
  1002 ( لسنة 12مرسوم بقانون رقم )

 بإصدار قانون الشركات التجارية

  

 أمير دولة البحرين.           نحن حمد بن عيسى آل خميفة

 بعد اإلطالع عمى الدستكر،   

 ، ٜ٘ٚٔ( لسنة ٗكعمى األمر األميرم رقـ )  

 الخاص بإنشاء السجؿ التجارم كتعديالتو،  ٜٔٙٔ( مالية لسنة ٔعمى المرسـك رقـ )ك   

 كتعديالتو،  ٜٔٚٔ( لسنة ٕٔكعمى قانكف المرافعات المدنية كالتجارية الصادر بالمرسكـ بقانكف رقـ )  

 بشأف التكثيؽ، ٜٔٚٔ( لسنة ٗٔكعمى المرسكـ بقانكف رقـ )  

 كتعديالتو،  ٖٜٚٔ( لسنة ٖٕبحريف الصادر بالمرسكـ بقانكف رقـ )كعمى قانكف إنشاء مؤسسة نقد ال  

 كتعديالتو،  ٜ٘ٚٔ( لسنة ٕٛكعمى قانكف الشركات التجارية الصادر بالمرسكـ بقانكف رقـ )  

 كتعديالتو،  ٜٙٚٔ( لسنة ٖٕكعمى قانكف العمؿ في القطاع األىمي الصادر بالمرسكـ بقانكف رقـ )  

 بإنشاء كتنظيـ سكؽ البحريف لألكراؽ المالية،  ٜٚٛٔ( لسنة ٗرقـ )كعمى المرسكـ بقانكف   

 كتعديالتو،  ٜٚٛٔ( لسنة ٚكعمى قانكف التجارة الصادر بالمرسـك بقانكف رقـ )  

 ، ٜٚٛٔ( لسنة ٔٔكعمى قانكف اإلفالس كالصمح الكاقي منو الصادر بالمرسكـ بقانكف رقـ )  

في شأف شركات كىيئات التأميف المعدؿ بالمرسكـ بقانكف  ٜٚٛٔ( لسنة ٚٔكعمى المرسـك بقانكف رقـ )  
 ،ٜٜٙٔ( لسنة ٖ٘رقـ )

( ٛبشأف الككالة التجارية المعدؿ بالمرسكـ بقانكف رقـ ) ٕٜٜٔ( لسنة ٓٔكعمى المرسكـ بقانكف رقـ )  
 ، ٜٜٛٔلسنة 

 بشأف مدققى الحسابات، ٜٜٙٔ( لسنة ٕٙكعمى المرسكـ بقانكف رقـ )  

 ، ٕٔٓٓ( لسنة ٜٔف المدني الصادر بالمرسكـ بقانكف رقـ )كعمى القانك   

 كبناءن عمى عرض كزير التجارة كالصناعة،   

 كبعد أخذ رأم مجمس الشكرل،   

 كبعد مكافقة مجمس الكزراء.  

  

 رسمنا بالقانون اآلتي: 

 المادة األولى

 يعمؿ بأحكاـ القانكف المرافؽ في شأف الشركات التجارية.  



 نيةالمادة الثا

، كما يمغى كؿ نص ٜ٘ٚٔ( لسنة ٕٛيمغى قانكف الشركات التجارية الصادر بالمرسـك بقانكف رقـ )  
 يتعارض مع أحكاـ القانكف المرافؽ.

  

 المادة الثالثة

لى أف    يصدر كزير التجارة كالصناعة الالئحة التنفيذية كالقرارات الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف، كا 
ة كالقرارات يستمر العمؿ بالقرارات المعمكؿ بيا كقت صدكر ىذا القانكف فيما ال تصدر ىذه الالئح

 يتعارض مع أحكامو.

  

 المادة الرابعة

تنفيذ ىذا القانكف، كيعمؿ بو مف أكؿ الشير التالي لمضى ستة أشير  –كؿ فيما يخصو  –عمى الكزراء   
 عمى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  
  

  
 ندولة البحريأمير 

 ةحمد بن عيسى آل خميف

  

 صدر في قصر الرفاع:

 ىػ ٕٕٗٔربيع األكؿ  ٕٛبتاريخ 

 ـ  ٕٔٓٓيكنيك  ٕٓالمكافؽ 



 قانون الشركات التجارية

 الباب األول

 أحكام عامة

 (2) مادة

الشركة عقد يمتـز بمقتضاه شخصاف أك أكثر بأف يساىـ كؿ منيـ في مشركع اقتصادم يستيدؼ الربح   
 بتقديـ حصة مف ماؿ أك عمؿ القتساـ ما قد ينشأ عف ىذا المشركع مف ربح أك خسارة.

 .استثناء مف أحكاـ الفقرة السابقة، يجكز أف تتككف الشركة مف شخص كاحد كفقان ألحكاـ ىذا القانكف  

  

 (1) مادة

 آلتية:يجب أف تتخذ الشركة التجارية التي تؤسس في دكلة البحريف أحد األشكاؿ ا     -أ

 .شركة التضامف          -1         

 .شركة التكصية البسيطة          -2         

 شركة المحاصة .          -3         

 شركة المساىمة.          -4         

 شركة التكصية باألسيـ.          -5         

 الشركة ذات المسئكلية المحدكدة.          -6         

 شركة الشخص الكاحد.          -7         

 الشركة القابضة.          -8         

ككؿ شركة تجارية ال تتخذ أحد ىذه األشكاؿ تعتبر باطمة، كيككف األشخاص الذيف تعاقدكا باسميا -ب
 مسئكليف شخصيان كبالتضامف عف االلتزامات الناشئة عف ىذا التعاقد.

  

 (3) مادة

المدنية المتخذة شكالن تجاريان، أيان كاف غرضيا، جميع األحكاـ التي تسرم عمى  تسرم عمى الشركات  
 .الشركات التجارية

  

 (4) مادة

تخضع ألحكاـ ىذا القانكف كؿ شركة تجارية، أيان كاف نكعيا، ُأسست في دكلة البحريف أك كاف مركزىا 
 الرئيسي فييا.

أف تؤسس بمكجب مرسـك أك قانكف شركات بيف كيجكز استثناءن مف بعض أك كؿ أحكاـ ىذا القانكف 
 حككمات دكؿ أخرل أك بيف حككمة دكلة البحريف كدكلة أك دكؿ أخرل.



ككؿ شركة تؤسس في دكلة البحريف يجب أف تتخذ فييا مكطنيا، كتككف ىذه الشركة بحرينية الجنسية 
 ييف.كلكف ال يستتبع ذلؾ بالضركرة تمتع الشركة بالحقكؽ المقصكرة عمى البحرين

  

 (5) مادة

تخضع جميع الشركات التجارية بكجٍو عاـ لألحكاـ المبينة في ىذا الباب كذلؾ مع عدـ اإلخالؿ   
 باألحكاـ الخاصة لكؿ شركة تجارية ينص عمييا ىذا القانكف.

  

 (6) مادة

ثؽ فيما عدا شركات المحاصة، يجب اف يحرر عقد تأسيس الشركة ككؿ تعديؿ عميو بالمغة العربية كيك 
ال كاف العقد أك التعديؿ باطالن.  أماـ كاتب العدؿ كا 

 .كال يجكز لمشركات االحتجاج عمى الغير ببطالف العقد أك التعديؿ الذم لـ يثبت عمى النحك المتقدـ

ال يككف لمبطالف أثر فيما بيف الشركاء إال مف كقت رفع الشريؾ الدعكل بطمب بطالف عقد الشركة، 
 .اقدكا باسميا مسئكليف شخصيان كعمى كجو التضامف عف جميع تصرفاتيـكيككف األشخاص الذيف تع

كفي جميع األحكاؿ تتبع في تصفية الشركة التي حكـ ببطالنيا كتسكية حقكؽ الشركاء ِقبؿ بعضيـ 
  البعض شركط العقد

  

 (7) مادة

طرأ عميو مف باستثناء شركة المحاصة، يشير المديركف أك أعضاء مجمس اإلدارة عقد الشركة كما ي  
 تعديالت كفقان ألحكاـ ىذا القانكف.

 .فإذا لـ يشير العقد عمى النحك المذككر كاف غير نافذ في مكاجية الغير  

ذا اقتصر عدـ الشير عمى بياف أك أكثر مف البيانات الكاجب شيرىا كانت ىذه البيانات كحدىا غير    كا 
 .نافذة في مكاجية الغير

عضاء مجمس إدارتيا بالتضامف عف تعكيض الضرر الذم يصيب الشركة أك كيسأؿ مديرك الشركة أك أ  
 الشركاء أك الغير بسبب عدـ الشير.

  

 (8) مادة

فيما عدا شركة المحاصة، تكتسب جميع الشركات التجارية الشخصية االعتبارية بقيدىا في السجؿ   
 التجارم ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ.

  

 (9) مادة

ككف حصة الشريؾ مبمغان معينان مف النقكد )حصة نقدية( كيجكز أف تككف عينان )حصة عينية( يجكز أف ت  
كما يجكز في غير األحكاؿ المستفادة مف أحكاـ ىذا القانكف بأف تككف عمالن كلكف ال يجكز أف تقتصر 

 حصة الشريؾ عمى ما لو مف نفكذ أك عمى ما يتمتع بو مف ثقة مالية.



 ية كالحصص العينية كحدىا رأسماؿ الشركة.تكّكف الحصص النقد  

  

 (20) مادة

نيا كاردة عمى ممكية الماؿ ال عمى مجرد االنتفاع بو ما لـ    تعتبر حصص الشركاء متساكية القيمة، كا 
 يكجد اتفاؽ أك عرؼ يقضي بغير ذلؾ.

  

 (22) مادة

عف تقديميا في األجؿ المحدد يعتبر كؿ شريؾ مدينان لمشركة بقيمة الحصة التي تعيد بيا، فإف تأخر   
 لذلؾ كاف مسئكالن ِقبؿ الشركة عف تعكيض الضرر الذم يترتب عمى ىذا التأخير.

ذا حدد الشركاء قيمة التعكيض مقدمان كاف ىذا التعكيض خاضعان لتقدير المحكمة.    كا 

  

 (21) مادة

ـ البيع ىي التي تسرم إذا كانت حصة الشريؾ حؽ ممكية أك حؽ منفعة أك أم حؽ عيني آخر فإف أحكا
 مف حيث إجراءات التسجيؿ كفي ضماف الحصة إذا ىمكت أك ُاستحقت أك ظير فييا عيب أك نقص.

 أما إذا كانت الحصة مجرد االنتفاع بالماؿ، فإف أحكاـ اإليجار ىي التي تسرم عمى ذلؾ.

  

 (23) مادة

فال ينقضي التزامو لمشركة إال إذا إذا كانت الحصة التي قدميا الشريؾ ىي ديكف لو في ذمة الغير،   
ُاستكفيت ىذه الديكف، كيككف الشريؾ فكؽ ذلؾ مسئكالن عف تعكيض الضرر الذم يصيب الشركة إذا لـ 

 تكؼ ىذه الديكف عند حمكؿ أجميا.

  

 (24) مادة

قدـ إذا تعيد الشريؾ بأف يقدـ حصتو في الشركة عمالن كجب عميو أف يقكـ بالخدمات التي تعيد بيا كأف ي
حسابان عما يككف قد كسبو مف كقت قياـ الشركة بمزاكلة العمؿ الذم قدمو حصة لو، ككؿ كسب ينتج عف 
ىذا العمؿ يككف مف حؽ الشركة، كمع ذلؾ ال يككف الشريؾ بالعمؿ ممزمان بأف يقدـ لمشركة ما يككف قد 

 حصؿ عميو مف حؽ اختراع، إال إذا ُكجد اتفاؽ يقضي بغير ذلؾ.

  

 (25) مادة

إذا لـ يبيف عقد الشركة نصيب كؿ مف الشركاء في األرباح كالخسائر كاف نصيب كؿ منيـ في ذلؾ بنسبة 
 حصتو في رأس الماؿ.

ذا اقتصر العقد عمى تعييف نصيب الشركاء في الربح، كجب اعتبار ىذا النصيب في الخسارة أيضان  كا 
 .ككذلؾ الحاؿ إذا اقتصر العقد عمى تعييف النصيب في الخسارة



ذا كانت حصة أحد الشركاء مقصكرة عمى عممو كلـ يعيف في عقد الشركة نصيبو في الربح أك الخسارة  كا 
كاف لو أف يطمب تقييـ عممو كيككف ىذا التقييـ أساسان لتحديد حصتو في الربح أك الخسارة ما لـ يقِض 

 العرؼ بغير ذلؾ.

ذا قدـ الشريؾ فضالن عف عممو حصة نقدية أك عينية كاف  لو نصيب في الربح أك الخسارة عف حصتو كا 
 بالعمؿ كنصيب آخر عف حصتو النقدية أك العينية.

  

 (26) مادة

إذا ُأتفؽ عمى أف أحد الشركاء ال يككف لو نصيب في أرباح الشركة أك عمى إعفائو مف الخسارة كاف   
 العقد باطالن.

عممو مف االشتراؾ في الخسارة بشرط أال كمع ذلؾ يجكز االتفاؽ عمى إعفاء الشريؾ الذم لـ يقدـ غير   
 يككف قد تقرر لو أجر عف عممو.

  

 (27) مادة

نما    ال يجكز لمدائف الشخصي ألحد الشركاء أف يتقاضى حقو مف حصة مدينو في رأسماؿ الشركة، كا 
 يجكز لو أف يتقاضى حقو مف نصيب المديف المذككر في األرباح كفقان لميزانية الشركة، فإذا لـ تكف
الميزانية قد أعدت فممدائف أف يكقع حجز ما لممديف لدل الغير عمى النصيب الذم قد يتقرر لمشريؾ مف 

 األرباح.

ذا انقضت الشركة جاز لمدائف الشخصي أف يستكفي حقو مف النصيب الذم يؤكؿ إلى مدينو مف    كا 
 لدل الغير عمى ىذا النصيب.أمكاؿ الشركة بعد انتياء التصفية كلو قبؿ إتماـ التصفية حجز ما لممديف 

  

 (28) مادة

في جميع الشركات التجارية ال تسمع دعاكل دائني الشركة عمى الشركاء بعد انقضاء خمس سنكات   
 عمى انحالؿ الشركة، أك عمى خركج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاكل المكجية إلى ىذا الشريؾ.

شير في السجؿ التجارم في جميع الحاالت التي يككف كتسرم مدة عدـ سماع الدعكل مف تاريخ إتماـ ال  
 الشير فييا كاجبان كمف يكـ شير انتياء التصفية في الدعاكل الناشئة عف التصفية نفسيا.

  

 (29) مادة

إذا كزعت أرباح صكرية عمى الشركاء جاز لدائف الشركة مطالبة كؿ شريؾ برد ما قبضو منيا كلك كاف   
 الشريؾ حسف النية.

 يمـز الشريؾ برد األرباح الحقيقية التي قبضيا كلك ُمنيت الشركة بخسائر في السنكات التالية. كال  



  

 (10مادة )

إذا انسحب أم مف المساىميف أك الشركاء أك ممثمييـ مف اجتماع الجمعية العامة بعد اكتماؿ نصاب   
ال يؤثر عمى صحة  -سحبت ميما كاف عدد األسيـ أك الحصص التي ان -انعقادىا فإف ذلؾ االنسحاب 

 االنعقاد كالقرارات التي تصدرىا الجمعية العامة.

  

 (12مادة )

لكزير التجارة كالصناعة أف يصدر بقرار منو أنمكذجان لعقد تأسيس كؿ أك بعض أنكاع الشركات أك   
تنفيذية في ىذا نظاميا، كيشتمؿ كؿ أنمكذج عمى كافة البيانات كالشركط التي يتطمبيا القانكف أك الئحتو ال

الشأف، كما يبيف الشركط كاألكضاع التي يجب عمى الشركاء كالمؤسسيف أف يأخذكا بيا كتمؾ التي يجكز 
كما يككف ليـ إضافة أية شركط أخرل ال تتعارض مع أحكاـ القانكف أك الئحتو   ليـ عدـ األخذ بيا.

 التنفيذية.

  

 (11) مادة

رىا طبقان لألكضاع التي يصدر بتعيينيا قرار مف كزير التجارة تنشر البيانات التي يكجب القانكف نش  
 كالصناعة في الجريدة الرسمية كفي إحدل الجرائد اليكمية المحمية.

  

 (13مادة )

إذا كانت أحكاـ ىذا القانكف تتطمب نصابان معينان لتأسيس الشركة، كحدث أف انسحب شريؾ أك أكثر بعد   
اـ الشركة بيف باقي الشركاء اآلخريف دكف اإلخالؿ بالتزاماتيا التي تحممتيا تأسيسيا، فإنو يجكز استمرار قي

 قبؿ انسحاب أم شريؾ.

  

 (14) مادة

( مف قانكف المرافعات ٖٖٖيراعى في حساب المكاعيد المنصكص عمييا في ىذا القانكف حكـ المادة )  
 المدنية كالتجارية.

  

  

 الباب الثاني

 شركة التضامن

 (15) مادة

ركة التضامف ىي شركة تؤلؼ بيف شخصيف أك أكثر تحت اسـ معيف كيككف الشركاء فييا مسئكليف ش  
 عمى كجو التضامف في جميع أمكاليـ عف التزامات الشركة.



كمع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ القكانيف المعمكؿ بيا بشأف تنظيـ مزاكلة الميف الحرة، يجكز تأسيس شركات   
ف شركاء بحرينييف أك غير بحرينييف، كفقان لمقكاعد كالضكابط التي يصدر بي -أيان كاف نكعيا  -تضامف 

 بيا قرار مف كزير التجارة كالصناعة.

  

 (16) مادة

 يجب أف يشتمؿ عقد تأسيس شركة التضامف عمى البيانات التالية:  

 اسـ الشركة كسمتيا التجارية إف ُكِجدت.     -أ

 مركز الشركة الرئيسي كفركعيا.-ب

 الغرض مف تأسيس الشركة.  -ج

 أسماء الشركاء كألقابيـ كجنسياتيـ كمحاؿ إقامتيـ.    -د

أسماء المديريف المأذكنيف في اإلدارة كفي التكقيع عف الشركة مف الشركاء أك مف غيرىـ      -ه
 كاختصاصاتيـ كمدل سمطاتيـ.

 مقدار رأسماؿ الشركة، كحصة كؿ شريؾ فيو.   -و

 األرباح كالخسائر بيف الشركاء. كيفية تكزيع   -ز

 مدة الشركة إف ُكِجدت.  -ح

 بدء السنة المالية لمشركة كانتياؤىا.  -ط

 كيفية تصفية الشركة كقسمة أمكاليا. -ي

  

 (17) مادة

يتككف اسـ شركة التضامف مف أسماء جميع الشركاء أك مف اسـ كاحد منيـ أك أكثر مع إضافة   
المعنى، كيجب أف يتبع اسـ الشركة أينما َكَرْد )شركة تضامف بحرينية(، كأف  )كشركاه( أك ما يفيد ىذا

 يككف اسـ الشركة متفقان دائمان مع ىيئتيا القائمة.

  

 (18) مادة

كؿ أجنبي عف الشركة َرضي عف عمـ منو بإدراج اسمو في اسميا يصبح مسئكالن بالتضامف عف   
 بحسف نية عمى ىذا االسـ. التزاماتيا تجاه أم شخص آخر يككف قد اعتمد

  

 (19) مادة

لمشركاء أف يضعكا نظامان لمشركة يحرر في سند رسمي مكثؽ كيشتمؿ عمى األحكاـ التفصيمية التي   
 يتفقكف عمييا إلدارة الشركة، كترفؽ صكرة مف ىذا النظاـ بعقد تأسيس الشركة.



  

 (30) مادة

السجؿ التجارم كفقان لقانكف ىذا السجؿ، كينشر يجب شير عقد الشركة ككؿ تعديؿ عميو بالقيد في   
 ممخص عقد الشركة ككؿ تعديؿ عميو في الجريدة الرسمية عمى نفقة الشركة.

