شركات امل�شاهمة املقفلة الأخرى التي ي�شدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير املعِني ب�شئون 

التجارة. 

مادة )241 مكرراً 1(:
ْهن والحالت التي يكون فيها الت�شرف ل�شركة تابعة، ل يجوز في غير ال�شياق المعتاد  اأ - با�شتثناء الرَّ
لأعمال ال�شركات الم�شاهمة المقفلة اإجراء اأينِّ ت�شرف فيما ُتجاِوز قيمته ن�شف اأ�شول ال�شركة اإل 
بموافقة مجل�س الإدارة، وعْر�س الت�شرف على الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه، وذلك 
مـــع مراعاة حكم الفقرة )ب( من هذه المادة. ويجـــب اأن ت�شتمل اأوراق الدعوة لجتماع الجمعية 
العامة غير العادية على قْدٍر كاٍف من التف�شيل عن الت�شرف و�شروطه واأحكامه. ولأغرا�س هذه 

ة �شركة تابعة. الفقرة، ت�شمل اأ�شول ال�شركة اأ�شول اأيَّ
ـــة حقوق ترتبت لأينِّ طرف ثالث ح�شن النية، ل ُيلـــَزم مجل�س الإدارة باإتمام  ب - مـــع عدم الإخالل باأيَّ
الت�شرف بعد الح�شول على موافقة الجمعية العامة غير العادية عليه وفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من 
غ ذلك. ويجب علـــى مجل�س الإدارة بيان اأ�شباب عدم اإتمام الت�شرف  هـــذه المادة اإْن ُوِجد ما ي�شونِّ

للجمعية العامة غير العادية في اأول اجتماع لها تاٍل على قرار مجل�س الإدارة بعدم اإتمامه.
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مادة )244 مكرراً(:
مـــع مراعاة اأحكام قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شـــات المالية، يجب على مجل�س الإدارة 
اأن ير�شل اإلى الوزارة المعنية ب�شئون التجارة - خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية - 
�شورًة من كلٍّ من الميزانية وح�شاب الأرباح والخ�شائر والتقرير ال�شنوي وتقرير مدقق الح�شابات، 
ق الح�شابات ب�شـــاأن الو�شع المالي لل�شركة وفقًا للنموذج الذي  عًا ومختومًا من مدقنِّ اأو خطابـــًا موقَّ
ه الوزارة. وفـــي حالة تجاوز خ�شارة ال�شركـــة ن�شف راأ�شمالها، يجب علـــى مجل�س الإدارة اأن  تِعـــدُّ

عًا ومختومًا منه. ق الح�شابات ُمَوقَّ ير�شل اإلى الوزارة �شورة من تقرير مدقنِّ

ة بيانات مالية اأو م�شتندات اأو  ويف كل الأحوال، يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة اأن تطلب اأيَّ
تقارير اأو معلومات اإ�شافية تراها �شرورية.

مادة )288 مكرراً(:
يجب على ال�شركة توزيع الأرباح على ال�شركاء خالل فرتة ل جتاِوز ثالثي يومًا من تاريخ الت�شديق 

عليها من ِقَبل اجلمعية العامة. 
مادة )18 مكرراً  فقرة اأ البندان 8، 9(:

8- اإذا تجاوز �شالحياته اأو ارتكب اأيَّ غ�س اأو اإهمال في اأداء مهامه.

ر في مثل هذه الظروف. ف ال�شخ�س الُمَتَب�شنِّ 9- اإذا لم يت�شرف ت�شرُّ

مادة )168 فقرة ح(: 
ح - �شائر الحقوق المن�شو�س عليها في هذا القانون وعقد ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي.

مادة )361 فقرة ك(:
ِحه لع�شوية مجل�س اإدارة  د اإثبات بيانات اأو معلومات تخالف الحقيقـــة في اأوراق تَر�شُّ ك - كل َمـــن تعمَّ
د اإخفاء بيانات اأو معلومات كان يجب عليه الإف�شاح عنها بموجب  �شركة الم�شاَهمة العامة، اأو تعمَّ

اأحكام هذا القانون. 

املادة الثالثة
ُت�شتبَدل عبارة )�شوق الأوراق املالية( بعبارة )�شوق البحرين لالأوراق املالية(، وعبارة )م�شرف 
البحرين املركزي( بعبارة )موؤ�ش�شة نقد البحرين(، اأينما وردت يف ن�شو�س قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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املادة الرابعة
تلغى الفقرة الثانية من املادة )109( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 2001.

املادة اخلام�شة
ُيعمل باأحكام املادة )176( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 
ينِّ  ل�شنة 2001 - املُ�شَتبَدلة مبقت�شى املادة الأولى من هذا القانون - اعتبارًا من اأول ال�شهر التايل لـُم�شِ

�شتة اأ�شهر على تاريخ ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية.

املادة ال�شاد�شة
به  وُيعمل  القانون،  اأحكام هذا  تنفيذ   - فيما يخ�شه  والوزراء - كل  الوزراء  رئي�س جمل�س  على 

اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــــــخ: 17 ربيع الآخر 1439هـ
المـوافــق: 4 يـنــايـــــــــــــــر 2018م



العدد: 3395 – الخميس 29 نوفمبر 2018

17

 مر�سوم بقانون رقم )53( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض �أحكام قانون �ل�سركات �لتجارية

�ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 2001

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

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،

 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 
ل�شنة2006 وتعديالته،

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

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

�ملادة �لأوىل

قانون  من  و)291(،  ج(  فقرة  و)286  مكررًا(  و)244   )115( املواد  بن�شو�س  ُت�شتبَدل 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، الن�شو�س الآتية:

:)115( "مادة 
يجب اأن تكون الأ�شهم ا�شمية وقابلة للتداول.

مادة )244 مكرر�ً(:

بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  اأحكام  مراعاة  مع 
رقم )64( ل�شنة 2006، يجب على جمل�س الإدارة اأن ير�شل اإىل الوزارة املعنية ب�شئون التجارة 
– خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية – �شورًة من كلٍّ من امليزانية وح�شاب الأرباح 
ق من  عًا وخمتومًا منه، وذلك للتََّحقُّ ق احل�شابات، موقَّ واخل�شائر والتقرير ال�شنوي وتقرير مدقِّ
تعاونها مع اجلهات املخت�شة  القانون، و�شالمة مركزها املايل، ومدى  باأحكام  ال�شركة  التزام 

ب�شاأن المتثال ال�شريبي على امل�شتوى الوطني اأو الدويل. 
تراها  اإ�شافية  معلومات  اأو  تقارير  اأو  م�شتندات  اأو  مالية  بيانات  اأية  تطلب  اأن  وللوزارة 

�شرورية.
مادة )286 فقرة ج(

اأ�شهر  �شتة  التجارة - خالل  ب�شئون  المعنية  الــوزارة  اإلى  ير�شلوا  اأن  المديرين  ج - يجب على 
من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية - �شورًة من كلٍّ من الميزانية وح�شاب الأرباح والخ�شائر، 
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ق من التزام  عًا ومختومًا منه، وذلك للتََّحقُّ ق الح�شابات، موقَّ والتقرير ال�شنوي، وتقرير مدقِّ
المخت�شة  الجهات  مع  تعاونها  ومدى  المالي،  مركزها  و�شالمة  القانون،  باأحكام  ال�شركة 

ب�شاأن المتثال ال�شريبي على الم�شتوى الوطني اأو الدولي. 
تراها  اإ�شافية  معلومات  اأو  تقارير  اأو  م�شتندات  اأو  مالية  بيانات  اأية  تطلب  اأن  وللوزارة 

�شرورية.
مادة )291(:

يكون لل�شركة ا�شم جتاري خا�س اأو ا�شم ُي�شَتقُّ من غَر�س اإن�شائها، ويجب اأن َتْتَبَعه عبارة 
)�س.�س.و(.

ويجب اأن تتخذ ال�شركة مركزها الرئي�شي يف مملكة البحرين، واأن ُتزاول ن�شاطها الرئي�شي 
فيها."

�ملادة �لثانية

ُت�شاف اإىل قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 مواد 
جديدة باأرقام )351 مكررًا( و)351 مكررًا 1( و)362 مكررًا(، ن�شو�شها الآتية:

مكرر�ً(:  351( "مادة 
اجلهات  من  والرقابة  الرتاخي�س  واأنظمة  لأحكام  ال�شركات  بخ�شوع  الإخالل  عدم  مع 
د  اأن ُتزوِّ املخت�شة بنوع ن�شاطها، يجب على ال�شركات التجارية اخلا�شعة لأحكام هذا القانون 
الوزارة املعنية ب�شئون التجارة باأية م�شتندات اأو وثائق اأو ميزانيات اأو نتائج اأعمال يف اأيِّ وقت 

تطلبه الوزارة.  
مادة )351 مكرر�ً 1(:

اأ - للوزارة اأن ُتجِري تحقيقًا اإداريًا من تلقاء نف�شها اأو بناًء على ما تتلقاه من بالغات اأو �شكاٍو 
ق من اأية مخالفة لأحكام هذا القانون. ولها اأن ُتجِري تحقيقًا اإذا قامت لديها  ة للتََّحقُّ جديَّ

ة تْحِملها على العتقاد باأن المخالفة على و�ْشك الوقوع.  دلئل جديَّ
ولالأطراف املعنية احلق يف ال�شتعانة مبحاميهم اأثناء التحقيق.

ب - للوزارة اأن تطلب من ال�شركات كافة البيانات والإي�شاحات والم�شتندات، ولها اأن تْنُدب اأيًا 
لين باأدائها.  ْبط الق�شائي بالوزارة للقيام باأيٍّ من المهام المخوَّ من ماأموري ال�شَّ

مادة )362 مكرر�ً(:

�شركة  اأية  مخالفة  ثبوت  عند  للوزارة  الجنائية،  اأو  المدنية  بالم�شئولية  الإخــالل  عدم  مع   - اأ 
تجارية لأيِّ حكم من اأحكام هذا القانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، اأو مخالفة 
تاأمر  اأن  الدولي،  اأو  الوطني  الم�شتوى  على  ال�شريبي  بالمتثال  تتعلق  عليها  التزامات  اأية 
بالتََّوقُّف  باأية طريقة ترتئيها الوزارة،  المخاِلف بموجب قرار م�شبَّب، ُيخَطر به المخالف 
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دها الوزارة. وفي حالة  عن المخالفة واإزالة اأ�شبابها واآثارها فورًا اأو خالل فترة زمنية تحدِّ
بًا ت�شبيبًا كافيًا باتخاذ  عدم التزامه بذلك خالل هذه الفترة، للوزارة اأن ُت�شِدر قرارًا م�شبَّ

اأحد التدابير الآتية:
1 - وْقف القْيد في ال�شجل التجاري لمدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر.

 2 - توقيـــع غرامـــة اإداريـــة ُتحت�َشب علـــى اأ�شا�س يومـــي لحْمـــل المخالف علـــى التََّوقُّف عن 
المخالفـــة واإزالـــة اأ�شبابها اأو اآثارها، وذلك بما ل يجاِوز األـــف دينار بحريني يوميًا عند 
ارتكابـــه المخالفـــة لأول مرة، واألفـــي دينار بحريني يوميًا في حالـــة ارتكابه اأية مخالفة 
اأخـــرى خالل ثالث �شنوات من تاريـــخ اإ�شدار قرار في حقه عن المخالفة ال�شابقة، وفي 

جميع الأحوال ل يجوز اأن يتجاَوز مجموع الغرامة خم�شين األف دينار بحريني.
 3 - توقيع غرامة اإدارية اإجمالية بما ل يجاِوز مائة األف دينار بحريني.

 4 - �شْطب القْيد من ال�شجل التجاري.
ب - في الحالتين المن�شو�س عليهما في البندين )2( و)3( من الفقرة )اأ( من هذه المادة 
المخاِلف،  من  بدا  الذي  والعَنت  المخالفة،  َج�شامة  مراعاة  الغرامة  تقدير  عند  يتعيَّن 
الغرامة  تح�شيل  ويكون  لذلك.  نتيجة  الغير  اأ�شاب  الذي  َرر  وال�شَّ جناها،  التي  والمنافع 

رة لتح�شيل المبالغ الم�شتَحقة للدولة. بالطرق المقرَّ

�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



 قانون رقم )6( ل�شنة  2020

 بتعديل الفقرة )اأ( من املادة )284( من قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

 ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية،  ال�شركات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأوىل

ال�شادر  التجارية،  ال�شركات  قانون  من   )284( املادة  من  )اأ(  الفقرة  بن�س  ُيـ�شتبَدل 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، الن�س الآتي:

اأع�شاء  اأو عن طريق وكيل عنه، من غير  العامة بنف�شه  " اأ- لكل �شريك حق ح�شور الجمعية 
مجل�ـــس الرقابة اأو مدير ال�شركة اأو موظفيها، وذلك بمقت�شـــى توكيل خا�س وثابت بالكتابة 

ه ال�شركة لهذا الغر�س، ويكون لكل �شريك عدد من الأ�شوات يعادل عدد الح�ش�س التي  ُتـِعـدُّ

يملكها في ال�شركة."