  

 (32) مادة

 يشتمؿ ممخص عقد الشركة بصفة خاصة عمى البيانات اآلتية:  

 اسـ الشركة كغرضيا كمركزىا الرئيسي كفركعيا إف ُكِجَدْت.     -أ

 ء كمحاؿ إقامتيـ كمينيـ كجنسياتيـ.أسماء الشركا-ب

 رأسماؿ الشركة كتعريؼ كاٍؼ بالحصة التي تعيد كؿ شريؾ بتقديميا كميعاد استحقاقيا.  -ج

 أسماء المديريف كمف ليـ حؽ التكقيع نيابة عف الشركة.    -د

 تاريخ تأسيس الشركة كمدتيا. -ق 

 بدء السنة المالية كانتياؤىا.   -و

  

 (31) مادة

كتسب كؿ شريؾ في شركة التضامف صفة التاجر، كيعتبر قائمان بأعماؿ التجارة تحت اسـ الشركة ي  
 كيؤدم إفالس الشركة إلى إفالس جميع الشركاء.

  

 (33) مادة

ال يجكز أف تككف حصص الشركاء ممثمة في صككؾ قابمة لمتداكؿ، كال يجكز لمشريؾ نقؿ ممكية حصتو   
اء جميع الشركاء أك بمراعاة الشركط الكاردة في عقد الشركة، كيشترط في الشركة إلى غيره إال برض

 ( مف ىذا القانكف.ٖٓ( ك )ٚاستيفاء إجراءات القيد كالنشر كفقان ألحكاـ المادتيف )

 ككؿ اتفاؽ يقضي بجكاز التنازؿ عف الحصص دكف أم قيد يعتبر باطالن.  

  

 (34) مادة

لتابعيف ليا في أرباحيا مقابؿ أجكرىـ عف كؿ عمميـ المكككؿ إشراؾ العامميف بالشركة أك األشخاص ا  
 إلييـ أك بعضو ال يكسبيـ صفة المشاركة.

  

 (35) مادة

لدائني الشركة حؽ الرجكع عمييا في أمكاليا، كليـ أيضان حؽ الرجكع عمى أم شريؾ كاف عضكان في   
 الشركة كقت التعاقد في أمكالو الخاصة.



زميف بالتضامف نحك دائني الشركة، ككؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ ال يحتج بو كيككف جميع الشركاء مم  
 عمى الغير.

  

 (36) مادة

إذا انضـ شريؾ إلى الشركة كاف مسئكالن مع باقي الشركاء بالتضامف كفي جميع أمكالو عف      -أ
ال يحتج بو التزامات الشركة السابقة كالالحقة النضمامو، ككؿ اتفاؽ بيف الشركاء عمى خالؼ ذلؾ 

 عمى الغير.

ذا انسحب شريؾ مف الشركة فال يككف مسئكالن عف االلتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شير -ب كا 
 انسحابو.

ذا تنازؿ أحد الشركاء عف حصتو في الشركة فال تبرأ ذمتو مف التزامات الشركة قبؿ دائنييا إال   -ج كا 
 إذا أقركا ىذا التنازؿ.

  

 (37) مادة

 يجكز التنفيذ عمى أمكاؿ الشريؾ بسبب التزامات الشركة إال بعد الحصكؿ عمى حكـ في مكاجيتيا ك ال  
 إعذارىا بالكفاء.

 كيككف الحكـ الصادر عمى الشركة حجة عمى الشريؾ.  

  

 (38) مادة

س ال يجكز لمشريؾ بغير مكافقة باقي الشركاء أف يمارس لحسابو أك حساب الغير نشاطان يناف     -أ
الشركة أك يككف شريكان في شركة تضامف أخرل أك شريكان متضامنان أك مكصيان في شركة تكصية 
 أك شريكان في شركة ذات مسئكلية محدكدة إذا كانت ىذه الشركات تمارس نشاطان ينافس نشاط

 الشركة.

التعكيض أك اعتبار إذا أخؿ أحد الشركاء بالتزاماتو المقررة في الفقرة السابقة جاز لمشركة مطالبتو ب-ب
العمميات التي قاـ بيا لحسابو الخاص قد تمت لحساب الشركة، كعندئذ يمتـز بتسميـ الشركة 

 لدل الشركة. األرباح التي نتجت عف ىذه العمميات كذلؾ بغير مقاصة باألرباح التي تككف لو

  

 (39) مادة

برده مع عدـ اإلخالؿ بالحؽ في التعكيض إذا أخذ الشريؾ أك احتجز مبمغان مف ماؿ الشركة التـز      -أ
 إف كاف لو مقتض.

ذا أمد الشريؾ الشركة بشيء مف مالو الخاص أك أنفؽ في مصمحتيا شيئان مف المصركفات -ب كا 
  النافعة بحسف نية التزمت الشركة برده مع التعكيض بقدر ما أفادت الشركة مف ىذا الماؿ



  

 (40) مادة

الشركاء إال إذا عّيف الشركاء في عقد تأسيس الشركة أك في عقد مستقؿ مديران تككف إدارة الشركة لجميع   
 أك أكثر إلدارة الشركة مف بيف الشركاء أك مف غيرىـ.

  

 (42) مادة

يقكـ مدير الشركة باألعماؿ الالزمة لإلدارة كبالتصرفات التي تدخؿ في غرض الشركة، في حدكد ما   
 ة.يقضي بو عقد التأسيس كنظاـ الشرك

ذا تعدد المديركف دكف أف ُيَعّيف اختصاص كؿ منيـ كدكف أف ينص عمى عدـ جكاز انفراد أم منيـ    كا 
باإلدارة كاف لكؿ منيـ أف يقكـ منفردا بأم عمؿ مف أعماؿ اإلدارة، عمى أف يككف لباقي المديريف 

ية آلراء المديريف، فإذا االعتراض عمى العمؿ قبؿ تمامو، كفي ىذه الحالة تككف العبرة باألغمبية العدد
 تساكت اآلراء كجب عرض األمر عمى الشركاء.

  

 (41) مادة

إذا تعدد المديركف كاشترط أف يقكمكا باإلدارة مجتمعيف فال تككف قراراتيـ صحيحة إال إذا صدرت   
ؿ بإجماع اآلراء، ما لـ ينص في العقد عمى أغمبية خاصة، كال يجكز مخالفة ىذا الشرط إال ألمر عاج

 يترتب عمى تفكيتو خسارة جسيمة لمشركة أك ضياع ربح كبير عمييا.

  

 (43) مادة

إذا لـ يكجد نص عمى طريقة إدارة الشركة، اعتبر كؿ شريؾ مفكضان مف اآلخريف في إدارة الشركة،   
 ككاف لو أف يباشر أعماؿ اإلدارة دكف الرجكع إلى غيره مف الشركاء عمى أف يككف ليؤالء أك ألم منيـ

 حؽ االعتراض عمى أم عمؿ قبؿ تمامو، كألغمبية الشركاء الحؽ في رفض االعتراض.

  

 (44) مادة

إذا كاف المدير شريكان معينان في عقد تأسيس الشركة فال يجكز عزلو إال بحكـ مف المحكمة بناء عمى      -أ
يعتبر كأف لـ  ككؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ  طمب أغمبية الشركاء كبشرط كجكد مسكغ مقبكؿ لذلؾ.

 .يكف، كيترتب عمى عزؿ المدير في ىذه الحالة حؿ الشركة ما لـ ينص العقد عمى خالؼ ذلؾ

ذا كاف المدير شريكان معينان في عقد مستقؿ أك كاف مف غير الشركاء، سكاء كاف معينان في عقد -ب كا 
مى ىذا العزؿ حؿ الشركة أك في عقد مستقؿ، جاز عزلو بقرار مف أغمبية الشركاء، كال يترتب ع

 .الشركة

إذا كاف المدير بأجر كُعِزؿ في كقت غير الئؽ أك لغير مسّكٍغ مقبكؿ، جاز لو أف يطالب الشركة   -ج
 بتعكيض ما أصابو مف ضرر.



( مف ٖٓ( ك)ٚيجب شير عزؿ المدير ككذلؾ شير تعييف أم مدير جديد بالقيد كفقان ألحكاـ المادتيف )    -د
 ىذا القانكف.

  

 (45) ةماد

إذا كاف المدير شريكان كمعينان في عقد تأسيس الشركة، فال يجكز لو أف يعتزؿ اإلدارة لغير سبب مقبكؿ      -أ
ال كاف مسئكالن عف التعكيض. كيترتب عمى اعتزاؿ المدير حؿ الشركة ما لـ ينص عقد الشركة   كا 

 عمى خالؼ ذلؾ.

ذا كاف المدير -ب معينان في عقد مستقؿ فمو أف يعتزؿ اإلدارة بشرط  -يؾ سكاء كاف شريكان أك غير شر  -كا 
ال كاف مسئكالن عف التعكيض. كال يترتب عمى   أف يككف ذلؾ في كقت الئؽ كأف يخطر بو الشركاء، كا 

 اعتزالو حؿ الشركة.

  

 (46) مادة

في مركز  كلكف يجكز لمشريؾ أف يطمع بنفسو  ال يجكز لمشريؾ غير المدير أف يتدخؿ في إدارة الشركة.  
الشركة عمى سير أعماليا كأف يفحص دفاترىا كمستنداتيا، كأف يستخرج بنفسو بيانان مكجزان عف حالة 

 الشركة المالية مف كاقع دفاترىا كمستنداتيا كأف يرشد مديرىا لما فيو مصمحة الشركة.

 ككؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ يعتبر باطالن.  

  

 (47) مادة

و مديرىا مف أعماؿ تدخؿ في حدكد سمطتو إذا أضاؼ تصرفو إلى اسـ الشركة تمتـز الشركة بما يقكـ ب  
 التجارم حتى كلك كاف العمؿ لمصمحتو الشخصية ما داـ الغير الذم تعامؿ معو حسف النية.

  

 (48) مادة

تصدر القرارات المتعمقة بشركات التضامف بإجماع آراء الشركاء ما لـ ينص العقد عمى االكتفاء      -أ
 األغمبية كفي ىذه الحالة تككف العبرة باألغمبية العددية ما لـ ينص العقد عمى خالؼ ذلؾ.ب

 كال تككف القرارات المتعمقة بتعديؿ عقد الشركة صحيحة إال إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء.-ب

  

 (49) مادة

ة لمشركة مف كاقع الميزانية تعيف األرباح كالخسائر كنصيب كؿ شريؾ فييا عند انتياء السنة المالي     -أ
 .كحساب األرباح كالخسائر

 كيعتبر كؿ شريؾ دائنان لمشركة بنصيبو في األرباح بمجرد تعييف ىذا النصيب باعتماد الميزانية. -ب



كيكمؿ ما نقص مف رأسماؿ الشركة بسبب الخسائر مف أرباح السنكات المالية التالية ما لـ يتفؽ   -ج
ة حاؿ ال يجكز إلزاـ الشريؾ بتكممة ما نقص مف حصتو في رأس الماؿ عمى غير ذلؾ، كعمى أي

 إال بمكافقتو.

  

 الباب الثالث

 شركة التوصية البسيطة

 (50) مادة

شركة التكصية البسيطة ىي الشركة التي تعقد بيف شريؾ أك أكثر مسئكليف كمتضامنيف عف التزامات   
ر يككنكف أصحاب أمكاؿ فييا كخارجيف عف اإلدارة، الشركة في جميع أمكاليـ كبيف شريؾ كاحد أك أكث

 كيسمكف مكصيف.

 كال يككف كؿ منيـ مسئكالن عف التزامات الشركة إال بمقدار حصتو في رأس الماؿ.  

  

 (52) مادة

 ( مف ىذا القانكف.ٖٓيجب قيد الشركة في السجؿ التجارم كالنشر عنيا طبقان ألحكاـ المادة )  

نما يجب أف يشتمؿ عمى كلكف ال يمـز أف يشت   مؿ ممخص عقد الشركة عمى أسماء الشركاء المكصيف، كا 
 تعريٍؼ كاٍؼ بحصصيـ في رأس الماؿ كمقدار قيمتيا.

  

 (51) مادة

لمقكاعد المقررة في شركة  -حتى فيما يختص بالشركاء المكصيف  -تخضع شركة التكصية البسيطة   
تيا، كمف حيث انقضاؤىا كتصفيتيا مع مراعاة األحكاـ التضامف مف حيث تأسيس الشركة، كمف حيث إدار 

 .المنصكص عمييا في المكاد التالية

  

 (53) مادة

ذا لـ يكجد إال شريؾ كاحد مسئكؿ    ال يشتمؿ اسـ شركة التكصية إال عمى أسماء الشركاء المتضامنيف، كا 
 في كؿ مالو، ُأضيفت كممة )كشركاه( إلى اسمو.

لشريؾ المكصي في اسـ الشركة، فإذا ُذكر بعممو أصبح مسئكالن كشريؾ كال يجكز أف يذكر اسـ ا  
 متضامف تجاه الغير حسف النية.

  

 (54) مادة

ال أصبح مسئكالن بالتضامف    ال يجكز لمشريؾ المكصي أف يتدخؿ في إدارة الشركة كلك بمكجب تككيؿ كا 
كيجكز أف يمتـز بجميع التزامات  مع الشركاء المتضامنيف عف االلتزامات الناشئة عف أعماؿ إدارتو،

 الشركة أك بعضيا بحسب جسامة األعماؿ كتكرارىا كبحسب ائتماف الغير لو بسبب ىذه األعماؿ.



عمى أف مراقبة تصرفات مديرم الشركة، كاآلراء التي تقدـ إلييـ، كالترخيص ليـ في إجراء تصرفات   
 عماؿ التدخؿ.تجاكز حدكد اختصاصاتيـ كسمطاتيـ، كؿ ذلؾ ال يعد مف أ

  

 (55) مادة

يبيف في عقد تأسيس الشركة، الشركاء المتضامنكف كالشركاء المكصكف، كيجب أف يككف الشركاء   
المتضامنكف بحرينيي الجنسية، كأال تقؿ نسبة رأسماؿ البحرينييف الشركاء في الشركات التي تؤسس عف 

 مف رأسماؿ الشركة. ٪ ٔ٘

  

  الباب الرابع

  شركة المحاصة

 (56) مادة

شركة المحاصة ىي الشركة التي تستتر عف الغير كال تتمتع بشخصية اعتبارية كال تخضع إلجراءات   
 الشير.

  

 (57) مادة

يبيف عقد شركة المحاصة حقكؽ الشركاء كالتزاماتيـ، كيحدد كيفية اقتساـ األرباح كالخسائر بينيـ كغير   
 ذلؾ مف شركط.

 .يمان أك سندات قابمة لمتداكؿكال يجكز لمشركة أف تصدر أس  

  

 (58) مادة

 يجكز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرؽ اإلثبات، بما في ذلؾ البينة كالقرائف.  

  

 (59) مادة

 .ال يككف لمغير رابطة قانكنية في أعماؿ الشركة إال مع الشريؾ أك الشركاء الذيف تعاقد معيـ  

فيما يتعمؽ بأعماؿ الشركة، كفي مدل ارتباطيـ بيا، كفي  كيرجع الشركاء بعد ذلؾ بعضيـ عمى بعض  
 حصة كؿ شريؾ في الربح كالخسارة كفقان لما اتفقكا عميو في العقد المبـر بينيـ.

  

 (60) مادة

استثناءن مف أحكاـ المادة السابقة، يجكز لمغير أف يتمسؾ بعقد الشركة إذا تعاممت معو الشركة بيذه   
 .الصفة

  

 (62) مادة

 إذا لـ يكف الشريؾ الذم يتعامؿ مع الغير بحريني الجنسية، كجب أف يكفمو بحريني في ىذا التعامؿ.  



  

 (61) مادة

 يبقى كؿ شريؾ مالكان لمحصة التي تعيد بتقديميا ما لـ يتفؽ عمى غير ذلؾ.     -أ

ذا كانت الحصة عينان معينة بذاتيا كأفمس الشريؾ الذم يحكزىا كاف لمالكيا ح-ب ؽ استردادىا مف كا 
أما إذا كانت الحصة غير مفرزة فال يككف لمالكيا   التفميسة بعد أداء نصيبو مف خسائر الشركة.

 الشركة. إال االشتراؾ في التفميسة بكصفو دائنان بالباقي منيا بعد خصـ نصيبو مف خسائر
  

  

 الباب الخامس

 شركة المساهمة 

 أحكام عامه

 (63) مادة

ىمة مف عدد مف األشخاص يكتتبكف فييا بأسيـ قابمة لمتداكؿ، كال يككنكف مسئكليف تتككف شركة المسا  
 عف ديكف الشركة كالتزاماتيا إال بمقدار قيمة أسيميـ.

  

 (64مادة )

يجب أف يككف جميع المساىميف في الشركات المساىمة العامة بحرينيي الجنسية، كال يخؿ بيذا الحكـ   
 س التعاكف لدكؿ الخميج العربية لمشركات المساىمة العامة.تأسيس كتممؾ مكاطني دكؿ مجم

  

 (65المادة )

 -بقرار مف كزير التجارة كالصناعة باالتفاؽ مع الكزير المختص  -مع مراعاة أحكاـ ىذا القانكف يجكز   
ىا أف تؤسس شركات مساىمة عامة بحرينية بمشاركة رأسماؿ أجنبي أك خبرة أجنبية كفقان لمنسب التي يحدد

 كزير التجارة كالصناعة.

كيحظر التصرؼ في األسيـ ك الحصص الممثمة لرأس الماؿ األجنبي بأم نكع مف أنكاع التصرفات   
لمدة ثالث سنكات مف تاريخ شير الشركة في السجؿ التجارم، ما لـ يكف التصرؼ في األسيـ أك 

 الحصص بيف أشخاص الطرؼ األجنبي كحدىـ.

  

 (66مادة )

 كف لشركة المساىمة اسـ تجارم معيف يخصيا كيشير إلى غايتيا.يجب أف يك  

كال يجكز أف يككف ىذا االسـ مستمدان مف اسـ شخص طبيعي إال إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة   
اختراع مسجمة قانكنا باسـ ىذا الشخص، أك إذا تممكت الشركة عند تأسيسيا أك بعد ذلؾ مؤسسة تجارية 

 عبارة )شركة مساىمة بحرينية(. -أينما كرد  -كيجب أف يتبع اسـ الشركة   سمان ليا.كاتخذت اسميا ا



  

 (67مادة )

لشركة المساىمة أف تغّير اسميا بقرار مف الجمعية العامة غير العادية، كيجب التأشير باالسـ الجديد   
عالف ذلؾ في الجريدة الرسمية ك  في إحدل الجرائد اليكمية في السجؿ التجارم كفقان ألحكاـ القانكف، كا 

 المحمية.

كال يترتب عمى تغيير اسـ الشركة أم مساس بحقكقيا أك التزاماتيا، أك أم مساس باإلجراءات القانكنية   
 التي اتخذتيا أك ُاتخذت ضدىا.

  

 (68مادة )

الجمع  -بصفة شخصية  -فيما عدا تمثيؿ الدكلة في الشركات التي تساىـ الدكلة فييا، ال يجكز      -أ
بيف كظيفة عامة كبيف عضكية مجمس إدارة إحدل شركات المساىمة أك االشتراؾ في تأسيسيا أك 

 االشتغاؿ بأم عمؿ فييا بصفة دائمة أك عرضية بأجر أك بغير أجر.

كيمـز المخالؼ بأف يؤدم ما يككف قد قبضو مف الشركة لخزانة الدكلة فضالن عف الجزاءات -ب
 اإلدارية.

  

 (69مادة )

ال يجكز لمعضك بأحد المجالس الممثمة لممؤسسات أك الييئات الحككمية بصفتو الشخصية أك      -أ
بكصفو نائبان عف الغير أف يشغؿ عضكية مجمس إدارة أك أف يعمؿ مديران أك أف يشتغؿ بصفة 
دائمة أك عرضية بأم عمؿ أك استشارة في شركة مف الشركات المساىمة التي يككف مف أغراضيا 

ستغالؿ أحد المرافؽ العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجمس الذم يككف عضكان فيو أك التي ا
 ترتبط معو بعقد مف عقكد األشغاؿ العامة أك عقد مف عقكد االحتكار.