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 7 �شعبــان 1441هـ

الموافق: 31 مار�س 2020م
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 مر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2020

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون ال�شركات التجارية

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة      ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب 

وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

�شدر  مكررًا(  و)18  )اأ(،  الفقرة  و)2(  الثانية،  الفقرة   )1( املواد  بن�شو�س  ُتـ�شتبَدل 

الفقرة )اأ(، و)30(، و)44( الفقرة )اأ(، و)45( الفقرة )اأ(، و)53( الفقرة الأوىل، و)111(، 

مكررًا(  و)184  و)183(،  )و(،  الفقرة  و)168(  و)131(،  )اأ(،  الفقرة  و)128(  و)126(، 

)اأ(،  الفقرة  و)199(  )د(،  الفقرة  و)189(  و)188(،  )ب(،  الفقرة  و)187(  )اأ(،  الفقرة 

و)201(، و)212( الفقرة الثانية، و)215( الفقرة )ب(، و)215 مكررًا( الفقرة )ج(، و)224( 

الفقرة الثالثة، و)261( الفقرة الأوىل، و)268(، و)269( الفقرة الأوىل، و)271(، و)272(، 

و)285( الفقرة )اأ(، من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

2001، الن�شو�س الآتية:

مادة )1( فقرة ثانية:

ا�شتثناًء من اأحكام الفقرة ال�شابقة، يجوز اأن تتكون ال�شركة من �شخ�س واحد، كما يجوز اأن 

ُتـن�شاأ �شركات غري هادفة لتحقيق الربح، وذلك ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )2( فقرة )اأ(:

ـ�س في مملكة البحرين اأحد الأ�شكال الآتية: اأ- يجب اأن تتخذ ال�شركة التجارية التي توؤ�شَّ

1- �شركة الت�شامن.
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2- �شركة التو�شية الب�شيطة.

ـة. 3- �شركة المحا�شَّ

4- �شركة الم�شاهمة.

5- �شركة التو�شية بالأ�شهم.

6- ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة.

مادة )18 مكرراً( �شدر الفقرة )اأ(:

�ـــس اأو ال�شريك اأو مالك راأ�س المال اأو مديـــر ال�شركة اأو ع�شو مجل�س الإدارة في  اأ- يكـــون الموؤ�شِّ

�شركة الم�شاهمة اأو �شركة الم�شاهمة المقفلة اأو ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة - بح�شب 

الأحـــوال - م�شئـــوًل في جميع اأمواله الخا�شة عن اأية اأ�شرار ت�شيـــب ال�شركة اأو ال�شركاء اأو 

الم�شاهمين اأو الغير، في اأيٍّ من الحالت الآتية:

مادة )30(:

هذا  لقانون  ِوْفقًا  التجاري  ال�شجل  يف  بالقْيـد  عليه  تعديل  وكل  ال�شركة  عْقـد  �شهُر  يجب 

ال�شجل، وُيـن�َشـر ملخ�س عقد ال�شركة وكل تعديل عليه يف املوقع الإلكرتوين للوزارة املعنية ب�شئون 

التجارة.

مادة )44( فقرة )اأ(:

ـنًا في عْقـد تاأ�شي�س ال�شركة جاز عْزُلـه بقرار من ال�شركاء الحائزين  اأ- اإذا كان المدير �شريكًا معيَّ

غ مقبول لذلك، وكل اتفاق  علـــى ما ل يقل عن 75٪ من راأ�شمال ال�شركـــة وب�شرط وجود م�شوِّ

على خالف ذلك ُيـعتَبـر كاأن لم يكن.

مادة )45( فقرة )اأ(:

ـنًا في عْقـد تاأ�شي�س ال�شركـــة، فال يجوز له اأن يعتزل الإدارة لغير  اأ- اإذا كان المديـــر �شريـــكًا معيَّ

�شبب مقبول واإل كان م�شئوًل عن التعوي�س.

مادة )53( فقرة اأولى:

من  م�شتَمـدًا  ا�شمها  يكون  اأن  ويجوز  خا�شًا،  ا�شمًا  تتخذ  اأن  الب�شيطة  التو�شية  ل�شركة 

اأغرا�شها، ويجب اأن يتبـع ا�شـم ال�شركة عبارة )�شركة تو�شية ب�شيطة( واأن ُيـذَكـر كل ذلك يف 

مديرو  كان  ُيـذَكـر  مل  فاإذا  ومطبوعاتها،  واأوراقها  واإعالناتها  وفواتريها  ال�شركة  عقود  جميع 

ال�شركة م�شئولني بالت�شامن يف اأموالهم اخلا�شة جتاه الغري.

مادة )111(:

يجوز اأن ين�س النظام الأ�شا�شي لل�شركة على اأن تكون لل�شركة بالإ�شافة لالأ�شهم العادية 

ر لها بع�س احلقوق واملزايا يف الت�شويت اأو الأرباح اأو غري ذلك من احلقوق  اأ�شهم ممتازة يتقرَّ

واملزايا، ويجوز اأن ين�س النظام الأ�شا�شي على اأن تكون لل�شركة عدة فئات من الأ�شهم املمتازة، 

اأو املزايا  اأن تت�شاوى الأ�شهم من ذات الفئة يف احلقوق واملزايا. ول يجوز تعديل احلقوق  على 
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دها، اإل مبوافقة ثلثي حاملي نوع الأ�شهم  املتعلقة بالأ�شهم املمتازة اأو اأيٍّ من فئاتها يف حال تعدُّ

املتعلقة بالتعديل.

ويف جميع الأحوال ل يجوز اإ�شدار اأ�شهم ممتازة اإل بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية. 

ويكون حلملة الأ�شهم املمتازة حق الأف�شلية بالكتتاب بالن�شبة اإىل تلك الأ�شهم فقط، ويف حال 

د فئات الأ�شهم املمتازة يكون حلاملي تلك الفئة اأف�شلية الكتتاب بالن�شبة لالأ�شهم املمتازة  تعدُّ

اجلديدة من ذات الفئة. 

وت�شدر الأ�شهم املمتازة ِوْفـقًا لأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية 

ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 واللوائح ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه بالن�شبة لل�شركات 

ِقـَبـله. وُيـ�شِدر الوزير املعِنـي ب�شئون التجارة  ـ�س لها من  اأو ال�شركات املرخَّ امل�شاهمة املدرجة 

ـبع يف اإ�شدار الأ�شهم املمتازة بالن�شبة لل�شركات الأخرى. اللوائح والنُّـُظـم التي ُتـتَّ

مادة )126(:

جتري زيادة راأ�س املال باإحدى الطرق الآتية: 

اأ- اإ�شدار اأ�شهم جديدة بقيمة الزيادة.

تحويل �شندات القر�س التي ُتـ�شِدرها ال�شركة اإلى اأ�شهم. ب- 

تحويل َدْيـن على ال�شركة اإلى اأ�شهم ل�شالح المدين.  ج- 

د- تقديم ح�شة عينية لل�شركة. 

هـ- تحويل الحتياطي اأو جزء من الأرباح القابلة للتوزيع اإلى راأ�شمال، ويتم هذا التحويل باإحدى 

طريقتين:

دْفـع  الم�شاهمين  من  ال�شركة  تطلب  اأن  دون  الأ�شلية  لالأ�شهم  الإ�شمية  القيمة  1- زيــادة 

ـر على الأ�شهم بقيمتها الجديدة. الفرق، بل ُيـدفع من الحتياطي، وتوؤ�شَّ

الم�شاهمين  على  الأ�شهم  هذه  ال�شركة  وتــوزع  الزيادة،  بقيمة  جديدة  اأ�شهم  2- اإ�شدار 

الأ�شليين دون مقابل، كلٌّ بقْدر ن�شبة ما يملكه من الأ�شهم الأ�شلية.

مادة )128( فقرة )اأ(:

اأ-  تكـــون للم�شاهمين اأولوية الكتتاب في الأ�شهم الجديـــدة، وكل �شرٍط على خالف ذلك ُيـعتَبـر 

كاأن لم يكن، وا�شتثناًء من ذلك ل تكون للم�شاهمين اأولوية الكتتاب في اأيٍّ مما يلي: 

1- الأ�شهم التي ُتـ�شِدرها ال�شركة لأغرا�س برنامج اأ�شهم العاملين.

ِوْفـقًا لأحكام المادة )127  ال�شركة لإدخال �شريك ا�شتراتيجي  ُتـ�شِدرها  التي  2- الأ�شهم 

مكررًا( من هذا القانون.

3- الأ�شهم التي ُتـ�شِدرها ال�شركة مقابل َدْيـن ِوْفـقًا لأحكام المادة )127 مكررًا 1( من هذا 

القانون.
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مادة )131(:

ـة ب�شئون التجارة  ُيـن�َشـر القرار ال�شادر بزيادة راأ�س املال يف املوقع الإلكرتوين للوزارة املعنيَّ

بعد التاأ�شري بالزيادة يف ال�شجل التجاري.

مادة )168( فقرة )و(:

و- الت�شـــرف في الأ�شهـــم المملوكة له، والأولوية فـــي الكتتاب بالأ�شهم الجديـــدة، وذلك ِوْفـقًا 

ـمة لقواعـــد و�شروط واإجراءات  لأحـــكام هذا القانون، وبمراعـــاة الأحكام والقرارات المنظِّ

عمليـــات ال�شتحواذ والندماج ال�شادرة عن م�شرف البحرين المركزي بالن�شبة لل�شركات 

ـ�ـــس لها من ِقـَبـلـــه، وعن الوزيـــر المعِنـي ب�شئون  الم�شاهمـــة المدرجـــة اأو ال�شركات المرخَّ

التجارة بالن�شبة لل�شركات الأخرى.

مادة )183(:

رئي�س جمل�س الإدارة هو رئي�س ال�شركة، وميثلها لدى الغري، وُيـعتَبـر توقيعه كتوقيع جمل�س 

ـد بتو�شياته. ويحل  ـذ قرارات املجل�س واأن يتقيَّ اأن ينفِّ الإدارة يف عالقة ال�شركة بالغري، وعليه 

نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف غيابه وتكون له ذات �شالحيات رئي�س املجل�س.

جمل�س  من  اآخر  ع�شو  اإ�شـراك  اأو  تفوي�س  على  ال�شركة  نظام  ين�س  اأن  يجوز  ذلك،  ومع 

الإدارة اأو الإدارة التنفيذية يف مبا�شرة �شالحيات رئي�س املجل�س.

مادة )184 مكرراً( فقرة )اأ(:

ــــل بكاملها من بين اأع�شائه تتولى مراجعة  ــــل بقرار من مجل�س الإدارة لجنة تدقيق ت�شكَّ اأ- ت�شكَّ

الممار�شات المحا�شبية والمالية لل�شركة والتدقيق المحا�شبي وما يت�شل به، ومدى اللتزام 

د ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات �شوابط  باأحـــكام القانون واأنظمة و�شيا�شات ال�شركة. ويحدِّ

ت�شكيل لجنة التدقيق واخت�شا�شاتها ونظام عملها ومكافاآت اأع�شائها.

مادة )187( فقرة )ب(:

ب- لكل م�شاهم اأن يرفع دعوى الم�شئولية منفردًا �شد مجل�س اإدارة ال�شركة في حالة عدم قيام 

ـب الخطاأ في اإلحاق �شرر  ال�شركة برْفـعها ِوْفـقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة، اإذا ت�شبَّ

ـل م�شحوب بِعْلم  خا�ـــس به كم�شاهم، وذلك بعد قيامه باإخطار ال�شركة بموجب كتاب م�شجَّ

الو�شـــول بعزمه على رْفـع الدعوى قبل رْفـعها بثالثين يومًا على الأقل. ويقع باطاًل كل �شرط 

فـــي نظام ال�شركـــة يق�شي بغير ذلك. ويجـــوز للم�شاهم اأن يطلب اأثناء نظـــر الدعوى اإلزام 

رات، اأو فئات منها، تكون ذات �شلة  المدعـــى عليه اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأية محرَّ

ر على حدة. دون الحاجة لتحديد كل محرَّ

مادة )188(:

ـن نظـام ال�شـركة طريقة حتـديد مكافاآت رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة، ول يجوز تقدير  يبيِّ

ـم الحتياطات القانونية وتوزيع  جمموع هذه املكافاآت باأكرث من 10٪ من �شايف الربـح بعـد خ�شْ
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ربح ل يقل عن 5٪ من راأ�شمال ال�شركة املدفوع، كما يجوز للجمعية العامة اأن تقرر �شْرف مكافاأة 

ـق فيها ال�شركة اأرباحًا اأو ال�شنوات  �شنوية لرئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة يف ال�شنوات التي ل حتقِّ

ع فيها اأرباحًا على امل�شاهمني على اأن يوافق على ذلك الوزير املعِنـي ب�شئون التجارة،  التي ل توزِّ

ويجب اأن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة اإىل اجلمعية العامة على بيان �شامل لكل ما ح�شل عليه 

ون�شيب  رواتب ومكافاآت  املالية من  ال�شنة  كلٌّ على حدة خالل  الإدارة  واأع�شاء جمل�س  رئي�س 

يف الأرباح وبدل ح�شور وبدل متثيل وم�شروفات وغريها، وبيان ما قب�شوه بو�شفهم موظفني 

اأو اإداريني اأو نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�شت�شارية اأو اأية اأعمال اأخرى. كما يجب اأن ي�شتمل 

التقرير املذكور الإف�شاح عن مكافاآت اأع�شاء الإدارة التنفيذية كلٍّ على حدة، مبا يف ذلك اأية 

رواتب ومنافع ومزايا واأ�شهم.