كيعتبر العضك مستقيالن مف عممو في الشركة بمجرد انتخابو بالمجمس كيمتـز المخالؼ بأف يؤدم -ب
 كف قد قبضو مف الشركة.لخزانة الدكلة ما يك

  

 (70مادة )

 ينظـ قرار مف كزير التجارة كالصناعة الشركات المساىمة ذات رأس الماؿ المتغير.  

  

 الفصل األول

 تأسيس الشركة

 (72مادة )

المؤسس ىك كؿ مف اشترؾ اشتراكان فعميان في تأسيس الشركة بغية تحمؿ المسئكلية الناشئة عف      -أ
 ذلؾ.



مؤسسان عمى كجو الخصكص كؿ مف قدـ حصة عينية عند تأسيسيا أك كقع العقد االبتدائي كيعتبر -ب
 أك طمب الترخيص.

  

 (71مادة )

 يقدـ المؤسسكف طمب المكافقة عمى تأسيس الشركة إلى كزارة التجارة كالصناعة.  

  

 (73مادة )

لقيد طمبات المكافقة عمى تأسيس يعد بإدارة التجارة كشئكف الشركات في كزارة التجارة كالصناعة سجؿ   
 شركات المساىمة، كتقيد تمؾ الطمبات بأرقاـ متتابعة.

  

 (74مادة )

يجب أف يككف طمب المكافقة عمى التأسيس مصحكبان ببياٍف كاٍؼ عف الشركة مستخمصان مف عقد   
رة إجراءات التأسيس االبتدائي كالنظاـ األساسي، كيجب أف يبيف فيو اسـ مف يككمو المؤسسكف لمباش

 التأسيس كمينتو كعنكانو الذم ترسؿ إليو فيو الرسائؿ الخاصة بالتأسيس، كيجب أف يرفؽ بالطمب:

صكرة مف عقد الشركة االبتدائي كمشركع النظاـ األساسي مكقعيف مف المؤسسيف كيحتذل في      -أ
 .( مف ىذا القانكفٕٔىاتيف الكثيقتيف باألنمكذج المشار إليو في المادة )

( مف ىذا ٜٜإذا كانت ىناؾ حصص عينية، كجب أف يرفؽ بالطمب ما يفيد تقديرىا كفقان لممادة )-ب
 القانكف.

إذا كاف اسـ الشركة مستمدان مف اسـ شخص طبيعي، كجب أف يرفؽ بالطمب ما يثبت أف أم مف   -ج
ة باسـ ىذا حقكؽ الممكية الفكرية أك براءات االختراع التي ستقكـ الشركة باستثمارىا مسجم

 الشخص، أك ما يدؿ عمى تممكيا لمؤسسة تجارية اتخذت اسميا اسمان ليا.

إذا كانت الشركة تحمؿ اسـ شركة أخرل، كجب أف يرفؽ بالطمب ما يثبت أف ىذه الشركة األخرل     -د
 في دكر االنحالؿ كأنيا مكافقة عمى التسمية.

يقدـ مع الطمب صكرة معتمدة مف كثيقة إذا كاف مف بيف المؤسسيف شخص اعتبارم كجب أف  - ق
 .تأسيسو، كما يثبت مكافقة الييئات المختصة فيو عمى االشتراؾ في التأسيس

  

 (75مادة )

 يجب أف يشتمؿ عقد الشركة االبتدائي عمى البيانات اآلتية:  

 اسـ الشركة.     -أ

 مركزىا الرئيسي.-ب



 األغراض التي تأسست مف أجميا.  -ج

اء المؤسسيف كال يجكز أف يقؿ ىؤالء عف سبعة أشخاص؛ كيستثنى مف ذلؾ الشركات التي أسم    -د
 تنفرد الحككمة بتأسيسيا أك تشترؾ في تأسيسيا.

مقدار رأسماؿ الشركة المصرح بو كالصادر منو كالمدفكع عند التأسيس كعدد األسيـ التي ينقسـ      -ه
 إلييا رأس الماؿ.

 .دتمدة الشركة، إف ُكج   -و

بياف عف كؿ حصة غير نقدية، كجميع الشركط الخاصة بتقديميا كاسـ مقدميا كالحقكؽ العينية    -ز
 المترتبة عمى ىذه الحصة.

بأدائيا بسبب   بياف تقريبي بمقدار النفقات كاألجكر كالتكاليؼ التي تؤدييا الشركة أك تمتـز  -ح
 تأسيسيا.

  

 (76مادة )

كف الشركات التي تنفرد الحككمة بتأسيسيا أك تساىـ في رأسماليا ال تخضع ألحكاـ ىذا القان  
كتمؾ التي تؤكؿ ممكية أسيميا إلى الدكلة أك غيرىا مف األشخاص المعنكية العامة  ٪ ٓ٘تتجاكز   بنسبة

كالتي يرخص بتأسيسيا مرسكـ أميرم، إال بالقدر الذم ال تتعارض فيو مع األكضاع التي ركعيت في 
 اـ التي ينص عمييا نظاميا.تأسيسيا كاألحك

  

 (77مادة )

( مف ىذا القانكف، التثبت مف ٕٚعمى كزارة التجارة كالصناعة عند تقديـ الطمب المشار إليو في المادة )  
أف تأسيس الشركة قائـ عمى أسس سميمة، كأف كالن مف عقد التأسيس االبتدائي كمشركع النظاـ األساسي 

ا في سبيؿ ذلؾ أف تطمب مف المؤسسيف بيانات إضافية ككثائؽ إلثبات ىذه كلي  ال يخالؼ أحكاـ القانكف.
كما أف ليا أف تطمب إدخاؿ تعديالت عمى نظاـ الشركة ليككف متفقان مع   البيانات كمما رأت ذلؾ ضركريان.

 (.ٕٔأحكاـ ىذا القانكف أك ليككف مطابقان لألنمكذج المشار إليو في المادة )

  

 (78مادة )

صدر كزير التجارة كالصناعة قراره في الطمب خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ تقديمو، فإذا انقضت ي     -أ
 ىذه المدة كلـ تصدر المكافقة ُاعتبر مرفكضان.

أك اعتبر طمبو مرفكضان، أف يطعف في قرار  -الذم يجب أف يككف مسببان  -كلمف رفض طمبو -ب
ثيف يكمان مف تاريخ إخطاره برفض طمبو أك مف الرفض أماـ المحكمة الكبرل المدنية خالؿ ثال

تاريخ اعتبار طمبو مرفكضان، كيككف حكـ المحكمة الصادر سكاء بتأييد قرار الرفض أك إلغائو 
 نيائيان.



كال يحؽ لممؤسسيف اف يتقدمكا بطمب تأسيس الشركة مرة أخرل إال بعد زكاؿ سبب الرفض أك بعد   -ج
 ـ المحكمة بالرفض.مضي ستة أشير مف تاريخ صدكر حك

  

 (79مادة )

إذا تمت المكافقة عمى مشركع عقد تأسيس الشركة كنظاميا األساسي يقكـ المؤسسكف بتكثيؽ العقد   
كالنظاـ األساسي طبقان آلخر تعديؿ لدل الجية المختصة بالتكثيؽ كيعيدكنو إلى كزارة التجارة كالصناعة 

 الستصدار قرار التأسيس.

  

 (80مادة )

 صدر قرار التأسيس كجب نشره في الجريدة الرسمية عمى نفقة الشركة، كتبمغ صكرة منو لممؤسسيف.إذا   

  

 (82مادة )

 تكتسب الشركة الشخصية االعتبارية مف تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية.  

  

 (81مادة )

اميا كالبيانات األخرل التي صدكر قرار تأسيس الشركة يفيد في نفس الكقت المصادقة عمى عقدىا كنظ  
 كردت في الطمب.

  

 (83مادة )

 يباشر المؤسسكف عممية االكتتاب في األسيـ بعد نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية.  

  

 (84مادة )

مف رأسماؿ الشركة، كأف يدفعكا  ٪ ٓٗكال تزيد عمى  ٪ٓٔعمى المؤسسيف أف يكتتبكا بأسيـ ال تقؿ عف   
المبمغ الذم يعادؿ النسبة المطمكب دفعيا مف الجميكر عف كؿ سيـ عند  -االكتتاب  قبؿ نشر بياف -

 االكتتاب.

 ٪ٓٗالترخيص لممؤسسيف بأف تككف نسبة اكتتابيـ أكثر مف  -بعد مكافقة مجمس الكزراء  -ك يجكز   
 مف رأسماؿ الشركة.

  

 (85مادة )

 -كة الجميكر إلى االكتتاب في أسيـ الشركة قبؿ دع -يقدـ المؤسسكف إلى كزارة التجارة كالصناعة   
شيادة مف البنؾ تثبت أنيـ قد اكتتبكا في أسيـ الشركة في الحدكد المقررة في المادة السابقة كأنيـ دفعكا 
فعالن في حساب الشركة المبمغ الذم يعادؿ النسبة المطمكب دفعيا مف الجميكر عف كؿ سيـ عند 

األساسي، كيشار إلى دفع ىذا المبمغ في بياف االكتتاب كيرفؽ بيذه االكتتاب حسبما ينص عميو النظاـ 
الشيادة الصادرة مف البنؾ بياف بالدعكة إلى االكتتاب يقكـ المؤسسكف بإعداده، كفقان ألحكاـ المادة التالية، 

 ية.كبعد استيفاء ذلؾ تأذف كزارة التجارة كالصناعة بنشر بياف الدعكة في إحدل الجرائد اليكمية المحم



  

 (86مادة )

يصدر المؤسسكف عند طرح األسيـ في االكتتاب العاـ بيانان معتمدان مف كزارة التجارة كالصناعة كسكؽ   
البحريف لألكراؽ المالية يتضمف دعكة الجميكر لالكتتاب يشتمؿ عمى البيانات التي تحددىا الالئحة 

 التنفيذية.

ية المحمية كذلؾ عمى نفقة الشركة قبؿ بدء االكتتاب بخمسة كيعمف بياف االكتتاب في إحدل الجرائد اليكم  
 أياـ عمى األقؿ.

كيكقع بياف االكتتاب المؤسسكف الذيف كقعكا طمب الترخيص في تأسيس الشركة كيككنكف مسئكليف   
 بالتضامف عف صحة البيانات الكاردة بالبياف.

  

 (87مادة )

جارية المرخص ليا بالعمؿ في دكلة البحريف أك أحد يجرم االكتتاب في بنؾ أك أكثر مف البنكؾ الت  
فركعيا أك ممثمييا في الخارج، أك عف طريؽ شركات األكراؽ المالية أك غيرىا مف الجيات التي تكافؽ 

 عمييا كزارة التجارة كالصناعة.

  

 (88مادة )

ح باسـ تدفع في البنؾ األقساط الكاجب دفعيا عند االكتتاب، كيقيد ما دفع في حساب يفت  
 كيجب إف يظؿ باب االكتتاب مفتكحان لمدة ال تقؿ عف عشرة أياـ كال تزيد عمى ثالثة أشير.  الشركة.

إال بعد مضي خمسة أياـ مف  -في حالة التغطية في أم فترة مف الفترات  -كال يغمؽ باب االكتتاب   
 نى لمدة االكتتاب.نشر إعالف بإتماـ التغطية في االكتتاب في األسيـ شريطة مضي الحد األد

  

 (89مادة )

يككف اكتتاب المساىـ بكرقة يذكر فييا عدد األسيـ التي يكتتب بيا كقبكلو لعقد تأسيس الشركة كنظاميا   
كيكقع المكتتب أك مف ينكب عنو كثيقة   األساسي كالمكطف الذم اختاره، ككؿ بياف آخر يككف ضركريان.

 االكتتاب.

البنؾ كيدفع األقساط الكاجب دفعيا لقاء إيصاؿ مكقع عميو مف البنؾ، يبيف كيسمـ المكتتب الكرقة إلى   
فيو اسـ المكتتب كمكطنو المختار كجنسيتو كتاريخ االكتتاب كعدد األسيـ المكتتب بيا كاألقساط 

 المدفكعة.

ـ اإلخالؿ كال يجكز لممكتتب العدكؿ عف اكتتابو مع عد  كيعتبر االكتتاب نيائيان عند تسمـ ىذا اإليصاؿ.  
 ( مف ىذا القانكف.ٕٓٔبأحكاـ المادة )



  

 (90مادة )

تعطى نسخة مطبكعة مف عقد تأسيس الشركة كنظاميا األساسي لكؿ مكتتب نظير مبمغ يحدده نظاـ   
 الشركة كيذكر في اإليصاؿ المنصكص عميو في المادة السابقة.

  

 (92مادة )

تتبيف لحساب الشركة تحت التأسيس كال يجكز لو أف يحتفظ البنؾ بجميع األمكاؿ المقبكضة مف المك  
يسمميا إال لمجمس اإلدارة األكؿ، طبقان ألحكاـ ىذا القانكف، بعد أف تتـ إعادة فائض رأس الماؿ المكتتب 

 ( مف ىذا القانكف.ٜٗبو فكران بعد تخصيص األسيـ كفقان لممادة )

  

 (91مادة )

قكـ بالعمميات المتعمقة بو كفقان لنظاـ الشركة كىك مسئكؿ عف عمى البنؾ الذم يجرم لديو االكتتاب أف ي  
 مراعاة أحكامو كعف أم تصرؼ مخالؼ.

  

 (93مادة )

يجكز أف يككف لمشركة المساىمة عند تأسيسيا أك عند زيادة رأسماليا متعيد أك أكثر لتغطية ما      -أ
 يتبقى مف أسيـ االكتتاب.

يعاد المحدد لو جميع األسيـ المطركحة، فيجب عمى متعيدم إذا لـ يستنفذ االكتتاب خالؿ الم-ب
تغطية االكتتاب شراء ما لـ يتـ تغطيتو مف األسيـ المطركحة لالكتتاب كليا أف تعيد طرح ما 
اكتتبت فيو مف أسيـ لمجميكر دكف التقيد بإجراءات كقيكد تداكؿ األسيـ المنصكص عمييا في ىذا 

 القانكف.

جارة كالصناعة بتحديد إجراءات كأكضاع كشركط تطبيؽ أحكاـ ىذه كيصدر قرار مف كزير الت
 المادة.

  

 (94مادة )

إذا ظير بعد إغالؽ االكتتاب أنو قد جاكز عدد األسيـ المطركحة، كجب تكزيع األسيـ عمى المكتتبيف   
 بالكيفية التي تـ االتفاؽ عمييا بيف المؤسسيف كالمكتتبيف أك التي يحددىا نظاـ الشركة.

كيجكز لكزير التجارة كالصناعة أف يقرر تكزيع عدد مف األسيـ ابتداءن عمى جميع المكتتبيف عمى أال   
مف رأسماؿ الشركة، ثـ يجرم التكزيع بعد ذلؾ عمى النحك المنصكص عميو في الفقرة  ٪٘ٔيتجاكز 
 السابقة.



  

 (95مادة )

مب الحكـ ببطالنو خالؿ ثالثيف يكمان مف كؿ اكتتاب تـ خالفان لألحكاـ المتقدمة، يجكز لكؿ ذم شأف ط  
 تاريخ إغالؽ باب االكتتاب.

 كيجكز الحكـ بالبطالف كلك كانت الشركة في حالة التصفية.  

  

 (96مادة )

يقكـ المؤسسكف بدعكة المكتتبيف إلى جمعية تأسيسية تنعقد خالؿ كاحد كعشريف يكمان مف تاريخ قفؿ      -أ
( مف ىذا ٜٜٔالدعكة األحكاـ المنصكص عمييا في المادة ) االكتتاب كتسرم عمى إجراءات

 القانكف.

 كيككف لكؿ مكتتب أيان كاف عدد أسيمو حؽ حضكر الجمعية التأسيسية.-ب

 يتكلى رئاسة الجمعية َمْف تنتخبو األغمبية المطمقة لألسيـ الممثمة فييا.  -ج

  

 (97مادة )

رير المؤسسيف عف عمميات تأسيس الشركة كالنفقات تنظر الجمعية التأسيسية عمى كجو الخصكص تق  
التي استمزمتيا كتقكيـ الحصص العينية كما تقكـ بانتخاب مجمس اإلدارة كمدققي الحسابات كاإلعالف عف 

 تأسيس الشركة نيائيا.

  

 (98مادة )

عمى  يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضكر عدد مف المكتتبيف يمثؿ نصؼ رأس الماؿ     -أ
 األقؿ.

فإذا لـ يتكافر في االجتماع النصاب المنصكص عميو في الفقرة السابقة كجب تكجيو الدعكة إلى -ب
اجتماع ثاٍف ينعقد خالؿ كاحد كعشريف يكمان مف تاريخ االجتماع األكؿ تتبع فيو إجراءات الدعكة 

 فيو. األكلى كيككف االجتماع الثاني صحيحان أيا كاف عدد المكتتبيف الممثميف

 كتصدر قرارات الجمعية باألغمبية المطمقة لألسيـ الممثمة فييا.  -ج

  

 (99مادة )

إذا تضمف رأسماؿ الشركة عند تأسيسيا أك عند زيادة رأسماليا حصصان عينية مادية أك معنكية كجب   
ر التحقؽ بكاسطة أىؿ الخبرة مف صحة تقدي -بحسب األحكاؿ  -عمى المؤسسيف أك مجمس اإلدارة 

 الحصة العينية كذلؾ كفقان لألسس كاألحكاـ التي تحددىا الالئحة التنفيذية مف ىذا القانكف.



كال يككف تقدير الحصة نيائيان إال بعد إقراره مف الجمعية التأسيسية أك مف الشركاء بأغمبيتيـ الحائزة   
صكيت في شأف إقرار لثمثي األسيـ أك الحصص المتقدـ ذكرىا، كال يككف لمقدمي ىذه الحصص حؽ الت

 التقدير كلك كانكا مف أصحاب األسيـ أك الحصص النقدية.

ذا اتضح أف تقدير الحصة العينية ينقص بأكثر مف الُعشر عف القيمة التي قدمت مف أجميا، كجب    كا 
عمى الشركة تخفيض رأس الماؿ بما يعادؿ ىذا النقص، كيجكز مع ذلؾ لمقدـ الحصة أف يؤدم الفرؽ 

 ا يجكز لو أف ينسحب.نقدان، كم

فإذا كانت الحصة العينية مقدمة مف جميع المكتتبيف أك الشركاء كاف تقديرىـ ليا نيائيان دكف حاجة إلى   
 أم إجراء آخر.

عمى أنو إذا تبيف أف القيمة المقدرة تزيد عمى القيمة الحقيقية لمحصة العينية كاف ىؤالء مسئكليف   
 فرؽ بيف القيمتيف.بالتضامف في مكاجية الغير عف ال

 كيعطى مالؾ الحصة أسيمان أك حصصان مدفكعة قيمتيا بالكامؿ.  

  

 (200مادة )

يقكـ مجمس اإلدارة األكؿ بإخطار كزارة التجارة كالصناعة كسكؽ البحريف لألكراؽ المالية بالبيانات   
 اآلتية:

بكف مف قيمة األسيـ كبياف أسمائيـ إقرار بحصكؿ االكتتاب في رأس الماؿ كامالن كما دفعو المكتت     -أ
 كمكطنيـ المختار كعدد األسيـ التي اكتتب فييا كؿ منيـ.

 محضر جمسة الجمعية التأسيسية مكقعان مف رئيس الجمعية.-ب

إف ُكجدت  -قرارات الجمعية بالمصادقة عمى تقرير المؤسسيف كتقكيـ الحصص العينية كالمعنكية   -ج
 مجمس اإلدارة األكؿ كتعييف مدققي الحسابات. كانتخاب أك تعييف أعضاء -

 الكثائؽ المؤيدة لصحة إجراءات التأسيس.    -د

  

 (202مادة )

 يقكـ مجمس اإلدارة األكؿ بقيد الشركة كنظاميا في السجؿ التجارم كفقان ألحكاـ القانكف.     -أ

عدـ القياـ بإجراءات القيد  كيسأؿ أعضاء مجمس اإلدارة األكؿ بالتضامف عف األضرار الناشئة عف-ب
 المنصكص عمييا في الفقرة السابقة.

  

 (201مادة )

إذا لـ يتـ تأسيس الشركة جاز لممكتتبيف استرداد المبالغ التي دفعكىا كيككف المؤسسكف مسئكليف      -أ
بالتضامف عف الكفاء بيا فضالن عف التعكيض عند االقتضاء، كما يتحمؿ المؤسسكف جميع 



التي ُأنفقت في تأسيس الشركة كيككنكف مسئكليف بالتضامف ِقبؿ الغير عف األعماؿ  المصاريؼ
 كالتصرفات التي صدرت منيـ خالؿ فترة التأسيس.

إذا تـ تأسيس الشركة انتقمت إلييا آثار جميع التصرفات التي أجراىا المؤسسكف بمناسبة تأسيسيا -ب
 كتتحمؿ الشركة جميع المصاريؼ التي أنفقكىا.

  

 (203مادة )

ال يسرم في حؽ الشركة بعد تأسيسيا أم تصرؼ يتـ بيف الشركة تحت التأسيس كبيف مؤسسييا، كذلؾ   
ما لـ يعتمد ىذا التصرؼ مجمس إدارة الشركة إذا كاف أعضاؤه جميعان ال صمة ليـ بمف أجرل التصرؼ 

بقرار مف الجمعية العامة  مف المؤسسيف أك لـ تكف ليـ مصمحة في التصرؼ، أك مف جماعة الشركاء، أك
 لمشركة في اجتماع ال يككف فيو لممؤسسيف ذكم المصمحة أصكات معدكدة.

كفي جميع األحكاؿ يجب أف يضع المؤسس ذك المصمحة تحت نظر الجية التي تعتمد التصرؼ كافة   
 الحقائؽ المتعمقة بالتصرؼ.

  

 (204مادة )

كد كالتصرفات التي أجراىا المؤسسكف باسـ الشركة تحت مع مراعاة أحكاـ المادة السابقة، تسرم العق  
 التأسيس في حؽ الشركة بعد تأسيسيا متى كانت ضركرية لتأسيس الشركة.

  

 (205مادة )

يمتـز المؤسس أف يبذؿ في تعامالتو مع الشركة تحت التأسيس أك لحسابيا عناية الرجؿ الحريص،   
 ر قد تصيب الشركة أك الغير نتيجة مخالفة ىذا االلتزاـ.كيتحمؿ المؤسسكف عمى سبيؿ التضامف أية أضرا

ذا تمقى المؤسس أية أمكاؿ أك معمكمات تخص الشركة تحت التأسيس، كاف عميو أف يرد إلى الشركة    كا 
 تمؾ األمكاؿ، كأية أرباح يككف قد حصؿ عمييا نتيجة استعمالو لتمؾ األمكاؿ أك المعمكمات.

  

 (206مادة )

 مسئكليف بالتضامف عما التزمكا بو. يككف المؤسسكف  

  

 (207مادة )

ُيحفظ نظاـ الشركة في مكاتبيا، كيجكز لكؿ شخص أف يحصؿ عمى نسخة مطابقة لألصؿ مف نظاـ   
 الشركة لقاء ثمف معقكؿ.

كفي جميع العقكد التي تبرميا الشركة كفي الرسائؿ التي تصدر منيا يجب أف يبيف بكضكح اسـ الشركة   
ركزىا كتاريخ إنشائيا كمقدار رأس الماؿ المصرح بو كرأس الماؿ المكتتب بو كرأس الماؿ كنكعيا كم

 المدفكع كرقـ قيد الشركة في السجؿ التجارم.



  

 (208مادة )

إذا تأسست شركة المساىمة عمى كجو غير قانكني جاز لكؿ ذم شأف أف ينذرىا بكجكب إجراء   
ا لـ تباشر بإجراء التصحيح الالـز خالؿ ىذه المدة، كاف لو التصحيح خالؿ شير مف تاريخ اإلنذار، فإذ

 أف يطمب مف المحكمة الكبرل المدنية الحكـ ببطالف الشركة خالؿ سنة مف تاريخ تأسيسيا.

كلكف ال يجكز لممساىميف أف يحتجكا تجاه الغير ببطالف الشركة، كتصفى الشركة باعتبارىا شركة   
أف في رفع دعكل المسئكلية التضامنية عمى المؤسسيف كأعضاء مجمس فعمية، كال يخؿ ذلؾ بحؽ ذكم الش

 اإلدارة األكؿ ك مدققي الحسابات األكليف.

  

  الفصل الثاني

 رأسمال الشركة

 (209مادة )

يجب أف يككف رأسماؿ الشركة كافيان لتحقيؽ أغراضيا، محددان بالعممة البحرينية، كيجكز بمكافقة كزير   
يككف رأسماؿ الشركة بعممة أخرل مقكمة بالعممة البحرينية، كيقسـ رأسماؿ الشركة  التجارة كالصناعة أف

 إلى أسيـ متساكية، كتحدد الالئحة التنفيذية الحد األدنى لرأسماؿ الشركة كالقيمة االسمية لمسيـ.

  

 (220مادة )

بو يجاكز رأس يككف لمشركة رأسماؿ صادر، كيجكز أف يحدد النظاـ األساسي لمشركة رأسماؿ مصرح   
الماؿ الصادر بما ال يزيد عمى عشرة أمثالو، كما يجكز أف تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف حدان أدنى 
لرأس الماؿ الصادر بالنسبة لكؿ نكع مف أنكاع النشاط الذم تمارسو الشركة، ككذلؾ ما يككف مدفكعان منو 

كتتبان فيو بالكامؿ كأف يقـك كؿ َمْف اكتتب بأداء كيشترط أف يككف رأس الماؿ الصادر م  عند التأسيس.
الربع عمى األقؿ مف القيمة االسمية لألسيـ النقدية، عمى أف تسدد باقي ىذه القيمة خالؿ مدة ال تزيد 

 عمى خمس سنكات مف تاريخ تأسيس الشركة.

  

 (222مادة )

ة غير العادية باألغمبية العددية يجكز أف ينص نظاـ الشركة عند التأسيس أك بقرار مف الجمعية العام  
لمشركاء الممثميف لثمثي رأس الماؿ عمى األقؿ عند زيادة رأس الماؿ، عمى تقرير بعض االمتيازات لبعض 
األسيـ كذلؾ في التصكيت أك األرباح أك ناتج التصفية أك غير ذلؾ مف الحقكؽ، عمى أف تتساكل األسيـ 

القيكد، كال يجكز تعديؿ الحقكؽ كاالمتيازات أك القيكد المتعمقة  مف ذات النكع في الحقكؽ كاالمتيازات أك
بنكع مف األسيـ إال بقرار مف الجمعية العامة غير العادية كبمكافقة األغمبية المشار إلييا، كيصدر كزير 

 التجارة كالصناعة قراران يبيف الشركط كاألكضاع كالضكابط التي تتبع في إصدار األسيـ الممتازة.



  

 (221) مادة

ال يجكز إصدار أسيـ تمتع إال بالنسبة إلى الشركات التي ينص نظاميا عمى استيالؾ أسيميا قبؿ   
انقضاء أجؿ الشركة بسبب تعمؽ نشاط الشركة بالتزاـ باستغالؿ مكرد مف مكارد الثركة الطبيعية أك مرفؽ 

مما يستيمؾ باالستعماؿ أك يزكؿ  مف المرافؽ العامة ممنكح ليا لمدة محددة، أك بكجو مف أكجو االستغالؿ
 بعد مدة معينة.

  

 (223مادة )

ذا صدرت بقيمة أعمى ُخِصَصت    تصدر األسيـ بقيمتيا االسمية، كال يجكز إصدارىا بقيمة أدنى، كا 
 الزيادة أكالن لكفاء مصركفات اإلصدار ثـ لالحتياطي القانكني.

  

 (224مادة )

يجكز أف يشترؾ شخصاف أك أكثر في سيـ كاحد أك في عدد مف يككف السيـ غير قابؿ لمتجزئة، كلكف   
األسيـ عمى أف يمثميـ تجاه الشركة شخص كاحد، كيعتبر الشركاء في السيـ أك األسيـ مسئكليف 

 بالتضامف عف االلتزامات المترتبة عمى ىذه الممكية.

  

 (225مادة )

أف تصدر أسيمان لحامميا كفقان لمضكابط يجب أف تككف األسيـ اسمية كقابمة لمتداكؿ، كيجكز لمشركة   
 كالقكاعد التي يصدر بيا قرار مف كزير التجارة كالصناعة.

  

 (226مادة )

يمتـز المساىـ بدفع قيمة األسيـ في المكاعيد المعينة لذلؾ، كتستحؽ الفكائد عف التأخير في الكفاء      -أ
 بمجرد حمكؿ ميعاد االستحقاؽ دكف حاجة إلى إعذار.

ذا تخمؼ المساىـ عف دفع القسط المستحؽ عمى قيمة السيـ في ميعاد االستحقاؽ جاز لمجمس ك -ب ا 
اإلدارة التنفيذ عمى السيـ كذلؾ بإعذار المساىـ بدفع القسط المستحؽ بكتاب مسجؿ مصحكبان بعمـ 
 الكصكؿ، فإذا لـ يقـ بالكفاء خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ كصكؿ اإلعذار جاز لمشركة بيع السيـ

 في سكؽ البحريف لألكراؽ المالية أك في مزاد عمني.

كمع ذلؾ يجكز لممساىـ المتخمؼ عف سداد القسط المستحؽ حتى اليكـ المحدد لممزايدة أف يدفع 
 القيمة المستحقة عميو مضافان إلييا المصركفات التي أنفقتيا الشركة.

مف أقساط متأخرة كالمصاريؼ كترد تستكفي الشركة مف الثمف الناتج عف البيع ما يستحؽ ليا   -ج
فإذا لـ يكؼ الثمف لمكفاء بيذه المبالغ جاز لمشركة الرجكع بالباقي عمى   الباقي لصاحب السيـ.
 المساىـ بالطرؽ العادية.



  

 (227مادة )

شيادة  -خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ إعالف قياـ الشركة نيائيان  -يسمـ مجمس اإلدارة األكؿ لكؿ مساىـ   
قتة تمثؿ األسيـ التي يممكيا كتشمؿ عمى كجو الخصكص اسـ المساىـ كعدد األسيـ التي اكتتب فييا مؤ 

ككيفية الكفاء بقيمتيا كالمبمغ المدفكع مف ىذه القيمة كتاريخ الدفع كالرقـ المسمسؿ لمشيادة المؤقتة كرأسماؿ 
 الشركة كمركزىا الرئيسي.

كفاء القسط األخير أك الكفاء بقيمتيا كاممة شيادة نيائية  كيسمـ المجمس خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ  
كيجب   لألسيـ تعطى أرقاـ مسمسمة كيكقع عمييا عضكاف مف أعضاء مجمس اإلدارة كتختـ بخاتـ الشركة.

أف تتضمف شيادة األسيـ عمى األخص رقـ قيد الشركة في السجؿ التجارم كمقدار رأس الماؿ المصرح 
 -إف ُكجدت  -نو كعدد األسيـ المكزعة عميو كخصائصيا كمركز الشركة كمدتيا بو كالصادر كالمدفكع م

 ؛ كلكزير التجارة كالصناعة االستثناء مف كؿ أك بعض تمؾ البيانات.

 كال يشترط أف تصدر شيادة األسيـ في شكؿ معيف طالما كانت مستكفاة البيانات السابؽ ذكرىا.  

  

 (228مادة )

ف فيو أسماء المساىميف كجنسياتيـ كمكاطنيـ كأرقاـ شيادات األسيـ كعددىا تحتفظ الشركة بسجؿ تدك   
كتبّمغ الشركة صكرة مف ىذه البيانات لكؿ مف كزارة التجارة كالصناعة   كالتصرفات التي تجرل عمييا.
 كسكؽ البحريف لألكراؽ المالية.

  

 الفصل الثالث

 تداول األسهم والتصرف فيها

 ورهنها والحجز عميها

 (229ة )ماد

يجكز تداكؿ األسيـ كالشيادات المؤقتة، كما يجكز لمشركة أف تشترم أسيميا كذلؾ في الحاالت ككفقان   
 لمقكاعد التي يصدر بيا قرار مف كزير التجارة كالصناعة.

 كال يعتبر التصرؼ في األسيـ ساريان في حؽ الشركة أك الغير إال إذا دّكف في السجؿ الخاص بذلؾ.  

داكؿ األسيـ كفقان ألحكاـ قانكف سكؽ البحريف لألكراؽ المالية كالالئحة الداخمية لمسكؽ؛ كيجب كيككف ت  
أف يككف المشترم بحريني الجنسية، كيجكز لغير البحرينييف تممؾ كتداكؿ أسيـ الشركات المساىمة 

مف كزير التجارة البحرينية كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كالقكاعد كالضكابط كالنسب التي يصدر بيا قرار 
 كالصناعة، عدا الشركات التي يصدر باستثنائيا قرار مف الكزير.

كلمشركة أف تكقؼ تسجيؿ تحكيؿ األسيـ خالؿ المدة الكاقعة بيف تاريخ الدعكة الجتماع الجمعية العامة   
 كتاريخ انعقاد ىذا االجتماع.



 كليا أف ترفض تسجيؿ التصرؼ في األسيـ في األحكاؿ اآلتية:  

 إذا كانت األسيـ مرىكنة أك محجكزان عمييا بأمر مف المحكمة.     -أ

 إذا كانت األسيـ أك الشيادات المؤقتة مفقكدة كلـ يعط بدالن منيا.-ب

إذا كاف التداكؿ أك نقؿ الممكية مخالفان ألحكاـ القانكف أك لمقكاعد كالضكابط كالنسب التي يصدر بيا   -ج
 ناعة أك لنظاـ الشركة األساسي.قرار مف كزير التجارة كالص

 إذا لـ يسدد باقي قيمة األسيـ لمشركة أك إذا كاف لمشركة ديف عمييا.    -د

  

 (210مادة )

يجكز رىف األسيـ كالشيادات المؤقتة كىبتيا كالتصرؼ فييا بأم تصرؼ آخر كتسرم عمى التصرؼ   
 أحكاـ المادة السابقة.

رىا بأنيا مرىكنة، كتتحدد مرتبة الدائف المرتيف مف تاريخ قيد يككف رىف األسيـ بأف يذكر عمى ظي  
 .الرىف في سجؿ األسيـ

كيككف لمدائف المرتيف قبض األرباح كاستعماؿ الحقكؽ المتصمة بالسيـ ما لـ يتفؽ في عقد الرىف عمى   
 غير ذلؾ.

تيا أك التصديؽ عمى كمع ذلؾ ال يجكز لمدائف المرتيف حضكر الجمعية العامة أك االشتراؾ في مداكال  
 .قراراتيا

كال يجكز شطب الرىف إال بمقتضى إقرار مف الدائف المرتيف بقبكؿ شطب الرىف أك بمقتضى حكـ   
 .نيائي، كيؤشر بذلؾ في سجؿ األسيـ

  

 (212مادة )

ال يجكز لدائف المساىـ كال لكرثتو بأية حجة كانت أف يطمبكا كضع األختاـ عمى دفاتر الشركة أك   
ئقيا أك ممتمكاتيا، كال أف يطمبكا قسمتيا أك بيعيا لعدـ إمكاف القسمة، كال أف يتدخمكا بأية طريقة كانت كثا

 في إدارة الشركة.

المالية كعمى قرارات   كيجب عمييـ عند استعماؿ حقكقيـ االعتماد عمى سجالت الشركة كبياناتيا  
 الجمعية العامة.

  

 (211مادة )

نما يجكز حجز ال يجكز الحجز عمى أم   كاؿ الشركة استيفاءن لديكف مترتبة في ذمة أحد المساىميف، كا 
أسيـ المديف كأرباح ىذه األسيـ كيؤشر بالحجز عمى السيـ أك برفعو مف سجؿ األسيـ المحفكظ بالشركة 

 بناء عمى إعالف صادر مف جية مختصة قانكنان.



ا الجمعية العامة عمى النحك الذم تسرم بو كتسرم عمى الحاجز كالمرتيف جميع القرارات التي تتخذى  
 عمى المساىـ المحجكزة أسيمو، أك الراىف دكف أف تككف لو حقكؽ العضكية في الشركة.

  

 (213مادة )

ال يجكز لحممة األسيـ العينية أف يتصرفكا في أسيميـ إال بعد مضي سنتيف عمى تأسيس الشركة   
كرثة حامؿ األسيـ العينية في حالة كفاتو أك أميف التفميسو في نيائيان، كمع ذلؾ يجكز خالؿ ىذه الفترة ل

 حالة إفالسو التصرؼ في أسيمو.

  

 (214مادة )

ال يجكز تداكؿ األسيـ التي يكتتب بيا المؤسسكف قبؿ نشر الميزانية كحساب األرباح كالخسائر عف سنة   
ركة ما لـ ينص نظاـ الشركة عمى مالية بحيث ال تقؿ عف اثني عشر شيران مف تاريخ إعالف تأسيس الش

كمع ذلؾ يجكز خالؿ   مدة أطكؿ، كيؤشر عمى ىذه األسيـ بما يدؿ عمى نكعيا كتاريخ تأسيس الشركة.
فترة الحظر نقؿ ممكية األسيـ بالبيع مف أحد المؤسسيف إلى مؤسس آخر أك مف كرثة أحد المؤسسيف إلى 

ير، كتسرم أحكاـ ىذه المادة عمى ما ُيكتتب بو الغير أك مف أميف تفميسة المؤسس المفمس إلى الغ
 المؤسسكف في حالة زيادة رأس الماؿ قبؿ انتياء فترة الحظر.

  

  الفصل الرابع

  تعديل رأس المال 

  زيادة رأس المال -2

 (215مادة )

معية يجكز بقرار مف الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس الماؿ المصرح بو، كما يجكز بقرار مف الج  
العامة العادية زيادة رأس الماؿ الصادر في حدكد رأس الماؿ المصرح بو في حالة كجكده، بشرط تماـ 
سداد رأس الماؿ الصادر قبؿ الزيادة بالكامؿ، كيجب أف تتـ زيادة رأس الماؿ الصادر فعالن خالؿ الثالث 

نسبة لكؿ زيادة تقررت أك تـ سنكات التالية لصدكر القرار المرخص بالزيادة، كُتحسب ىذه المدة بال
الترخيص بيا قبؿ تاريخ العمؿ بأحكاـ ىذا القانكف ابتداء مف ىذا التاريخ، كمع ذلؾ يجكز في الحاالت 
التي تحددىا الالئحة التنفيذية الترخيص لبعض الشركات في إصدار أسيـ جديدة قبؿ تماـ سداد قيمة 

 امة العادية ككزير التجارة كالصناعة عمى ىذا القرار.أسيـ اإلصدارات السابقة بعد مكافقة الجمعية الع

 كتخطر كزارة التجارة كالصناعة كسكؽ البحريف لألكراؽ المالية بالتقارير كاألسباب المكجبة لمزيادة.  

  

 (216مادة )

 تجرم زيادة رأس الماؿ بأحد األمكر اآلتية:   



 إصدار أسيـ جديدة بقيمة الزيادة.     -أ

 حتياطي إلى رأسماؿ، كيتـ ىذا التحكيؿ بإحدل طريقتيف:تحكيؿ اال-ب

زيادة القيمة االسمية لألسيـ األصمية دكف أف تطمب الشركة مف المساىميف دفع الفرؽ، بؿ           -1         
 يدفع مف االحتياطي، كتؤشر عمى األسيـ بقيمتيا الجديدة .

ادة، كتكزع الشركة ىذه األسيـ عمى المساىميف األصمييف دكف إصدار أسيـ جديدة بقيمة الزي          -2         
 مقابؿ، كؿ بقدر نسبة ما يممكو مف األسيـ األصمية.

  

 (217مادة )

يجب أف تككف القيمة االسمية لألسيـ الجديدة معادلة لمقيمة االسمية لألسيـ األصمية، كيجكز لمجمعية   
ر إلى القيمة االسمية لألسيـ كأف تحدد العامة غير العادية أف تقرر إضافة عالكة إصدا

 كيضاؼ صافي ىذه العالكة إلى االحتياطي القانكني كلك بمغ نصؼ رأس الماؿ.  مقدارىا.