مادة )189( فقرة )د(:

 د- مـــع عدم الإخالل بحقوق الغير ح�شن النيـــة، اإذا كانت �شروط العقد اأو الت�شرف غير عادلة 

اأو كان �شـــارًا بم�شالـــح الم�شاهمين تحكـــم المحكمة باإلزام ع�شو مجل�ـــس الإدارة �شاحب 

ـقت له. كما للمحكمة اأي�شًا  الم�شلحـــة بالتعوي�س واأن يردَّ اإلى ال�شركة اأيَّ ربح اأو منفعة تحقَّ

ـي اأيِّ من�شب اإداري في اأية �شركة اأو تمثيلها لمدة ل تقل عن �شنة  اأن تحكم بحرمانه من تولِّ

واحـــدة، ولها اأن تحكم ببطالن العقد اأو الت�شرف. ودون الإخالل باأحكام الفقرة )ب( من 

المـــادة )18 مكررًا( والمادة )186( من هذا القانون، يـُ�شاأل باقي مجل�س الإدارة والمدراء 

بالت�شامن مع �شاحب الم�شلحة عن كل ذلك، اإذا كانوا قد وافقوا على العقد اأو الت�شرف.

مادة )199( فقرة )اأ(:

اأ- تعَلــــن دعوة الم�شاهميـــن لنعقاد الجمعية العامة في جريدتيـــن يوميتين محليتين على الأقل 

د  ت�شـــدر اإحداهمـــا باللغة العربيـــة والأخرى باللغـــة الإنجليزية، وذلك قبـــل الموعد المحدَّ

لالنعقاد بواحد وع�شرين يومًا على الأقل، ويجب اأن ي�شتمل الإعالن على جدول الأعمال واأن 

ده الالئحة التنفيذية. ـنًا المعلومات الالزمة ِوْفـقًا ِلـما تحدِّ ـاًل ومت�شمِّ يكون مف�شَّ

مادة )201(:

يراأ�س اجتماع اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة اأو نائبه اأو من ينتدبه جمل�س الإدارة اأو 

اجلمعية العامة لذلك، ول يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �شحيحًا اإل اإذا ح�شره م�شاهمون 

لهم حق الت�شويت ميثلون اأكرث من ن�شف راأ�س املال، فاإذا مل يتوافر هذا الن�شاب وَجـب دعوة 

اجلمعية اإىل اجتماع ثاٍن لذات جدول الأعمال ُيـعَقـد بعد مدة ل تقل عن �شبعة اأيام ول تزيد على 

اإذا ح�شره  اإل  خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ الجتماع الأول. ول يكون الجتمـاع الثاين �شحيحًا 

م�شاهمون لهم حق الت�شويت ميثلون اأكرث من 30٪ من راأ�س املال على الأقل. ويكون الجتماع 

ـه دعوة جديدة لالجتماعني الأخريين  الثالث �شحيحًا اأيًا كان عدد احلا�شرين، ويجوز األ توجَّ

د تاريخهما يف الدعوة اإىل الجتماع الأول، �شريطة اأن يتم الن�شر بعدم انعقاد اأيٍّ  اإذا كان قد ُحـدِّ
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من هذين الجتماعني يف جريدتني يوميتني حمليتني على الأقل ت�شدر اإحداهما باللغة العربية 

والأخرى باللغة الإجنليزية.

مادة )212( فقرة ثانية:

د تاريخهما يف الدعوة  ـه دعوة جديدة لالجتماعني الأخريين اإذا كان قد ُحـدِّ ويجوز األ توجَّ

جريدتني  يف  الجتماعني  هذين  من  اأيٍّ  انعقاد  بعدم  الن�شر  يتم  اأن  �شريطة  الأول،  لالجتماع 

يوميتني حمليتني على الأقل ت�شدر اإحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإجنليزية.

مادة )215( فقرة )ب(:

ب- يجـــوز للم�شاهـــم اأن يطلب اأثناء نظر دعوى البطالن الم�شار اإليهـــا في الفقرة )اأ( من هذه 

رات، اأو فئات منها،  المـــادة اإلزام المدعى عليـــه اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأية محـــرَّ

ر على حدة. تكون ذات �شلة دون الحاجة لتحديد كل محرَّ

مادة )215 مكرراً( فقرة )ج(:

ج- يجـــوز للم�شاهـــم اأن يطلب اأثناء نظـــر دعوى البطالن الم�شار اإليها فـــي الفقرة )اأ( من هذه 

رات، اأو فئات منها تكون  المادة اإلزام المدعى عليه اأو الغير بتقديم ما تحت يده من اأية محرَّ

ر على حدة. ذات �شلة دون الحاجة لتحديد كل محرَّ

مادة )224( فقرة ثالثة:

مع مراعاة الأحكام والقواعد ال�شادرة عن م�شرف البحرين املركزي، ُيـ�شتخَدم الحتياطي 

الإجباري يف زيادة راأ�شمال ال�شركة اأو تغطية خ�شائرها التي تت�شبب يف نق�شان راأ�شمالها. واإذا 

جاوز هذا الحتياطي 50٪ من راأ�س املال ال�شادر، جاز للجمعية العامة اأن تقرر توزيع الزيادة 

ـق فيها ال�شركة اأرباحًا �شافية تكفي لتوزيع اأرباح على  على امل�شاهمني يف ال�شنوات التي ل حتقِّ

امل�شاهمني.

مادة )261( فقرة اأولى:

الأ�شخا�س، ول يكون كل  تتكون من عدد من  امل�شئولية املحدودة، هي �شركة  ال�شركة ذات 

�شريك م�شئوًل اإل بقْدر ح�شته يف راأ�س املال. ويجوز اأن ُتـمتَلـك من ِقـَبـل �شخ�س واحد طبيعي 

اأو اعتباري.

مادة )268(:

له ال�شركاء، قيُدها يف ال�شجل التجاري والن�شر عنها يف  يجب على مدير ال�شركة، اأو َمن يخوِّ

ـة ب�شئون التجارة. ول تكت�شب ال�شركة ال�شخ�شية املعنوية اإل بعد  املوقع الإلكرتوين للوزارة املعنيَّ

قْيـدها، ول يجوز لها قبل ذلك مبا�شرة اأعمالها، وكل ت�شرف يتم حل�شاب ال�شركة قبل القيد يف 

د َمن اأجروا الت�شرف  ال�شجل ل ُيـلِزم اإل َمن اأجراه ويكون م�شئوًل عنه يف جميع اأمواله، واإذا تعدَّ

كانوا م�شئولني بالت�شامن.

مادة )269( فقرة اأولى: 
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ـم راأ�شمال ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة اإىل ح�ش�س مت�شاوية. يَقـ�شَّ

مادة )271(:

ل يكون للتنازل عن احل�شة اأثر بالن�شبة اإىل ال�شركاء اأو الغري، اإل من وقت القْيـد يف ال�شجل 

ـة ب�شئون التجارة. التجاري والن�شر يف املوقع الإلكرتوين للوزارة املعنيَّ

مادة )272(:

تنتقل ح�شة كل �شريك اإىل ورثته اأو املو�شى لهم بها.

مادة )285( فقرة )اأ(:

اأ- ل يجـــوز تعديل عْقــــد ال�شركة، ول زيادة راأ�شمالها اأو تخفي�شـــه اإل بقرار من الجمعية العامة 

لل�شـــركاء، وي�شـــدر باأغلبية ال�شـــركاء الحائزين لثالثـــة اأرباع راأ�شمالها، مالـــم ين�س عْقـد 

ال�شركـــة على ن�شبة اأعلى. ومـــع ذلك ل يجوز زيادة التزامات ال�شركاء المالية اإل بموافقتهم 

الإجماعية.

املادة الثانية

ُتـ�شاف اإىل قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 مواد 

جديدة باأرقام )127 مكررًا(، و)127 مكررًا 1(، و)174(، و)216 مكررًا(، و)236 مكررًا 1(، 

و)239 مكررًا(، و)319 مكررًا(، و)319 مكررًا 1(، و)362 مكررًا 1(، كما ت�شاف فقرة ثانية 

اإىل املادة )204(، وفقرة جديدة برقم )ج( اإىل املادة )312(، وفقرة جديدة برقم )ل( اإىل 

املادة )362(، ن�شو�شها الآتية:

مادة )127 مكرراً(:

لل�شركة  يجوز  املركزي،  البحرين  م�شرف  عن  ال�شادرة  والقواعد  الأحكام  مراعاة  مع 

ـ�س الزيادة  اأن تخ�شَّ ُتـ�شِدره اجلمعية العامة غري العادية زيادة راأ�شمالها على  مبوجب قرار 

لدخول �شريك ا�شرتاتيجي ممن لهم القدرة على توفري دعم ملمو�س فني اأو ت�شغيلي اأو ت�شويقي 

لل�شركة، وذلك مبراعاة اأية �شروط و�شوابط ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير املعِنـي ب�شئون 

التجارة بعد التن�شيق مع م�شرف البحرين املركزي. 

ـلة  اأوراق الدعوة لجتماع اجلمعية العامة غري العادية على درا�شة مف�شَّ اأن ت�شتمل  ويجب 

ـن مربرات زيادة راأ�س املال وجدوى اإدخال ال�شريك ال�شرتاتيجي املقرَتح وتاأثري دخوله على  تبيِّ

ـعة نتيجة لذلك. ن�شبة ملكية م�شاهمي ال�شركة واملنافع املتوقَّ

ويجب اإنهاء كافة الرتتيبات املتعلقة باإدخال ال�شريك ال�شرتاتيجي خالل مدة اأق�شاها �شتة 

واإل  ا�شرتاتيجي،  ك�شريك  اإدخاله  على  باملوافقة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  قرار  من  اأ�شهر 

اعُتـِبـر القرار كاأن مل يكن.

مادة )127 مكرراً 1(:



العدد: 3491 – الخميس 1 أكتوبر 2020

12

يجوز لل�شركة مبوجب قرار ُتـ�شِدره اجلمعية العامة غري العادية زيادة راأ�شمالها عن طريق 

وذلك  موافقتهم،  ب�شرط  للدائنني  ُتـ�شَدر  راأ�شمالها  اأ�شهم يف  اإىل  دة  نقدية حمدَّ ديون  حتويل 

بعد  التجارة  ب�شئون  املعِنـي  الوزير  من  قرار  بتحديدها  ي�شدر  و�شوابط  �شروط  اأية  مبراعاة 

التن�شيق مع م�شرف البحرين املركزي.

ـلة  اأوراق الدعوة لجتماع اجلمعية العامة غري العادية على درا�شة مف�شَّ اأن ت�شتمل  ويجب 

ـن جدوى و�شرورة حتويل الديون النقدية اإىل اأ�شهم يف ال�شركة ل�شالح الدائنني، بالإ�شافة  تبيِّ

اإىل تاأثري التحويل على ن�شبة ملكية م�شاهمي ال�شركة.

مادة )174(:

على  الإدارة  جمل�س  لع�شوية  مر�شح  كل  ب�شاأن  التالية  املعلومات  اإتاحة  ال�شركة  على  يجب 

من  ابتداًء  معتَمـدة  و�شيلة  باأية  �شخ�شي  ب�شكل  امل�شاهمني  اإىل  اإر�شالها  اأو  الإلكرتوين  موقعها 

تاريخ الدعوة لعقد اجتماع اجلمعية العامة:

ال�شيرة الذاتية، بما في ذلك الموؤهالت الأكاديمية والمهنية.  -1

ـل مناف�شًة لل�شركة. اأيُّ عمٍل يقوم به ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة ي�شكِّ  -2

اأ�شماء ال�شركات والجهات التي يزاول العمل فيها اأو ي�شغل ع�شوية مجال�س اإداراتها.  -3

اأيُّ من�شب ي�شغله يتطلب جزءًا غير ي�شير من الوقت.  -4

دها الالئحة التنفيذية. اأية معلومات اأخرى تحدِّ  -5

ويتوجب على ال�شركة اإر�شال كافة املعلومات مل�شاهمي ال�شركة باأية طريقة تراها منا�شبة، 

واأن ُتـن�َشـر هذه املعلومات على كافة و�شائل التوا�شل الجتماعي لل�شركة، اإْن ُوِجـدت.