  

 (218مادة )

يككف لممساىميف أكلكية االكتتاب في األسيـ الجديدة، ككؿ شرٍط عمى خالؼ ذلؾ يعتبر كأف لـ      -أ
 يكف.

اليكمية المحمية يتضمف إعالف المساىميف بأكلكيتيـ في االكتتاب  كينشر بياف في إحدل الجرائد-ب
كتاريخ افتتاحو كتاريخ أقفالو كسعر األسيـ الجديدة، كيجكز باإلضافة إلى ذلؾ إخطار المساىميف 

 بيذا البياف بخطابات مسجمة.

جديدة خالؿ كعمى كؿ مساىـ أف يبدم رغبتو في استعماؿ حقو في أكلكية االكتتاب في األسيـ ال  -ج
 خمسة عشر يكمان مف تاريخ نشر البياف المذككر في الفقرة السابقة.

 كيجكز التنازؿ عف حؽ األكلكية لمغير بمقابؿ مادم يتـ االتفاؽ عميو بيف المساىـ كالمتنازؿ إليو.    -د

  

 (219مادة )

سبة ما يممككنو مف أسيـ بشرط تكزع األسيـ الجديدة عمى المساىميف الذيف طمبكا االكتتاب فييا بن      -أ
 أال يتجاكز ذلؾ ما طمبكه مف أسيـ جديدة.

كيكزع الباقي مف األسيـ الجديدة عمى المساىميف الذيف طمبكا أكثر مف نسبة ما يممككنو مف أسيـ  -ب
 كفقان لحكـ الفقرة السابقة.

كاـ المتعمقة باالكتتاب العاـ كيطرح ما يتبقى مف األسيـ الجديدة لالكتتاب العاـ، كتتبع فيو األح   -ج
 عند تأسيس الشركة.



  

 (230مادة )

في حالة طرح األسيـ الجديدة لالكتتاب العاـ يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمؿ بكجو خاص البيانات      -أ
 اآلتية:

 أسباب زيادة رأس الماؿ.          -1         

 دية أك الجمعية العامة العادية بحسب األحكاؿ بزيادة رأس الماؿ.قرار الجمعية العامة غير العا          -2         

رأسماؿ الشركة عند إصدار األسيـ الجديدة كمقدار الزيادة المقترحة كعدد األسيـ الجديدة،           -3         
 كعالكة اإلصدار إف كجدت.

 بياف عف الحصص العينية إف كجدت.          -4         

بياف عف متكسط األرباح التي كزعتيا الشركة خالؿ السنكات الثالث السابقة عمى قرار زيادة           -5         
 رأس الماؿ.

 إقرار مف مدقؽ الحسابات بصحة البيانات الكاردة بالنشرة.          -6         

حة كيكقع النشرة رئيس مجمس اإلدارة كمدقؽ الحسابات، كيككناف مسئكليف بالتضامف عف ص-ب
 البيانات الكاردة بيا.

  

 (232مادة )

حدل الجرائد اليكمية    يقكـ مجمس اإلدارة بنشر القرار الصادر بزيادة رأس الماؿ في الجريدة الرسمية كا 
 المحمية، كما يقيد في السجؿ التجارم كذلؾ خالؿ شير مف تاريخ تحقؽ الزيادة.

  

  تخفيض رأس المال -1 

 (231مادة )

مف الجمعية العامة غير العادية، أف تخفض رأسماليا إذا زاد عف حاجتيا، أك إذا طرأت  لمشركة، بقرار  
 خسارة كرأت الشركة إنقاص رأس الماؿ إلى القيمة المكجكدة فعالن.

كال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالكة تقريرم مجمس اإلدارة كمدقؽ الحسابات عف األسباب المكجبة لو   
 .عمى الشركة كعف اثر التخفيض في ىذه االلتزاماتكعف االلتزامات التي 

 كتخطر كزارة التجارة كالصناعة بصكرة مف تقريرم مجمس اإلدارة كمدقؽ الحسابات.  

  

 (233مادة )

 يتـ تخفيض رأس الماؿ بإحدل طريقتيف:  

 تنزيؿ القيمة االسمية لمسيـ.     -أ



 و مف رأس الماؿ.إلغاء عدد مف األسيـ بقيمة المبمغ المقرر تخفيض-ب

  

 (234مادة )

يتـ تخفيض رأس الماؿ بسبب زيادتو عف حاجة الشركة عف طريؽ تنزيؿ القيمة االسمية لألسيـ، كذلؾ   
إما برد جزء منيا لممساىميف يتساكل مع النسبة المقرر تخفيضيا مف رأس الماؿ، أك بإبراء ذمة 

ذا كاف التخفيض بسبب خسارة المساىميف مف أقساط األسيـ التي لـ تدفع بنسبة التخ فيض المقرر، كا 
 الشركة، فيتـ إلغاء عدد مف األسيـ بقيمة المبمغ المقرر تخفيضو مف رأس الماؿ.

 كفي جميع األحكاؿ يجب أال تقؿ القيمة االسمية لألسيـ عف الحد األدنى المقرر قانكنان.  

  

 (235مادة )

مف أسيميا، كجب أف يتـ إلغاء عدد مف األسيـ التي إذا كاف تخفيض رأس الماؿ بإلغاء الشركة لعدد   
يممكيا كؿ مساىـ بقدر النسبة التي تقرر بيا تخفيض رأس الماؿ، كيشترط أال يترتب عمى ذلؾ حرماف 
المساىـ مف المساىمة في الشركة، كعمى الشركة خالؿ شير مف تاريخ اإللغاء استرداد شيادات األسيـ 

خطار كؿ مف كزارة التجارة الممغاة مف المساىميف إلتالفي ا كالتأشير بذلؾ في سجؿ المساىميف كا 
 كالصناعة كسكؽ البحريف لألكراؽ المالية.

  

 (236مادة )

كؿ قرار صادر بتخفيض رأسماؿ الشركة يتعيف قيده في السجؿ التجارم كفقان ألحكاـ قانكف ىذا السجؿ   
 يكمية المحمية.كاإلشيار عنو في الجريدة الرسمية كفي إحدل الجرائد ال

  

 (237مادة )

ال يحتج بالتخفيض قبؿ الدائنيف الذيف أبدكا اعتراضاتيـ خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ نشر قرار التخفيض   
في الجريدة الرسمية كقدمكا مستنداتيـ في الميعاد المذككر إال إذا استكفى ىؤالء الدائنكف ديكنيـ الحالة أك 

 كفاء بديكنيـ اآلجمة.حصمكا عمى الضمانات الكافية لم

  

 الفصل الخامس

 القروض

 (238مادة )

لمشركة المساىمة العامة كلمشركة المساىمة المقفمة التي تساىـ فييا الحككمة أك إحدل الييئات أك   
، أف تقترض عف طريؽ إصدار سندات قرض كذلؾ بقرار مف ٪ٖٓالمؤسسات العامة بنسبة ال تقؿ عف 

ناء عمى اقتراح مف مجمس اإلدارة يتضمف مدل حاجة الشركة إلى االقتراض الجمعية العامة العادية، ب
كالشركط الخاصة بإصدار سندات القرض، مع مراعاة ضركرة الحصكؿ عمى مكافقة مؤسسة نقد البحريف 



في حالة السندات الصادرة بالعمالت األجنبية أك الصادرة بالعممة المحمية التي سكؼ تطرح لالكتتاب في 
 لمية.أسكاؽ عا

كيجكز لمجمعية العامة أف تفّكض مجمس اإلدارة في اختيار كقت اإلصدار عمى أف يتـ ذلؾ خالؿ   
السنتيف التاليتيف لتاريخ صدكر قرار الجمعية، كيتعيف مكافقة كزارة المالية كاالقتصاد الكطني عمى اقتراض 

ية المختصة بإصدار الشركة عف طريؽ إصدار سندات قرض، كتعتبر مؤسسة نقد البحريف ىي الج
 المكافقة إذا كانت الشركة مف الشركات الخاضعة لرقابتيا.

  

 (239مادة )

تككف السندات اسمية أك لحامميا كقابمة لمتداكؿ كذات قيـ أك فئات مكحدة في اإلصدار كبميعاد استحقاؽ   
كيقع   كاجية الشركة.ال يقؿ عف سنتيف، كتعطى السندات مف ذات اإلصدار حقكقان متساكية لمالكييا في م

 باطالن كؿ شرط عمى خالؼ ذلؾ.

  

 (240مادة )

ال يجكز لمشركة إصدار سندات إال بعد الكفاء برأس الماؿ الصادر كامالن كنشر الميزانية كحساب   
األرباح كالخسائر عف سنتيف ماليتيف عمى األقؿ، ما لـ تكف ىذه السندات مضمكنة مف الدكلة أك مف 

 المؤسسات العامة. إحدل الييئات أك

  

 (242مادة )

يجب أال يتجاكز مجمكع قيمة السندات القائمة التي تصدرىا الشركة رأس الماؿ الصادر كالمدفكع   
 بالكامؿ كاالحتياطات غير القابمة لمتكزيع كفقان آلخر ميزانية صادقت عمييا الجمعية العامة.

إحدل الييئات أك المؤسسات العامة ككذلؾ  كيستثنى مف ذلؾ السندات المضمكنة مف الدكلة أك مف  
 السندات التي تصدرىا البنكؾ كالشركات الخاضعة لرقابة مؤسسة نقد البحريف كبعد مكافقتيا.

  

 (241مادة )

 لمشركة اف تغطي قيمة سندات القرض بإحدل الكسيمتيف التاليتيف:  

د كاألحكاـ المقررة لالكتتاب في األسيـ طرح السندات في اكتتاب عاـ كتتبع في ىذا الشأف القكاع     -أ
 كبما ال يتعارض مع طبيعة السندات.

بيع السندات عف طريؽ البنكؾ كشركات الماؿ كاالستثمار كمتعيدم االكتتاب، كتراعى في ىذه -ب
 الحالة القكاعد كاألعراؼ المعمكؿ بيا في ىذا الشأف كبما ال يتعارض مع أحكاـ القانكف.

  

 (243مادة )

كف الدعكة لالكتتاب العاـ في سندات القرض عف طريؽ بياف مكافؽ عميو مف الجية الحككمية تك  
 المختصة ينشر في إحدل الجرائد اليكمية المحمية، كيتضمف البيانات التالية: 



 قرار الجمعية العامة بإصدار السندات كتاريخو كمكافقة الجية الحككمية المختصة.      -أ

 قرض.المبمغ الكمي لم-ب

 البيانات الجكىرية التي تتضمنيا شيادات السندات طبقان لما ىك منصكص عميو في ىذا القانكف.  -ج

ممخص الميزانية السنكية كحساب األرباح كالخسائر عف السنتيف الماليتيف السابقتيف إلصدار     -د
 السندات.

 ديد كلـ تسدد قيمتيا بعد.قيمة السندات التي تككف الشركة قد أصدرتيا قبؿ اإلصدار الج -ق 

 الجية التي يتـ عف طريقيا االكتتاب في السندات.   -و

 المبمغ الكاجب دفعو عف قيمة السند في حالة الكفاء بيذه القيمة عمى أقساط.   -ز

 المدة المحددة لالكتتاب.  -ح

غبتيـ في التحكيؿ، عمى أال المدة التي يجكز فييا لمالكي السندات القابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ إبداء ر   -ط
 تتجاكز ىذه المدة األجؿ المحدد الستيالؾ السندات.

 بياف مدل حؽ المساىـ في االكتتاب بالسندات القابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ. -ي

 بياف مدل حؽ الشركة في استيالؾ السند كشركط االستيالؾ.  -ك

 بياف بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة.  -ل

البيانات في جميع اإلعالنات كالنشرات المتعمقة بالقرض كيكقع بياف االكتتاب  كيجب أف تذكر ىذه
 .رئيس مجمس اإلدارة كمدقؽ الحسابات كيسأالف بالتضامف عف عدـ صحة محتكيات البياف

  

 (244مادة )

أك أكثر مف السندات المطركحة لالكتتاب خالؿ المدة المحددة أك أية مدة أخرل  ٪ ٓ٘إذا تمت تغطية   
يتقرر مّد االكتتاب إلييا يعتبر االكتتاب تامان، كبخالؼ ذلؾ يجكز لمجمعية العامة إما الرجكع عف القرض 

لغاء الباقي.  كرد األمكاؿ لممكتتبيف أك االكتفاء بالقدر الذم تـ تغطيتو مف السندات كا 

  

 (245مادة )

 يجب أف ُتذكر في شيادات السندات البيانات التالية:  

 الشركة المصدرة كرقـ قيدىا في السجؿ التجارم كعنكاف مركزىا الرئيسي.اسـ      -أ

 رأسماؿ الشركة المصدرة. -ب

 المبمغ الكمي لمقرض.  -ج

 اسـ مالؾ السند إذا كانت السندات اسمية.    -د



 القيمة االسمية لمسند كرقمو.     -ه

 .الحصة السنكية المقررة لمسند مف أرباح الشركة سعر الفائدة أك العائد كالمكاعيد المحددة ألدائو، أك   -و

 الضمانات الخاصة بالقرض إف كجدت.   -ز

 شركط كمكاعيد استيالؾ السندات.   -ح

إذا كانت السندات قابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ تذكر المكاعيد المقررة الستعماؿ مالؾ السند لحقو في    -ط
 بمقتضاىا.التحكيؿ كاألسس كالشركط التي يتـ التحكيؿ 

  

 (246مادة )

في حالة مخالفة الشركط كاإلجراءات المقررة في ىذا القانكف بشأف إصدار السندات كاالكتتاب فييا يككف   
لزاـ الشركة برد قيمة السندات، فضالن عف المطالبة  لكؿ ذم شأف أف يطمب مف المحكمة إبطاؿ االكتتاب كا 

 بتعكيض ما يككف قد لحقو مف ضرر.

  

 (247)مادة 

لمالؾ السند الحؽ في الحصكؿ عمى فائدة أك عائد محدد في آجاؿ معينة، ككذلؾ استرداد القيمة   
االسمية لمسند عند حمكؿ ميعاد استحقاقو، كيجكز لمشركة إصدار سندات يككف العائد فييا نصيبان في 

 .األرباح السنكية التي تحققيا الشركة

  

 (248مادة )

سندات يكتتب فييا بأقؿ مف قيمتيا االسمية، كتمتـز الشركة بالكفاء بالقيمة يجكز لمشركة اف تصدر   
 االسمية لمسند كبحساب الفكائد المقررة عمى أساس ىذه القيمة.

  

 (249مادة )

لمشركة التي قبمت أسيميا لمتداكؿ في سكؽ البحريف لألكراؽ المالية، أف تصدر سندات قابمة لمتحكيؿ   
جمعية العامة غير العادية بناء عمى اقتراح مسبب مف مجمس اإلدارة كذلؾ كفقان إلى أسيـ بقرار مف ال

 لألحكاـ التالية:

تحديد القكاعد التي يتـ عمى أساسيا تحكيؿ السندات إلى أسيـ كعمى كجو الخصكص قيمة السيـ      -أ
 التي يتـ عمى أساسيا التحكيؿ.

 لمسيـ.أال يقؿ سعر إصدار السند عف القيمة االسمية -ب

أال تجاكز قيمة السندات التي يتـ تحكيميا إلى أسيـ باإلضافة إلى قيمة أسيـ الشركة مقدار رأس   -ج
 الماؿ المصرح بو.

 المدة التي يجكز خالليا طمب تحكيؿ السندات إلى أسيـ.    -د



 حؽ مالؾ السندات في استرداد قيمتيا إذا لـ يرغب في تحكيميا إلى أسيـ.     -ه

  

 (250ة )ماد

يككف لمساىمي الشركة حؽ األكلكية في االكتتاب في السندات القابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ إذا أبدكا   
رغبتيـ في ذلؾ خالؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمان مف تاريخ دعكتيـ الستعماؿ ىذا الحؽ، كيجكز 

سبة مساىمتو في رأسماؿ لممساىـ أف يستعمؿ حقو في أكلكية االكتتاب في ىذه السندات بما يجاكز ن
 الشركة إذا كانت السندات المطركحة تسمح بذلؾ.

  

 (252مادة )

عمى مالكي السندات الذيف يرغبكف في تحكيميا إلى أسيـ إبداء رغبتيـ خالؿ المدة المنصكص عمييا   
سس في قرار إصدار السندات كالمبينة في نشرة االكتتاب، كيتـ تحكيؿ السندات إلى أسيـ كفقان لأل

كالشركط التي صدر بيا قرار الجمعية العامة غير العادية كالمعمنة في نشرة االكتتاب، كتقكـ الشركة 
 بالكفاء بقيمة السندات التي ال يرغب أصحابيا في تحكيميا إلى أسيـ كذلؾ عند تاريخ االستحقاؽ.

  

 (251مادة )

دية بإصدار سندات قابمة لمتحكيؿ إلى ال يجكز لمشركة، بعد صدكر قرار مف الجمعية العامة غير العا  
أسيـ كحتى تاريخ تحكيميا أك تسديد قيمتيا أف تكزع أسيمان مجانية أك أرباحان مف االحتياطي أك تصدر 
سندات جديدة قابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ، إال بعد اتخاذ ما يمـز لحفظ حقكؽ حممة السندات القابمة لمتحكيؿ 

ميا كذلؾ بمنحيـ أسيمان مجانية أك منحيـ أرباحان مف االحتياطي أك إلى أسيـ الذيف قد يختاركف تحكي
 منحيـ بعضان مف ىذه السندات كما لك كاف ىؤالء مف المساىميف.

( مف ىذا القانكف، إذا كاف قرار الجمعية العامة بإصدار السندات الجديدة ٓ٘ٔمع مراعاة أحكاـ المادة )  
قرة السابقة، يتضمف إلغاء حؽ أفضمية المساىميف في االكتتاب فإنو القابمة لمتحكيؿ، كالمشار إلييا في الف

 يتعيف أيضان مكافقة ىيئة حاممي السندات القابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ عمى ىذا القرار.

  

 (253مادة )

ال يجكز لمشركة، بعد صدكر قرار مف الجمعية العامة غير العادية بإصدار سندات قابمة لمتحكيؿ إلى   
تاريخ تحكيميا أك تسديد قيمتيا، أف تخفض رأسماليا أك تزيد مف النسبة المقرر تكزيعيا كحد  أسيـ كحتى

أدنى مف األرباح عمى المساىميف، كفي حالة تخفيض رأسماؿ الشركة بسبب الخسائر عف طريؽ إلغاء 
تاركف عدد مف األسيـ أك تنزيؿ القيمة االسمية لمسيـ، يتعيف تخفيض حقكؽ حممة السندات الذيف يخ

تحكيميا إلى أسيـ بقدر النسبة التي تقرر بيا تخفيض رأس الماؿ كما لك كاف ىؤالء مف المساىميف، كذلؾ 
 دكف حاجة إلى مكافقة ىيئة حاممي السندات.



 (254مادة )

يككف لألسيـ التي يحصؿ عمييا حممة السندات، بسبب تحكيؿ سنداتيـ، نصيب في األرباح التي يتقرر   
 سنة المالية التي جرل خالليا التحكيؿ، كذلؾ مف تاريخ التحكيؿ حتى نياية السنة المالية.تكزيعيا عف ال

  

 (255مادة )

يجكز لمشركة إصدار سندات يككف لحاممييا أكلكية االكتتاب في أية زيادة في رأس الماؿ شأنيـ في ذلؾ   
ان مف تاريخ إعالـ حاممي شأف المساىميف كيتـ ذلؾ لمْف يرغب خالؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر يكم

السندات بذلؾ، كيقتصر حؽ األكلكية عمى االكتتاب في أسيـ ال تزيد قيمتيا االسمية عمى قيمة السندات 
 التي يممكيا َمْف يستعمؿ ىذا الحؽ.

  

 (256مادة )

إذا أصدرت الشركة سندات مضمكنة برىف عمى أمكاليا أك غير ذلؾ مف الضمانات، كجب إتماـ   
ت القانكنية الخاصة بالرىف أك الضماف لصالح ىيئة حاممي السندات أك أميف يمثميا، كذلؾ قبؿ اإلجراءا

طرح السندات لالكتتاب، كتتكلى الشركة القياـ بيذه اإلجراءات أك تقكـ بيا الجية التي قدمت الضماف في 
جاكز شيران مف حالة تقديـ الضماف مف جية أخرل غير الشركة، كيتعيف عمى الشركة خالؿ مدة ال تت

انتياء المدة المقررة لالكتتاب أف تتخذ اإلجراءات الالزمة لمتأشير بقيمة القرض الذم تمثمو السندات ككافة 
 البيانات المتعمقة بو كذلؾ في السجؿ الذم تـ فيو قيد الرىف.

  

 (257مادة )

لؾ في قرار إصدار السندات ال يجكز لمشركة تقديـ ميعاد الكفاء بالسندات أك تأخيره ما لـ ينص عمى ذ  
كنشرة االكتتاب، كمع ذلؾ فانو في حالة حؿ الشركة لغير سبب االندماج، يككف لحاممي السندات أف 
يطمبكا أداء قيمة سنداتيـ قبؿ ميعاد استحقاقيا، كما يجكز لمشركة أف تعرض عمييـ ذلؾ، فإذا تـ الكفاء 

 المتبقية مف أجؿ القرض.في أم مف ىاتيف الحالتيف سقطت الفكائد عف المدة 

  

 (258مادة )

إذا كاف دفع قيمة السند عمى أقساط كتخمؼ حامؿ السند عف دفع أم قسط في ميعاد استحقاقو، جاز   
لمشركة أف تقكـ ببيع السند كاستيفاء حقكقيا كذلؾ طبقان لإلجراءات كاألحكاـ المنصكص عمييا في المادة 

 ( مف ىذا القانكف.ٙٔٔ)

  

 (259مادة )

يعد في الشركة سجؿ خاص تقيد فيو السندات الخاصة بكؿ إصدار كأسماء مالكييا إذا كانت السندات   
 اسمية، كيؤشر في ىذا السجؿ بكافة التصرفات التي ترد عمى ىذه السندات.



 (260مادة )

سيـ، يتـ تداكؿ السندات االسمية بإتباع اإلجراءات المنصكص عمييا في ىذا القانكف بشأف تداكؿ األ  
كيتـ تداكؿ السندات لحامميا عف طريؽ نقؿ حيازتيا مف البائع إلى المشترم، كتمتـز الشركة بالكفاء بقيمة 
السند لحاممو عند حمكؿ ميعاد االستحقاؽ، كتراعى القكاعد كاألحكاـ الكاردة في أنظمة سكؽ البحريف 

 لألكراؽ المالية بشأف تداكؿ السندات المقيدة في السكؽ.
  

 (262مادة )

يجكز لمشركة أف تقبؿ سندات قركضيا كفاء لمديكف التي ليا كلك كاف ذلؾ قبؿ ميعاد استحقاؽ ىذه   
السندات، كيككف لمشركة الحؽ في إعادة بيع ىذه السندات ما لـ يكف ذلؾ محظكران طبقان ألحكاـ النظاـ 

 األساسي لمشركة أك لقرار صادر مف الجمعية العامة.

  

 (261مادة )

ف ىيئة مف حاممي السندات الخاصة بكؿ إصدار لحماية المصالح المشتركة ألعضائيا، كيككف ليا تتكك   
ممثؿ قانكني مف بيف أعضائيا أك تختاره مف الغير كيشترط في ممثؿ الييئة أال تككف لو مصمحة مباشرة 

دات، أف تدعك أك غير مباشرة مع الشركة، كعمى الشركة خالؿ شير مف تاريخ انتياء االكتتاب في السن
ىيئة حاممي السندات لممكافقة عمى النظاـ الخاص بالييئة كانتخاب أك اختيار ممثميا، كتتـ الدعكة عف 

 طريؽ النشر في جريدة يكمية محمية.

ذا لـ تدْع الشركة الييئة لالجتماع خالؿ المدة المشار إلييا في الفقرة السابقة، كاف لكؿ ذم شأف أف    كا 
جارة كالصناعة دعكة الييئة لالجتماع كذلؾ خالؿ مدة ال تجاكز خمسة عشر يكمان مف يطمب مف كزارة الت
 .تاريخ تقديـ الطمب

  

 (263مادة )

تعقد الييئة اجتماعاتيا كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ، بناء عمى طمب ممثميا أك الشركة أك عدد مف   
ة المشار إلييا في المادة السابقة مف قيمتيا كتتـ الدعكة بذات الطريق ٪ٓٔحاممي السندات يممككف 
كال تككف قرارات الييئة صحيحة إال إذا حضر االجتماع عدد يمثؿ ثمثي   متضمنة جدكؿ األعماؿ.

السندات الصادرة، فإذا لـ يكتمؿ ىذا النصاب ُدعيت الييئة إلى اجتماع ثاٍف لذات جدكؿ األعماؿ يككف 
ارات بأغمبية أصكات الحاضريف، فإذا كاف القرار يتعمؽ بمد صحيحان بَمْف يمثمكف ثمث السندات، كتتخذ القر 

أجؿ الكفاء بالسندات أك بخفض العائد أك مبمغ الديف أك بإنقاص التأمينات أك كاف يمس بأم حاؿ حقكؽ 
حاممي السندات، فيشترط لصحتو مكافقة ُمْف يممككف ثمثي سندات القرض، كفي جميع األحكاؿ ال يجكز 

 قرار يترتب عميو زيادة أعباء أعضائيا أك اإلخالؿ بمبدأ المساكاة بينيـ.لمييئة أف تتخذ أم 



  

 (264مادة )

لممثؿ الييئة حؽ حضكر الجمعيات العامة لمشركة، كعمى الشركة أف تكجو لو ذات الدعكة المكجية   
أف يتخذ  لممساىميف، كيحؽ لو االشتراؾ في المداكالت دكف التصكيت عمى القرارات، كيككف لممثؿ الييئة

 التدابير الالزمة لحماية حقكؽ حممة السندات. -عند الحاجة  -

  

 (265مادة )

إذا ُفقد سند اسمي أك لحاممو أك ُتِمَؼ فممالكو المقيد اسمو في سجؿ الشركة أك لحاممو أف يطمب سندان   
فقكدة أك التالفة كعددىا جديدان بدالن مف السند المفقكد أك التالؼ، كعمى المالؾ أف ينشر أرقاـ السندات الم

كأرقاميا في جريدة يكمية محمية، فإذا لـ تقدـ معارضة إلى الشركة خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ 
النشر كاف عمييا أف تعطي المالؾ سندان جديدان ُيذكر فيو أنو بدؿ السند المفقكد أك التالؼ، كيخّكؿ ىذا 

 لتزامات المتصمة بالسند المفقكد أك التالؼ.السند حاممو جميع الحقكؽ كتترتب عميو جميع اال

  

 (266مادة )

عمى مف يعارض في إعطاء بدؿ السند الفاقد أك التالؼ المشار إليو في المادة السابقة، أف يقيـ دعكل   
ال اعتبرت المعارضة  أماـ المحكمة المختصة خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ معارضتو لدل الشركة كا 

 ى المحكمة أف تفصؿ في الدعكل عمى كجو السرعة.كأف لـ تكف، كعم

  

  الفصل السادس

  العضوية في الشركة

 (267مادة )

يعتبر األعضاء المؤسسكف المكقعكف عمى عقد الشركة، ككذلؾ المساىمكف الذيف اكتتبكا بأسيميا،   
عاة أحكاـ أعضاء في الشركة كيتمتعكف جميعان بحقكؽ متساكية كيخضعكف اللتزامات كاحدة، مع مرا

 القانكف.

  

 (268مادة )

 ترتب األسيـ حقكقان كالتزامات متساكية، كيتمتع العضك بكجو خاص بالحقكؽ اآلتية:  

 قبض األرباح التي يتقرر تكزيعيا عمى المساىميف.     -أ

استيفاء حصة مف جميع أمكاؿ الشركة عند التصفية، كعند تكزيع أية أرباح عمى األسيـ تقـك -ب
بتكزيع األرباح عمى المساىـ المسجؿ كآخر مالؾ لألسيـ مقيد في سجالت الشركة عند  الشركة

أما بالنسبة لمكجكدات الشركة فإف   مصادقة الجمعية العامة عمى البيانات المالية كتكزيع األرباح.



آخر مالؾ لألسيـ مقيد في سجالت الشركة ىك كحده الذم لو الحؽ في قبض المبالغ المستحقة 
 يبو في ىذه المكجكدات.عف نص

المساىمة في إدارة أعماؿ الشركة، سكاء في الجمعيات العامة أك في مجمس اإلدارة، طبقان لنظاـ   -ج
 الشركة.

الحصكؿ عمى كراس مطبكع يشتمؿ عمى ميزانية السنة المالية المنقضية كحساب األرباح كالخسائر     -د
 كتقريرم مجمس اإلدارة كمدققي الحسابات.

إقامة دعكل ببطالف كؿ قرار صدر مف الجمعية العامة أك مجمس اإلدارة مخالفان لمقانكف أك النظاـ  -ق 
 العاـ أك عقد التأسيس أك النظاـ األساسي.

التصرؼ في األسيـ المممككة لو، كاألكلكية في االكتتاب باألسيـ الجديدة، كذلؾ كفقان ألحكاـ    -و
 القانكف.

جالت الشركة كالحصكؿ عمى صكر أك مستخرجات مف بياناتيا كفقان لمشركط حؽ اإلطالع عمى س   -ز
كاألكضاع التي يحددىا النظاـ األساسي، عمى أال يترتب عمى استخداميا إضرار بمصالح الشركة 

 أك مركزىا المالي أك الغير.

  

 (269مادة )

 يكمؼ العضك بكجو خاص بااللتزامات اآلتية:  

 مستحقة كدفع فكائد التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دكف حاجة إلى إنذار.تسديد األقساط ال     -أ

 .دفع النفقات التي تتحمميا الشركة في سبيؿ استيفاء القسط غير المدفكع كبيع األسيـ-ب

 االمتناع عف أم عمؿ بقصد اإلضرار بالشركة.  -ج

 تنفيذ أم قرار تصدره الجمعية العامة عمى كجو قانكني.    -د

  

 (270ادة )م

 ال يجكز لمجمعية العامة لممساىميف:  

 زيادة أعباء المساىـ المالية أك زيادة قيمة األسيـ إال في نطاؽ أحكاـ القانكف.     -أ

إنقاص النسبة المئكية الكاجب تكزيعيا مف األرباح الصافية عمى المساىميف كالمحددة في نظاـ -ب
 الشركة األساسي.

ير الشركط المذككرة في النظاـ األساسي تتعمؽ بأحقية المساىـ في حضكر فرض شركط جديدة غ  -ج
 الجمعيات العامة كالتصكيت فييا.



تقييد حؽ المساىـ في إقامة الدعكل عمى أعضاء مجمس اإلدارة أك عمى بعضيـ في المطالبة     -د
 .بالتعكيض عما يصيبو مف ضرر كفقان ألحكاـ القانكف

  

 (272مادة )

الشركة أف تحفظ سجالن لممساىميف فييا تدكف فيو أسماء األعضاء كعناكينيـ كعدد األسيـ يجب عمى   
التي يممكيا كؿ فرد منيـ كالمبمغ المدفكع عف كؿ سيـ، كتاريخ قيد كؿ عضك في السجؿ كتاريخ انفصالو 

 عف الشركة ككيفية ىذا االنفصاؿ.

طالع عميو مجانان، كما يجكز لكؿ شخص كيحفظ ىذا السجؿ في مركز الشركة، كيباح ألم عضك اإل  
آخر اإلطالع عميو لقاء دفع مبمغ مناسب فيما عدا األحكاؿ التي يحظر فييا القانكف اإلطالع 

 كلكؿ ذم شأف الحؽ في طمب تصحيح السجؿ إذا قيد شخص فيو أك حذؼ منو دكف مبرر.  عميو.

  

 الفصل السابع

 إدارة شركة المساهمة

 مجمس اإلدارة -2

 (271)مادة 

يتكلى إدارة الشركة مجمس إدارة يبيف نظاـ الشركة طريقة تككينو كمدة عضكيتو كال يجكز أف يقؿ عدد   
 أعضائو عف خمسة أعضاء، كما ال تزيد مدة العضكية فيو عمى ثالث سنكات قابمة لمتجديد.

العضكية بما ال مد مدة  -بناء عمى طمب مجمس اإلدارة  -كيجكز بقرار مف كزير التجارة كالصناعة   
 يزيد عمى ستة أشير.

  

 (273مادة )

 يجب أف تتكافر في عضك مجمس اإلدارة الشركط التالية:  

 أف يككف متمتعان بأىمية التصرؼ.     -أ

أال يككف قد سبؽ الحكـ عميو في جريمة تفالس بالتقصير أك بالتدليس أك جريمة مخمة بالشرؼ أك -ب
 لفتو ألحكاـ ىذا القانكف ما لـ يكف قد ُرّد إليو اعتباره.األمانة أك في جريمة بسبب مخا

أف يككف مالكان بصفة شخصية لعدد مف األسيـ تعادؿ قيمتيا االسمية عشرة آالؼ دينار بحريني   -ج
مف  ٪ٔعمى األقؿ أك أف يككف الشخص الذم يمثمو مالكان لعدد مف أسيـ الشركة ال يقؿ عف 

 ص النظاـ األساسي لمشركة عمى قدر أعمى.رأسماليا أييما أكثر، ما لـ ين

ذا فقد عضك مجمس اإلدارة أيان مف الشركط المتقدمة زالت عنو صفة العضكية مف تاريخ فقداف ذلؾ  كا 
 الشرط مع مراعاة ما نصت عميو المادة التالية.



  

 (274مادة )

ة العضك، كيجب تخصص أسيـ نصاب العضكية المشار إلييا في المادة السابقة لضماف ُحسف إدار   
إيداعيا لدل أحد البنكؾ خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ انتخابو أك تعيينو، كيمتنع عمى العضك التصرؼ 
لى أف تتـ المصادقة عمى ميزانية آخر سنة مالية قاـ فييا  فييا بأم كجو مف الكجكه طكاؿ مدة عضكيتو كا 

 العضك بأعمالو.

ذا لـ تكدع أسيـ نصاب العضكية خالؿ ا   لمدة المحددة بالفقرة السابقة زالت عف العضك صفة العضكية كا 
كتزكؿ ىذه الصفة كذلؾ إذا نقصت أسيـ نصاب العضكية ألم سبب مف األسباب خالؿ مدة العضكية 

 كلـ تستكمؿ خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ النقص.

  

 (275مادة )

مجمس اإلدارة بنفس تمؾ النسبة  أك أكثر مف رأس الماؿ تعييف مف يمثمو في ٪ٓٔعمى كؿ مف يممؾ   
فإذا بقي لو   مف عدد أعضاء المجمس، ك يسقط حقو في التصكيت في النسبة التي يتـ التعييف عنيا.

 نسبة ال تؤىمو لتعييف عضك آخر يجكز لو استخداـ تمؾ النسبة في التصكيت.

ـ األساسي لمشركة كلمقكاعد كفي جميع األحكاؿ يجب مراعاة عدد أعضاء مجمس إدارة الشركة كفقان لمنظا  
 كالضكابط التي يصدر بيا قرار مف كزير التجارة كالصناعة.

  

 (276مادة )

تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجمس اإلدارة بالتصكيت السرم كيتـ اختيارىـ باألغمبية النسبية   
الشركة انتخاب  لألصكات الصحيحة، كبالنسبة ألعضاء مجمس اإلدارة األكؿ، يجكز أف يشترط في نظاـ

 .عدد ال يتجاكز نصؼ أعضائو مف بيف مؤسسي الشركة

  

 (277مادة )

يجكز لمجمعية العامة أف تعّيف عددنا مف األعضاء مف ذكم الخبرة في مجمس اإلدارة مف غير المؤسسيف   
 ـ.أك المساىميف في الشركة، كيصدر قرار مف كزير التجارة كالصناعة بالشركط الالـز تكافرىا بشأني

  

 (278مادة )

 يبيف نظاـ الشركة حاالت إنياء عضكية المجمس.      -أ

يجكز لمجمعية العامة عزؿ كؿ أك بعض أعضاء مجمس اإلدارة كلك نص نظاـ الشركة عمى  -ب
كعمى   مف رأس الماؿ عمى األقؿ. ٪ٓٔكيقدـ الطمب مف عدد مف المساىميف يمثؿ   خالؼ ذلؾ.

ال  مجمس اإلدارة عرض الطمب عمى الجمعية العامة خالؿ شير عمى األكثر مف تاريخ تقديمو، كا 
كال يجكز لمجمعية العامة النظر في طمب العزؿ إال   قامت كزارة التجارة كالصناعة بتكجيو الدعكة.



كلمعضك   إذا كاف كاردان بجدكؿ أعماليا، ما لـ تظير خالؿ االجتماع كقائع خطيرة تقتضي العزؿ.
 كة بالتعكيض إذا كاف العزؿ بغير سبب مقبكؿ أك في كقت غير مناسب.المعزكؿ مطالبة الشر 

ال التـز التعكيض.   -ج  يجكز لعضك مجمس اإلدارة أف يعتزؿ بشرط أف يككف ذلؾ في كقت مناسب كا 

  

 (279مادة )

في حالة خمك منصب عضك مجمس اإلدارة، يحؿ محمو العضك التالي في عدد األصكات في أخر      -أ
لممجمس، كتككف مدة العضك الجديد مكممة لمدة سمفو، كفي غير ىذه الحالة ينتخب  انتخاب

المجمس باقتراع سرم مف يحؿ محمو مف بيف عدد مف المرشحيف يزكييـ عضكاف مف أعضاء 
 المجمس عمى األقؿ حتى أكؿ انعقاد لمجمعية العامة.

تعيف عمى مجمس اإلدارة دعكة الجمعية أما إذا بمغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصمية فانو ي-ب
العامة العادية لالجتماع خالؿ شيريف مف تاريخ شغر آخر مركز لتنتخب مف يمأل المراكز 

 الشاغرة.

كفي حالة تجاكز المراكز الشاغرة ألكثر مف نصؼ عدد أعضاء مجمس اإلدارة يعتبر المجمس قد   -ج
 شركة.انحؿ، كيدعى إلى انتخابات لمجمس إدارة جديد لم

  

 (280مادة )

 يجتمع مجمس اإلدارة بدعكة مف رئيس المجمس أك مف عضكيف عمى األقؿ.  

كال يككف اجتماع مجمس اإلدارة صحيحان إال إذا حضره نصؼ عدد األعضاء عمى أف ال يقؿ عدد   
 الحاضريف عف ثالثة، ىذا ما لـ ينص نظاـ الشركة عمى عدد أك نسبة أكبر.

اإلدارة أف ينيب عنو غيره في الحضكر إال إذا نص نظاـ الشركة عمى جكاز  كال يجكز لعضك مجمس  
ذلؾ، كفي ىذه الحالة يشترط أف يككف مف أعضاء المجمس أك ممثالن لمشخص المعنكم العاـ الذم يمثمو 

كما ال تجكز النيابة ألكثر مف عضكيف، عمى أال يقؿ عدد األعضاء الحاضريف   العضك األصيؿ.
ؼ عدد أعضاء المجمس كمف بينيـ رئيس المجمس، كتككف اإلنابة خاصة كثابتة بالكتابة، بأنفسيـ عف نص

كتصدر قرارات مجمس اإلدارة   كأف ترسؿ إلى مجمس اإلدارة قبؿ عقد الجمسة بثالثة أياـ عمى األقؿ.
ثبت بأغمبية أصكات الحاضريف، فإذا تساكت ُرجح الجانب الذم منو الرئيس، كعمى العضك المعارض أف ي

 اعتراضو في محضر االجتماع.

كيجب أف يجتمع مجمس اإلدارة أربع مرات عمى األقؿ خالؿ السنة المالية الكاحدة ما لـ ينص نظاـ   
 الشركة عمى مرات أكثر.



  

 (282مادة )

 ينتخب مجمس اإلدارة باالقتراع السرم رئيسان كنائبان لمرئيس لمدة سنة كاحدة ما لـ يحدد نظاـ الشركة مدة  
 أخرل.