كما تلتزم ال�شركة بت�شمني تقريرها ال�شنوي وموقعها الإلكرتوين باملعلومات املتعلقة بكل من 

رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة.

مادة )216 مكرراً(:

اأ- يجـــوز اأن يكون لل�شركة برنامج اأو اأكثر لتحفيـــز العاملين بال�شركة من خالل تمليكهم لأ�شهم 

ـح للعاملين عن التفا�شيل الكاملة للبرنامج بما في ذلك �شروط  فيها، وعلى ال�شركة اأن ُتـف�شِ

ك تلك الأ�شهم.  ا�شتحقاقهم لتَمـلُـّ

ك  ب- لم�شـــرف البحرين المركزي اإ�شدار ما يراه منا�شبًا من قرارات لتنظيم عمل برامج تَمـلُـّ

ـ�س لها من  العامليـــن لالأ�شهم بالن�شبة لل�شـــركات الم�شاهمة المدرجة اأو ال�شـــركات المرخَّ

ـمة بالن�شبة لل�شركات  ِقـَبـله، كما يجوز للوزير المعِنـي ب�شئون التجارة اإ�شدار القرارات المنظِّ

الأخرى.
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مادة )236 مكرراً 1(:

دها الالئحة التنفيذية،  ِوْفـقًا لل�شروط وال�شوابط التي حتدِّ ك ال�شركة لأ�شهمها  يكون مَتـلُـّ

وذلك دون الإخالل باللوائح والقواعد ال�شادرة عن م�شرف البحرين املركزي بالن�شبة لل�شركات 

ـ�س لها من ِقـَبـله.  املرخَّ

مادة )239 مكرراً(:

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )138( من هذا القانون، يجوز ل�شركة امل�شاهمة املقفلة بعد 

موافقة اجلمعية العامة غري العادية القرتا�س بهدف زيادة راأ�شمالها عن طريق اإ�شدار �شندات 

قابلة للتحويل اإىل اأ�شهم يف ال�شركة وذلك مبراعاة اأحكام نظام ال�شركة الأ�شا�شي، وت�شمى هذه 

ين القابلة للتحويل(، ويكون اإ�شدارها وحتويلها اإىل اأ�شهم ِوْفـقًا لأحكام  ال�شندات )�شندات الدَّ

قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 

الوزير  وُيـ�شِدر  ِقـَبـله.  ـ�س لها من  لل�شركات املرخَّ بالن�شبة  واللوائح ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه 

للتحويل  القابلة  ين  الدَّ �شندات  اإ�شدار  يف  ـبع  ُتـتَّ التي  والنُّـُظـم  اللوائح  التجارة  ب�شئون  املعِنـي 

بالن�شبة لل�شركات الأخرى.

ين القابلة للتحويل اإىل اأ�شهم يف  وعند ت�شفية ال�شركة اأو اإفال�شها قبل حتويل �شندات الدَّ

ين وما ترتب عليه من فوائد على حقوق  ال�شركة، يتقدم حق حامل ال�شند يف ا�شرتداد مبلغ الدَّ

امل�شاهمني يف ال�شركة.

مادة )319 مكرراً(:

اأو  اأ�شهم  على  ال�شتحواذ  اإىل  يوؤدي  ت�شرف  باأيِّ  القيام  اأو  الأ�شهم  على  ال�شتحواذ  يكون 

ِقـَبـل  من  املدرجة  امل�شاهمة  ال�شركات  اإحدى  راأ�شمال  اأ�شهم يف  اإىل  للتحول  قابلة  مالية  اأوراق 

�شخ�س اأو جمموعة من الأ�شخا�س املرتبطة اأو الأطراف ذات العالقة ِوْفـقًا لالأحكام والقرارات 

ـمة لقواعد و�شروط واإجراءات عمليات ال�شتحواذ التي ي�شدر بتحديدها قرار من م�شرف  املنظِّ

البحرين املركزي.

مادة )319 مكرراً 1(:

بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  اأحكام  مراعاة  مع 

رقم )64( ل�شنة 2006 واللوائح والقواعد ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه:

اأ- يحـــق للجهة الم�شتحِوذة التـــي ح�شلت بموجب عْر�س ا�شتحواذ علـــى ن�شبة قبول تعادل ٪90 

اأو اأكثـــر مـــن اأ�شهم راأ�شمـــال ال�شركة الم�شاهمة المدرجـــة، ال�شتحواذ علـــى كامل الأ�شهم 

المملوكـــة مـــن ِقـَبـل الم�شاهميـــن بن�شبة 100٪، وُيـلـــَزم الم�شاهمون الباقـــون ببيع اأ�شهمهم 

للجهة الم�شتحِوذة خالل مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ ح�شول تلك الجهة على ن�شبة 

رة. القبول المقرَّ

م من الجهة الم�شتحِوذة التي ح�شلت  ب- يحق للم�شاهم الذي لم يقبل عْر�س ال�شتحواذ المقدَّ
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م  على ن�شبة قبول تعادل 90٪ اأو اأكثر من اأ�شهم راأ�شمال ال�شركة الم�شاهمة المدرجة، التقدُّ

بطلـب للجهـة الم�شتحـِوذة لإلـزامـهــــا بتقــديـم عْر�س ا�شتحـواذ ل�شـراء اأ�شهمـه خـالل مــدة 

ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ ا�شتالم الطلب.

ج- يحـــق للم�شاهـــم الذي لم يقبـــل عْر�س الجهـــة الم�شتحِوذة ببيـــع اأ�شهمه، اللجـــوء للمحكمة 

المخت�شـــة خالل 60 يومًا من تاريخ تقديـــم عر�س ال�شتحواذ ل�شراء اأ�شهمه كتابًة من ِقـَبـل 

الجهـــة الم�شتحـــِوذة، ول يتم اإيقاف اإجـــراءات ال�شتحواذ اإل بقرار مـــن المحكمة، واإل تتم 

ت�شوية عملية ال�شتحواذ.

مادة )362 مكرراً 1(:

�شه قبل اإحالة املخالف للمحاكمة اجلنائية اأن  يجوز للوزير املعِنـي ب�شئون التجارة اأو من يفوِّ

ر الت�شالح يف اجلرائم املن�شو�س عليها يف الفقرات )ب( و)و( و)ز( و)ح( و)ي( من املادة  يقرِّ

)362( من هذا القانون، وذلك ب�شداد مبالغ الت�شالح التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير 

املعِنـي ب�شئون التجارة.