كيجكز لمجمس اإلدارة أف ينتخب باالقتراع السرم عضكان منتدبان لإلدارة أك أكثر يككف ليـ حؽ التكقيع   
 عف الشركة، مجتمعيف أك منفرديف، حسب قرار المجمس.

 كتبمغ كزارة التجارة كالصناعة بصكرة مف قرارات انتخاب الرئيس كنائبو كأعضاء مجمس اإلدارة المنتدبيف.  

  

 (281ة )ماد

يتكلى مجمس اإلدارة مباشرة السمطات كاألعماؿ الالزمة إلدارة الشركة كفقان إلغراضيا كذلؾ فيما عدا ما   
 استثني بنص في القانكف أك النظاـ األساسي لمشركة أك قرارات الجمعية العامة.

عمى ثالث  كيحدد النظاـ األساسي لمشركة مدل سمطة مجمس اإلدارة في عقد القركض آلجاؿ تزيد  
سنكات أك بيع عقارات الشركة أك متجرىا أك رىف ىذه األمكاؿ أك تقرير كفاالت لصالح الغير أك إبراء ذمة 
مديني الشركة مف التزاماتيـ أك التصالح عمييا أك ىبة أمكاؿ الشركة، فإذا لـ ترد في النظاـ األساسي 

بيذه التصرفات إال بعد مكافقة الجمعية العامة، لمشركة أحكاـ في ىذا الشأف امتنع عمى ىذا المجمس القياـ 
 كذلؾ ما لـ تكف تمؾ التصرفات مما تدخؿ بطبيعتيا في أغراض الشركة.

  

 (283مادة )

رئيس مجمس اإلدارة ىك رئيس الشركة، كيمثميا لدل الغير، كيعتبر تكقيعو كتكقيع مجمس اإلدارة في   
شركة عمى إشراؾ عضك آخر أك مف يفكضو مجمس عالقة الشركة بالغير، كذلؾ ما لـ ينص نظاـ ال

اإلدارة في التكقيع مع رئيس مجمس اإلدارة، كعميو أف ينفذ قرارات المجمس كأف يتقيد بتكصياتو، كيحؿ 
 نائب الرئيس محؿ الرئيس في غيابو.

  

 (284مادة )

يككف لممجمس دكف لمجمس اإلدارة أف يكزع العمؿ بيف جميع أعضائو كفقان لطبيعة أعماؿ الشركة كما   
 :غيره ما يأتي

أف يفكض أحد أعضائو أك لجنة مف بيف أعضائو في القياـ بعمؿ معيف أك أكثر أك اإلشراؼ عمى       -أ
 كجو مف كجكه نشاط الشركة أك في ممارسة بعض السمطات أك االختصاصات المنكطة بالمجمس.

 د المجمس اختصاص العضك المنتدب.أف يندب عضكان أك أكثر ألعماؿ اإلدارة الفعمية كيحد -ب



  

 (285مادة )

ساءة    رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة مسئكلكف تجاه الشركة كالمساىميف كالغير عف جميع أعماؿ الغش كا 
استعماؿ السمطة، كعف كؿ مخالفة لمقانكف أك لنظاـ الشركة كعف الخطأ في اإلدارة، ككؿ شرط يقضي 

 بغير ذلؾ يعتبر كأف لـ يكف.

 يحكؿ دكف إقامة دعكل المسئكلية، اقتراع مف الجمعية العامة بإبراء ذمة مجمس اإلدارة. كال  

  

 (286مادة )

ما مشتركة    تككف المسئكلية المشار إلييا في المادة السابقة إما مسئكلية شخصية تمحؽ عضكان بالذات كا 
ألعضاء مسئكليف جميعان عمى كجو فيما بيف أعضاء مجمس اإلدارة جميعان، كفي ىذه الحالة األخيرة يككف ا

التضامف بأداء التعكيضات، إال إذا كاف فريؽ منيـ قد اعترض عمى القرار الذم رتب المسئكلية كأثبت 
كال يعتبر غياب العضك عف حضكر الجمسة التي صدر فييا القرار سببان   اعتراضو في محضر الجمسة.

ذا   قرار أك عممو بو كعدـ استطاعتو االعتراض عميو.لإلعفاء مف المسئكلية إال إذا أثبت عدـ عممو بال كا 
 .اشترؾ أكثر مف عضك كاحد في الخطأ كانكا مسئكليف ِقبؿ الشركة بالتضامف

كال تسمع دعاكل المسئكلية بانقضاء خمس سنكات مف تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدل فييا مجمس   
 اإلدارة حسابان عف إدارتو.

  

 (287مادة )

يككف رفع دعكل المسئكلية عمى أعضاء مجمس اإلدارة بسبب األخطاء التي تنشأ عنيا أضرار       -أ
كيجب أف يصدر قرار مف الجمعية العامة برفع   تمحؽ مجمكع المساىميف مف حؽ الشركة.

ذا كاف رئيس مجمس اإلدارة ممف تخاصميـ   الدعكل عمى أف يتكالىا رئيس مجمس اإلدارة. كا 
ذا كانت   تعّيف الجمعية العامة عضكان آخران مف مجمس اإلدارة إلقامة الدعكل.الشركة كجب أف  كا 

الدعكل مكجية إلى جميع أعضاء مجمس اإلدارة كجب أف تعّيف الجمعية العامة َمْف ينكب عنيا 
 مف غير أعضاء المجمس في رفع الدعكل.

ذا كانت الشركة في دكر في حالة إفالس الشركة يككف رفع الدعكل مف حؽ أميف التفميسة،  -ب كا 
 التصفية تكلى المصفي رفع الدعكل بعد الحصكؿ عمى قرار مف الجمعية العامة.

  

 (288مادة )

يبيف نظاـ الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة، كال يجكز تقدير مجمكع ىذه   
 ٪٘كنية كتكزيع ربح ال يقؿ عف مف صافي الربح بعد خصـ االحتياطات القان ٪ٓٔالمكافآت بأكثر مف 

مف رأسماؿ الشركة المدفكع، كما يجكز لمجمعية العامة أف تقرر صرؼ مكافأة سنكية لرئيس كأعضاء 
مجمس اإلدارة في السنكات التي ال تحقؽ فييا الشركة أرباحان أك السنكات التي ال تكزع فييا أرباحان عمى 



رة كالصناعة، كيجب أف يشتمؿ تقرير مجمس اإلدارة إلى المساىميف عمى أف يكافؽ عمى ذلؾ كزير التجا
الجمعية العامة عمى بياف شامؿ لكؿ ما حصؿ عميو أعضاء مجمس اإلدارة خالؿ السنة المالية مف ركاتب 

كما يشتمؿ التقرير المذككر عمى   كنصيب في األرباح كبدؿ حضكر كبدؿ تمثيؿ كمصركفات كغيرىا.
صفيـ مكظفيف أك إدارييف أك ما قبضكه نظير أعماؿ فنية أك إدارية أك بياف ما قبضو أعضاء المجمس بك 

 استشارية أك أية أعماؿ أخرل.

  

 (289مادة )

ال يجكز أف يككف ألحد أعضاء مجمس إدارة شركة المساىمة أك ألحد مديرييا أية مصمحة       -أ
ركة إال بترخيص مف شخصية مباشرة أك غير مباشرة في األعماؿ كالعقكد التي تتـ لحساب الش

 الجمعية العامة، كيعتبر باطالن كؿ عقد أك عمؿ يتـ عمى خالؼ أحكاـ ىذا النص.

يجب عمى عضك مجمس اإلدارة أف يبمغ المجمس بما لو مف مصمحة شخصية مباشرة أك غير  -ب
مباشرة في المسائؿ المعركضة عمى المجمس، كال يجكز لو االشتراؾ في المداكلة أك التصكيت 

 ى القرارات الصادرة في ىذا الشأف كيثبت التبميغ في محضر الجمسة.عم

كعمى رئيس مجمس اإلدارة أف يبمغ الجمعية العامة بنتائج األعماؿ كالعقكد التي رخص فييا كذلؾ    -ج
في أكؿ اجتماٍع تاٍؿ النتياء العمؿ أك تنفيذ العقكد، كيجب أف يككف التبميغ مصحكبان بتقرير خاص 

 لحسابات، كعمى الشركة أف تفصح عف ىذه المعامالت كالعقكد في بياناتيا المالية.مف مدقؽ ا

كيترتب عمى مخالفة ىذا الحظر مساءلة العضك عف تعكيض الضرر الذم لحؽ الشركة، كال      -د
يسرم ىذا الحكـ عمى الصفقات التي تككف مف نكع الصفقات العادية التي تجرييا الشركة مع 

مى تمؾ التي تتـ بطريؽ المناقصات العامة إذا كاف عضك مجمس اإلدارة صاحب عمالئيا، كال ع
 العرض األفضؿ.

  

 (290مادة )

تؤكؿ إلى الشخص المعنكم العاـ المبالغ التي تستحؽ لممثمو في مجمس إدارة الشركة بأية صكرة كانت،   
عاـ خالؿ أسبكع مف تاريخ كعمى رئيس مجمس اإلدارة أداء تمؾ المبالغ إلى خزانة الشخص المعنكم ال

 استحقاقيا.

 كلمشخص المعنكم العاـ أف يحدد المكافآت كالمرتبات التي ُتصرؼ ليؤالء الممثميف.  

  

 (292مادة )

( مف ىذا القانكف، ال يجكز بغير ترخيص خاص كمسبب مف الجمعية ٕ٘ٔمع مراعاة نص المادة )  
مساىمة أك لمديرييا أف يشترؾ في أم عمؿ مف شأنو العامة، يجدد سنكيان، لعضك مجمس إدارة الشركة ال



ال كاف ليا أف تطالبو بالتعكيض أك باعتبار العمميات التي باشرىا لحسابو الخاص كأنيا  منافسة الشركة، كا 
 ُأجريت لحسابيا.

 كال يجكز لرئيس كأعضاء مجمس إدارة الشركة كمديرييا إفشاء ما كقفكا عميو مف أسرار الشركة.  

ـ اإلخالؿ بما يرتبو قانكف العقكبات كىذا القانكف مف أحكاـ، تسقط العضكية مف مجمس اإلدارة كمع عد  
 عف كؿ مف يخالؼ الحظر الكارد في ىذه المادة، مع االلتزاـ بالتعكيض.

  

 (291مادة )

ال يجكز لمشركة أف تقدـ قرضان نقديان، مف أم نكع كاف، ألم مف أعضاء مجمس إدارتيا، أك تضمف   
 ضان يعقده أحدىـ مع الغير.قر 

في مزاكلة األعماؿ الداخمة ضمف  -كيستثنى مف ذلؾ البنكؾ كغيرىا مف شركات االئتماف، فيجكز ليا   
أغراضيا، كفقان لتكجييات مؤسسة نقد البحريف، كبنفس األكضاع كالشركط التي تتبعيا الشركة لجميكر 

ح لو اعتمادان أك تضمف لو القركض التي يعقدىا أف تقرض أحد أعضاء مجمس اإلدارة أك تفت -العمالء 
 مع الغير.

بياف مدققى الحسابات في الميعاد  -إلطالعيـ الخاص  -كيجب أف يكضع تحت تصرؼ المساىميف   
( مف ىذا القانكف، يقرركف فيو أف القركض أك االعتمادات أك ٜ٘ٔالمحدد في الفقرة األخيرة مف المادة )

 قد تمت دكف إخالؿ بأحكاـ الفقرة السابقة.الضمانات المتقدـ ذكرىا 

كيعتبر باطالن كؿ عقد يتـ عمى خالؼ أحكاـ ىذه المادة دكف إخالؿ بحؽ المساىميف في مطالبة   
 المخالؼ بالتعكيض عند االقتضاء.

  

 (293مادة )

الترشيح،  ال يجكز تعييف أك انتخاب أم شخص عضكا بمجمس اإلدارة إال بعد أف يقر كتابة بقبكؿ      -أ
عمى أف يتضمف اإلقرار اإلفصاح عف أم عمؿ يقـك بو بصكرة مباشرة أك غير مباشرة يشكؿ 

 منافسة لمشركة كأسماء الشركات كالمنشآت التي يزاكؿ فييا العمؿ.

إذا تبيف أف عضك مجمس اإلدارة قد انُتِخَب أك ُعّيَف بخالؼ أحكاـ ىذا القانكف أك أساء استعماؿ  -ب
بأعماؿ منافسة لمشركة بكجو ألحؽ ضرران فعميان بيا، فعمى الجمعية العامة لمشركة أف  عضكيتو فقاـ

 تجتمع لمنظر في إسقاط عضكيتو كذلؾ خالؿ خمسة كأربعيف يكمان مف تاريخ اكتشاؼ المخالفة.

  

 (294مادة )

ف تدكف محاضر اجتماعات مجمس اإلدارة في سجؿ خاص، كتكقع ىذه المحاضر مف األعضاء الذي  
 حضركا الجمسة كأميف سر المجمس.

كعمى العضك الذم لـ يكافؽ عمى أم قرار اتخذه المجمس أف يثبت اعتراضو في محضر االجتماع،   
 كيككف المكقعكف عمى محاضر الجمسات مسئكليف عف صحة البيانات الكاردة بالسجؿ.



  

 (295مادة )

إف  -ئيس مجمس اإلدارة كالعضك المنتدب عمى كؿ شركة أف تعد سنكيان قائمة مفصمة كمعتمدة مف ر   
بأسماء رئيس كأعضاء ىذا المجمس كصفتيـ كمديرم الشركة، كتحتفظ الشركة بصكرة مف ىذه  -كجد 

القائمة، كترسؿ األصؿ إلى كزارة التجارة كالصناعة، مرفقان بيا التقرير السنكم الذم يعده مجمس اإلدارة 
ىا، كتبمغ الشركة الكزارة المذككرة بكؿ تغيير يطرأ عمى القائمة كميزانية الشركة كحساب أرباحيا كخسائر 

 خالؿ السنة.

كيجب عمى مجمس اإلدارة أف يعد في كؿ سنة مالية، في مكعد أقصاه ثالثة أشير عمى األكثر مف   
ب تاريخ انتيائيا تقريران عف نشاط الشركة خالؿ السنة المالية كعف مركزىا المالي، كميزانية الشركة كحسا

األرباح كالخسائر، كيجب أف يكقع التقرير كالميزانية كحساب األرباح كالخسائر رئيس مجمس اإلدارة كأحد 
 كيككف أعضاء مجمس اإلدارة مسئكليف عف تنفيذ ذلؾ.  األعضاء.

  

 (296مادة )

صة يجب عمى مجمس إدارة الشركة المساىمة العامة أف ينشر الميزانية كحساب األرباح كالخسائر كخال  
كافية مف التقرير السنكم، كالنص الكامؿ لتقرير مدقؽ الحسابات في جريدة يكمية محمية تصدر بالمغة 

 العربية، كذلؾ قبؿ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يكمان عمى األقؿ.

  

 (297مادة )

ة أك إدارية يجكز لكزير التجارة كالصناعة، حؿ مجمس إدارة الشركة إذا تعرضت الشركة ألكضاع مالي  
سيئة، أك تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقكؽ المساىميف أك في حقكؽ دائنييا، أك ُارُتكبت مخالفات 

عمى أف يثبت ذلؾ بتقرير مف ِقبؿ َمْف يندبو الكزير مف مكظفي كزارة التجارة  –جسيمة ألحكاـ ىذا القانكف 
أك إذا قدـ رئيس كأعضاء مجمس إدارة  - كالصناعة، أك مف غيرىـ لمتفتيش عمى أعماؿ كحسابات الشركة

الشركة استقاالتيـ، أك إذا فقد مجمس اإلدارة نصابو القانكني بحيث يتعذر انعقاد المجمس، أك لـ تستطع 
 الجمعية العامة لمشركة انتخاب مجمس إدارة جديد.

ختصاص إلدارة كفي حالة حؿ المجمس يعيف كزير التجارة كالصناعة لجنة مؤقتة مف ذكم الخبرة كاال  
الشركة لمدة ستة أشير قابمة لمتمديد لذات المدة كلمرة كاحدة، كذلؾ إلى أف يتـ انتخاب الجمعية العامة 

 لمجمس إدارة جديد بناء عمى دعكة مف كزارة التجارة كالصناعة.

كلكؿ ذم مصمحة أف يطعف في قرار الحؿ خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ صدكره أماـ المحكمة   
 برل المدنية، كتفصؿ المحكمة في الدعكل بصفة مستعجمة.الك

  



  الجمعية العامة - 1

 الجمعية العامة العادية -أ 

 (298مادة )

تنعقد الجمعية العامة العادية لممساىميف بدعكة مف رئيس مجمس اإلدارة في الزماف كالمكاف المذيف   
قؿ في السنة كذلؾ خالؿ الشيكر الستة التالية يعينيما نظاـ الشركة، كيجب أف تعقد الجمعية مرة عمى األ

 لنياية السنة المالية لمشركة. 

كلمجمس اإلدارة أف يقرر دعكة الجمعية العامة العادية إلى االنعقاد إذا طمب إليو ذلؾ مدقؽ الحسابات   
مف رأسماؿ الشركة بشرط أف تككف لدييـ أسباب جدية تبرر ذلؾ  ٪ٓٔأك عدد مف المساىميف يمثؿ 

 الطمب.

( مف ٕٛٔكلمدقؽ الحسابات أف يدعك الجمعية العامة العادية لالنعقاد في األحكاؿ المذككرة في المادة )  
 ىذا القانكف.

كيجكز لكزارة التجارة كالصناعة أف تدعك الجمعية إلى االنعقاد إذا انقضى شير عمى المكعد المحدد   
عدد أعضاء مجمس اإلدارة عف الحد األدنى الالـز النعقادىا دكف أف تدعى إلى االنعقاد أك إذا نقص 

مف رأس الماؿ عمى األقؿ بشرط أف  ٪ٓٔلصحة انعقاده أك إذا طمب ذلؾ عدد مف المساىميف يمثؿ 
 تككف لدييـ أسباب جدية تبرر الطمب.

كجب كيجكز لكزير التجارة كالصناعة أف يقرر دعكة الجمعية إلى االنعقاد إذا ارتأل أف ىناؾ أسبابان ت  
 ذلؾ.

  

 (299مادة )

تعمف دعكة المساىميف لمجمعية العامة في جريدتيف يكميتيف عمى األقؿ تصدراف بالمغة العربية عمى      -أ
أف تككف إحداىما محمية، كيجب أف يتـ اإلعالف قبؿ المكعد المحدد لالنعقاد بخمسة عشر يكمان 

 عماؿ.عمى األقؿ، كيجب أف يشتمؿ إعالف الدعكة عمى جدكؿ األ

كترسؿ صكرة مف أكراؽ الدعكة إلى كزارة التجارة كالصناعة قبؿ مكعد اجتماع الجمعية العامة  -ب
 .بعشرة أياـ عمى األقؿ

  

 (100مادة )

يضع المؤسسكف جدكؿ أعماؿ الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية كيضع مجمس اإلدارة جدكؿ   
 غير عادية.أعماؿ الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أك 

في األحكاؿ التي يجكز فييا عقد الجمعية العامة بناءن عمى طمب المساىميف أك مدققي الحسابات أك   
كزارة التجارة كالصناعة، يضع جدكؿ األعماؿ َمف طمب انعقاد الجمعية، كال يجكز بحث أية مسألة غير 

 مدرجة في جدكؿ األعماؿ.



  

 (102مادة )

امة رئيس مجمس اإلدارة أك نائبو أك مف ينتدبو مجمس اإلدارة أك الجمعية يرأس اجتماع الجمعية الع  
العامة لذلؾ، كال يككف انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحان إال إذا حضره مساىمكف ليـ حؽ التصكيت 
 يمثمكف أكثر مف نصؼ رأس الماؿ، فإذا لـ يتكافر ىذا النصاب كجب دعكة الجمعية إلى اجتماع ثاٍف لذات
جدكؿ األعماؿ يعقد بعد مدة ال تقؿ عف سبعة أياـ كال تزيد عمى خمسة عشر يكمان مف تاريخ االجتماع 

كال يككف االجتماع الثاني صحيحان إال إذا حضره مساىمكف ليـ حؽ التصكيت يمثمكف أكثر مف   األكؿ.
لحاضريف، كيجكز أال كيككف االجتماع الثالث صحيحان أيان كاف عدد ا  مف رأس الماؿ عمى األقؿ. ٪ٖٓ

تكجو دعكة جديدة لالجتماعيف األخيريف إذا كاف قد ُحدد تاريخيما في الدعكة إلى االجتماع األكؿ شريطة 
أف يتـ النشر في جريدتيف يكميتيف عمى األقؿ تصدراف بالمغة العربية عمى أف تككف إحداىما محمية بعدـ 

 انعقاد أم مف ىذيف االجتماعيف.