ر املح�شر بعد مواجهة املخالف باملخالفة اأن يعر�س عليه الت�شالح وُيـثِبـت ذلك  وعلى حمرِّ

ب�شئون  ـة  املعنيَّ للوزارة  ر  املقرَّ املبلغ  ي�شدد  اأن  الت�شالح  الذي يرغب يف  يف املح�شر، وللمخالف 

لل�شوابط  ِوْفـقًا  كله  وذلك  عليه،  الت�شالح  عر�س  تاريخ  من  عمل  اأيام  �شبعة  خالل  التجارة 

الدعوى  وتنق�شي  التجارة،  ب�شئون  املعِنـي  الوزير  التي ي�شدر بتحديدها قرار من  والإجراءات 

اجلنائية بالن�شبة لتلك الوقائع وجميع اآثارها اجلنائية مبجرد �شداد مبلغ الت�شالح كاماًل.

مادة )204( فقرة ثانية:

مبراعاة  وذلك  الإلكرتوين،  الت�شويت  نظام  اعتماد  على  ال�شركة  نظام  ين�س  اأن  ويجوز 

ال�شروط وال�شوابط التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير املعِنـي ب�شئون التجارة.

مادة )312( فقرة )ج(:

ـ�س لها من  ج- يراعـــى فـــي حالة اندمـــاج ال�شـــركات الم�شاهمة المدرجـــة اأو ال�شـــركات المرخَّ

ِقـَبــــل م�شرف البحريـــن المركزي الأحكام المن�شو�س عليها فـــي قانون م�شرف البحرين 

المركـــزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شـــادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 واللوائح والقواعد 

ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه.

مادة )362( فقرة )ل(:

ل- كل �شريك اأو مدير خالف اأحكام اأيٍّ من المادتين )304 مكررًا 1( و)304 مكررًا 2(.

املادة الثالثة

ُيـ�شاف اإىل قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 باب 
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جديد هو الباب التا�شع مكررًا حتت عنوان )ال�شركة غري الهادفة للربح(، ي�شمـل املواد الآتية: 

مادة )304 مكرراً(:

ال�شركة غري الهادفة للربح هي ال�شركة التي ل تهدف لتحقيق الربح ب�شفة اأ�شا�شية، ويتم 

اأجلها، وتتخذ �شكل �شركة ذات م�شئولية  اأن�شئت من  التي  اأغرا�شها  ا�شتخدام الأرباح لتحقيق 

حمدودة. ويجب اأن يتبـع ا�شـم ال�شركة عبارة )�شركة غري هادفة للربح( اأو )�س. غ. ر(.

مادة )304 مكرراً 1(:

ـنها من حتقيق اأغرا�شها املن�شو�س عليها يف عقد  لل�شركة اأن تزاول اأيَّ ن�شاط جتاري مَيـكِّ

تاأ�شي�شها، وُيـحَظـر عليها ا�شتخدام الأرباح يف غري هذه الأغرا�س.

ول يجوز لل�شركة توزيع اأية اأرباح ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر على ال�شركاء فيها. 

مادة )304 مكرراً 2(:

ـة ب�شئون  اأ- ل تجـــوز الت�شفية الختياريـــة لل�شركة اإل بعد الح�شول على موافقة الـــوزارة المعنيَّ

التجارة.

دة فـــي عْقـد تاأ�شي�شها، واإذا لم  تـــوؤول اأموال ال�شركـــة اإلى الجهات غير الهادفة للربح المحدَّ ب- 

د العقد الجهـــات غير الهادفة للربـــح التي توؤول اإليهـــا اأموال ال�شركة، فتـــوؤول الأموال  يحـــدِّ

بقرار من الوزير المعِنـي ب�شئون التجارة اإلى جهة غير هادفة للربح تمار�س اأغرا�شًا مماثلة 

دة لتلك الأموال. وفـــي جميع الأحوال ل تجـــوز اأيلولة اأية اأمـــوال اإلى اأية  لالأغرا�ـــس المحـــدَّ

ـة ب�شئون التجـــارة بعد التن�شيق مع الجهات  جهـــة دون الموافقـــة الم�شبقة من الوزارة المعنيَّ

ل هذه الأموال خارج مملكة البحرين. ـة، وعلى األ تحوَّ المعنيَّ

دة  تلتـــزم الجهة غير الهادفة للربـــح التي اآلت اإليها الأموال با�شتعمالها في الأغرا�س المحدَّ ج- 

لها.

 مادة )304 مكرراً 3(:

للربح  الهادفة  لل�شركة غري  يجوز  ول  للربح،  هادفة  ل�شركة غري  التحوُّل  �شركة  لأية  يجوز 

التحوُّل ل�شركة ذات �شكل اآخر. 

مادة )304 مكرراً 4(:

ـم الالئحة التنفيذية ال�شوابط الأخرى لتاأ�شي�س ال�شركات غري الهادفة للربح واأغرا�شها  تنظِّ

و�شوابط عملها واإدارتها وت�شفيتها وال�شروط الواجب توافرها يف املدراء.

مادة )304 مكرراً 5(:

الأحكام  للربح  الهادفة  غري  ال�شركة  على  ت�شري  الباب،  هذا  يف  ن�س  ب�شاأنه  يرد  مل  فيما 

اخلا�شة بال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة.
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املادة الرابعة

ُيـلغى الباب الثامن من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

2001، كما ُتـلغى الفقرة )ب( من املادة )23 مكررًا( والبند )ج( من الفقرة الأوىل من املادة 

)299( من ذات القانون. وُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

املادة اخلام�شة

تكون كلُّ �شركِة �شخ�سٍ واحٍد مت تاأ�شي�شها قبل العمل باأحكام هذا القانون يف حكم ال�شركة 

ـن عليها توفيق اأو�شاعها مبا يتوافق مع اأحكامه خالل �شتة اأ�شهر  ذات امل�شئولية املحدودة، ويتعيَّ

من تاريخ العمل به.

 

املادة ال�شاد�شة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين 

 حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 11 �شفـــــــر 1442هـ

الموافق: 28 �شبتمبر 2020م
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ا�ضتدراك

اأكتوبر 2020 خطاأ  ورد يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3491( ال�شادر بتاريخ 1 

مادي يف الفقرة )ج( من املادة )126( من املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2020 بتعديل 

بع�س اأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، 

وال�شحيح كالآتي:

 ج- » تحويل دين على ال�شركة اإلى اأ�شهم ل�شالح الدائن. 

لذا لزم التنويه.
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