  

 (101مادة )

كزارة التجارة كالصناعة أف تندب مندكبان عنيا لحضكر الجمعيات العامة، كال يككف لو صكت معدكد في ل  
 المداكالت، كيقدـ تقريران بمالحظاتو إلى الكزارة.

  

 (103مادة )

لكؿ مساىـ، أيان كاف عدد أسيمو، حؽ حضكر الجمعية العامة، كيككف لو عدد مف األصكات يساكم   
باطالن كؿ شرط أك قرار يخالؼ ذلؾ كيجكز لممساىـ أف يككؿ غيره مف المساىميف أك عدد أسيمو، كيقع 

مف غيرىـ في الحضكر نيابة عنو عمى أف يككف الككيؿ مف غير رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة، أك 
مكظفي الشركة، كال يخؿ ذلؾ بحؽ التككيؿ لألقارب مف الدرجة األكلى، كذلؾ بمقتضى تككيؿ خاص 

ابة تعده الشركة ليذا الغرض، كما ال يجكز لمككيؿ أف يمثؿ بيذه الصفة في اجتماع الجمعية كثابت بالكت
كيمثؿ ناقصي األىمية كفاقدييا   في رأس الماؿ الصادر.  ٪٘العامة لمشركة عددان مف األصكات يجاكز 

يممكيا المساىـ في الحضكر النائبكف عنيـ قانكنان كعمى الشركة أف تعد بطاقات خاصة بعدد األسيـ التي 
براز صفة النيابة لدل  كاألسيـ التي يحضر فييا نيابة عف مساىميف آخريف، كيجب إجراء التككيالت كا 
الشركة قبؿ اجتماع الجمعية العامة بأربع كعشريف ساعة عمى األقؿ، كال يجكز ألم عضك أف يشترؾ في 

خاصة مباشرة لو أك بخالؼ قائـ بينو التصكيت عف نفسو أك عمْف يمثمو في المسائؿ التي تتعمؽ بمنفعة 
 كبيف الشركة.

  

 (104مادة )

يككف التصكيت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينيا نظاـ الشركة كيجب أف يككف التصكيت بطريؽ   
االقتراع السرم إذا كاف القرار متعمقان بانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة أك بعزليـ أك إقامة دعكل المسئكلية 



ـ أك إذا طمب ذلؾ رئيس مجمس اإلدارة أك عدد مف المساىميف يمثمكف ُعشر األصكات الحاضرة في عميي
 االجتماع عمى األقؿ.

  

 (105مادة )

ال يجكز ألعضاء مجمس اإلدارة االشتراؾ في التصكيت عمى قرارات الجمعية العامة في شأف تحديد   
 .تيـ عف اإلدارةركاتبيـ كمكافآتيـ أك إبراء ذمتيـ أك إخالء مسئكلي

  

 (106مادة )

عدا ما يحتفظ بو القانكف لمجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع   
 المسائؿ المتعمقة بالشركة، كاتخاذ القرارات المناسبة بشأنيا كبكجو خاص باألمكر اآلتية:

 انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة كعزليـ.     -أ

 حديد مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة.ت-ب

مناقشة تقرير مجمس اإلدارة عف نشاط الشركة كمركزىا المالي خالؿ السنة المالية المنتيية   -ج
 كالمصادقة عميو.

 إبراء ذمة أعضاء مجمس اإلدارة مف المسئكلية أك رفض ذلؾ.    -د

حديد أجره أك تفكيض مجمس اإلدارة بتحديد تعييف مدقؽ حسابات أك أكثر لمسنة المالية التالية كت     -ه
 ذلؾ األجر.

 سماع كمناقشة تقرير مدقؽ الحسابات عف البيانات المالية لمشركة عف السنة المالية المنتيية.   -و

التصديؽ عمى حساب األرباح كالخسائر كالميزانية العمكمية كبياف كيفية تخصيص األرباح الصافية    -ز
 ف األرباح.كتحديد نصيب السيـ م

عطاء الكفاالت كاتخاذ القرار في   -ح بحث االقتراحات الخاصة بإصدار السندات كاالقتراض كالرىف كا 
 ذلؾ.

  

 (107مادة )

ال يجكز لمجمعية العامة مناقشة مكضكعات غير مدرجة في جدكؿ األعماؿ إال إذا كانت مف األمكر   
ذا طمبت الجية الحككمية العاجمة التي طرأت بعد إعداد ىذا الجدكؿ، أك تكش فت أثناء االجتماع، كا 

عمى  ٪ٓٔيممككف  -المختصة أك أحد األشخاص العامة المساىمة في الشركة أك عدد مف المساىميف 
مف مجمس اإلدارة إدراج مكضكع معيف في جدكؿ األعماؿ كلـ يدرجو، كاف  -األقؿ مف رأسماؿ الشركة 

ذا تبيف أثناء المناقشة عدـ كفاية   عمى طمب ذم الشأف. مف حؽ الجمعية مناقشة ىذا المكضكع بناء كا 



المعمكمات المتعمقة ببعض المسائؿ المعركضة، تعيف تأجيؿ االجتماع مدة عشرة أياـ عمى األكثر إذا 
 طمب ذلؾ عدد مف المساىميف يممككف ربع األسيـ التي انعقد بيا االجتماع.

عمى كزارة التجارة  -في األمكر العاجمة التي طرأت  - كيجب عرض القرار الصادر عف الجمعية العامة  
ال كاف باطالن.  كالصناعة لممكافقة عميو كا 

  

 (108مادة )

ثبات    يحرر محضر بخالصة كافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، كبكؿ ما يحدث أثناء االجتماع كا 
كافقت عمييا أك خالفتيا ككؿ ما  نصاب الحضكر كالقرارات التي اتخذت في االجتماع كعدد األصكات التي

 يطمب المساىمكف إثباتو في المحضر.

كما تسجؿ أسماء الحضكر في سجؿ خاص يثبت فيو حضكرىـ كما إذا كاف باألصالة أك بالككالة،   
كيكقع في السجؿ قبؿ بداية االجتماع كؿ مف مدقؽ الحسابات كجامعي األصكات كرئيس الجمعية، كتمتـز 

بكافة المستندات كالكثائؽ المؤيدة لما كرد بمحضر االجتماع كترسؿ صكرة مف محضر  الشركة باالحتفاظ
اجتماع الجمعية العامة إلى الجية الحككمية المختصة خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ االجتماع، 
 كيككف مف حؽ المساىـ طمب صكرة مف محضر اجتماع الجمعية العامة متى كانت لو مصمحة في ذلؾ.

  

 لجمعية العامة غير العاديةا -ب 

 (109مادة )

تسرم عمى الجمعية العامة غير العادية األحكاـ المتعمقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة األحكاـ   
 المنصكص عمييا في المكاد التالية.

  

 (120مادة )

 تختص الجمعية العامة غير العادية باألمكر اآلتية:  

 أك النظاـ األساسي، أك إطالة مدة الشركة.تعديؿ عقد التأسيس      -أ

 زيادة رأس الماؿ أك تخفيضو.-ب

 بيع كؿ المشركع الذم قامت بو الشركة أك التصرؼ فيو بأم كجو آخر.  -ج

 حؿ الشركة أك تحكليا أك إدماجيا في شركة أخرل.    -د

حريف أك زيادة أعباء كال يجكز تغيير جنسية الشركة أك نقؿ مركزىا الرئيسي إلى خارج دكلة الب
 كيقع باطالن كؿ نص عمى خالؼ ذلؾ.  المساىميف.



  

 (122مادة )

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية، بناء عمى دعكة مف مجمس اإلدارة، أك بناء عمى طمب كتابي   
 مف أسيـ الشركة. ٪ٓٔمكجو إلى المجمس مف عدد مف المساىميف يمثمكف ما ال يقؿ عف 

مجمس اإلدارة في ىذه األحكاؿ أف يدعك الجمعية العامة لالجتماع بصفة غير عادية خالؿ كيجب عمى   
ال قامت كزارة التجارة كالصناعة بتكجيو الدعكة لالجتماع خالؿ  شير مف تاريخ كصكؿ الطمب إليو، كا 

 قانكف.( مف ىذا الٜٜٔخمسة عشر يكمان مف تاريخ انتياء تمؾ المدة، كذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة )

  

 (121مادة )

ال يككف انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحان إال إذا حضره مساىمكف يمثمكف ثمثي رأسماؿ   
الشركة عمى األقؿ، فإذا لـ يتكفر ىذا النصاب كجب دعكة الجمعية إلى اجتماع ثاف يعقد خالؿ الخمسة 

ره مف يمثمكف أكثر مف ثمث رأس الماؿ، فإذا عشر يكمان التالية لالجتماع األكؿ، كيككف صحيحان إذا حض
لـ يتكافر ىذا النصاب في االجتماع الثاني، تكجو الدعكة إلى اجتماع ثالث يعقد خالؿ خمسة عشر يكمان 

 مف تاريخ االجتماع الثاني كيككف االجتماع الثالث صحيحان إذا حضره ربع المساىميف.

يريف إذا كاف قد حدد تاريخيما في الدعكة لالجتماع األكؿ كيجكز أال تكجو دعكة جديدة لالجتماعيف األخ  
شريطة أف يتـ النشر في جريدتيف يكميتيف عمى األقؿ تصدراف بالمغة العربية عمى أف تككف إحداىما 

 محمية بعدـ انعقاد أم مف ىذيف االجتماعيف.

االجتماع إال إذا تعمؽ القرار كيصدر قرار الجمعية العامة غير العادية بأغمبية ثمثي األسيـ الممثمة في   
بزيادة رأس الماؿ أك تخفيضو أك بإطالة مدة الشركة أك بحميا أك بتحكليا أك بإدماجيا في شركة أخرل، 
فيشترط لصحة القرار في ىذه الحاالت أف يصدر بأغمبية ثالثة أرباع أسيـ الحاضريف الذيف ينعقد بيـ 

العامة غير العادية نافذة إال بعد مكافقة كزارة التجارة االجتماع صحيحان، كال تككف قرارات الجمعية 
 كالصناعة عمييا.

  

 (123مادة )

يجكز لمجمعية العامة غير العادية إصدار قرار يقع ضمف اختصاص الجمعية العامة العادية بشرط   
ضكع تكافر النصاب كاألغمبية المطمكبيف لمجمعية العامة العادية كتضميف جدكؿ األعماؿ األمكر مك 

 القرار.

  



 أحكام مشتركة -ج 

 (124مادة )

تمـز القرارات التي تصدرىا الجمعية العامة كفقان ألحكاـ القانكف كنظاـ الشركة جميع المساىميف       -أ
سكاء كانكا حاضريف االجتماع الذم صدرت فيو ىذه القرارات أك غائبيف أك كانكا مكافقيف أك 

 مخالفيف ليا.

 ارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.كعمى مجمس اإلد -ب

  

 (125مادة )

مع عدـ اإلخالؿ بحقكؽ الغير حسف النية يقع باطالن كؿ قرار يصدر عف الجمعية العامة بالمخالفة   
ألحكاـ القانكف أك لعقد تأسيس الشركة أك نظاميا األساسي، كيجكز لممحكمة إبطاؿ كؿ قرار يصدر 

بقصد اإلضرار بيـ أك لجمب نفع خاص ألعضاء مجمس اإلدارة أك  لصالح فئة معينة مف المساىميف أك
لغيرىـ، دكف اعتبار لمصمحة الشركة، كال يجكز رفع دعكل البطالف في ىذه الحالة إال مف المساىميف 

كيجكز لكزارة التجارة   الذيف اعترضكا عمى القرار في محضر الجمسة أك تغيبكا عف الحضكر بعذر مقبكؿ.
 كب عنيـ لطمب البطالف إذا تقدمكا إلييا بأسباب جدية.كالصناعة أف تن

كيترتب عمى الحكـ بالبطالف اعتبار القرار كأف لـ يكف بالنسبة إلى جميع المساىميف كيمتـز مجمس   
اإلدارة بنشر الحكـ في إحدل الجرائد اليكمية المحمية، كال يترتب عمى رفع دعكل البطالف كقؼ تنفيذ 

 محكمة بذلؾ.القرار ما لـ تأمر ال

 كال تسمع دعكل البطالف بمضي سنة مف تاريخ صدكر القرار.  

  

 (126مادة )

تسجؿ أسماء المساىميف في سجؿ خاص يعد لذلؾ في مركز الشركة قبؿ المكعد المحدد النعقاد   
الجمعية العامة بأربع كعشريف ساعة عمى األقؿ كيتضمف السجؿ أسماء المساىميف كعدد األسيـ التي 

كيعطى المساىـ بطاقة   ككنيا كعدد األسيـ التي يمثمكنيا كأسماء مالكييا مع تقديـ سند اإلنابة.يمم
 لحضكر االجتماع يذكر فييا عدد األصكات التي يستحقيا أصالة كككالة.

  

 مدققي الحسابات - 3

 (127مادة )

المينة تعينيـ الجمعية  يككف لمشركة مدقؽ حسابات أك أكثر مف المدققيف المرخص ليـ بمزاكلة     -أ
العامة العادية، كتحدد أجرىـ كالمدة التي عينكا ليا، كيجكز لمؤسسي الشركة تعييف مدقؽ حسابات 
يتكلى ميمتو إلى حيف انعقاد الجمعية العامة التأسيسية، ك إذا تـ تعييف أكثر مف مدقؽ فيككف لكؿ 

ذا لـ يباشر  مدقؽ الحسابات المعيف مف ِقبؿ الجمعية منيـ مباشرة أعماؿ المراجعة عمى انفراد، كا 



العامة ميمتو ألم سبب مف األسباب يجكز لمجمس اإلدارة عند الضركرة أف يعّيف َمْف يحؿ محمو 
 عمى أف ُيعرض ىذا األمر في أكؿ اجتماع لمجمعية العامة لمبت فيو.

 كيككف المدققكف في حالة تعددىـ مسئكليف بالتضامف عف أعماؿ التدقيؽ.-ب

ال يجكز أف يككف مدقؽ الحسابات رئيسان أك عضكان في مجمس إدارة الشركة التي يراجع حساباتيا،   -ج
أك عضكان منتدبان أك منكطان بو القياـ بأم عمؿ إدارم فييا أك مشرفان عمى حساباتيا، أك قريبان حتى 

ء أسيـ الشركات الدرجة الثانية لمف يشرؼ عمى إدارة الشركة أك حساباتيا، كما ال يجكز لو شرا
 التي يراجع حساباتيا أك بيعيا خالؿ فترة التدقيؽ.

كفي جميع األحكاؿ ال يجكز لمدقؽ حسابات الشركة قبؿ انقضاء سنتيف مف تاريخ إخالء مسئكليتو 
 أف يككف عضكان في مجمس إدارة الشركة أك مكظفان بيا.

  

 (128مادة )

جميع دفاتر الشركة كسجالتيا كمستنداتيا كفي طمب  لممدقؽ في أم كقت الحؽ في اإلطالع عمى     -أ
 .البيانات التي يرل ضركرة الحصكؿ عمييا، كلو كذلؾ أف يتحقؽ مف مكجكدات الشركة كالتزاماتيا

 كعمى مجمس اإلدارة أف يمكِّف المدقؽ مف أداء كاجبو المحدد في البند السابؽ.-ب

ىذه الحقكؽ، إثبات ذلؾ كتابة في تقرير يقدـ إلى  كعمى المدقؽ في حالة عدـ تمّكنو مف استعماؿ  -ج
مجمس اإلدارة، فاف لـ يقـ المجمس بتيسير ميمة المدقؽ كجب عمى األخير دعكة الجمعية العامة 

 .العادية لمنظر في األمر

كعمى المدقؽ في جميع األحكاؿ أف ُيخِطر كزارة التجارة كالصناعة بنسخ مف تقاريره كمالحظاتو أيان     -د
كاف نكعيا سكاء كانت مالية أك إدارية أك بكجكد مخالفات مف أم نكع أك غير ذلؾ مف التقارير 

 سكاء كانت مقدمة لمجمعية العامة أك لمجمس إدارة الشركة.

  

 (129مادة )

عمى المدقؽ أف يحضر الجمعية العامة كأف ُيدلي في االجتماع برأيو في كؿ ما يتعمؽ بعممو، كبكجو   
نية الشركة، كيتمك تقريره عمى الجمعية العامة، كيجب أف يككف التقرير معدان كفقان لمعايير خاص في ميزا

كأسس التدقيؽ الدكلية أك المعايير المعتمدة مف الجية الحككمية المختصة، كمتضمنان عمى كجو 
 الخصكص البيانات اآلتية:

 تيا ألداء عممو عمى كجو مرٍض.ما إذا كاف المدقؽ قد حصؿ عمى المعمكمات التي يرل ضركر      -أ

ما إذا كانت الميزانية كحسابات األرباح كالخسائر متفقة مع الكاقع، كتـ إعدادىما كفقان لمعايير -ب
المحاسبة الدكلية أك المعايير المعتمدة مف الجية الحككمية المختصة، كتتضمف كؿ ما نص 



انة ككضكح عف المركز المالي الحقيقي القانكف كنظاـ الشركة عمى كجكب إثباتو فييا، كتعبر بأم
 لمشركة.

 ما إذا كانت الشركة تمسؾ حسابات منتظمة.  -ج

 ما إذا كاف الجرد قد ُأجرم كفقان لألصكؿ المرعية.    -د

 ما إذا كانت البيانات الكاردة في تقرير مجمس اإلدارة متفقة مع ما ىك كارد في دفاتر الشركة.     -ه

ىناؾ مخالفات ألحكاـ نظاـ الشركة أك ألحكاـ القانكف، قد كقعت خالؿ السنة المالية ما إذا كانت    -و
عمى كجو يؤثر في نشاط الشركة أك مركزىا المالي، مع بياف ما إذا كانت ىذه المخالفات ال تزاؿ 

 قائمة، كذلؾ في حدكد المعمكمات التي تكافرت لديو.

ذا كاف لمشركة أكثر مف مدقؽ لمحسابات كلـ  يتفقكا عمى تقرير كاحد كجب أف يعد كؿ منيـ تقريران كا 
 مستقالن.

كُيتمى تقرير مدقؽ الحسابات في الجمعية العامة، كيككف لكؿ مساىـ حؽ مناقشة التقرير كطمب 
 إيضاحات بشأف الكقائع الكاردة فيو.

  

 (110مادة )

كلكؿ   عف مجمكع المساىميفيككف المدقؽ مسئكالن عف صحة البيانات الكاردة في تقريره بكصفو ككيالن   
مساىـ أثناء عقد الجمعية العامة أف يناقش تقرير المدقؽ كأف يستكضحو عما كرد فيو، كيككف مدقؽ 

ِقبؿ الشركة عف تعكيض الضرر الذم يمحقيا بسبب األخطاء التي تقع منو في تنفيذ   الحسابات مسئكالن 
ذا كاف لمشركة أكثر مف مدقؽ كاشترككا في ا  لخطأ كانكا مسئكليف ِقبؿ الشركة بالتضامف.عممو، كا 

كال تسمع دعكل المسئكلية المدنية المذككرة في الفقرة السابقة بمضي سنة مف تاريخ انعقاد الجمعية   
ذا كاف الفعؿ المنسكب إلى المدقؽ يككَّف جريمة جنائية فال يمتنع  العامة التي تمي فييا تقرير المدقؽ، كا 

  بسقكط الدعكل الجزائية.سماع دعكل المسئكلية إال

كما ُيسأؿ المدقؽ عف تعكيض الضرر الذم يمحؽ المساىـ أك الغير حسف النية بسبب خطئو الميني أك   
 عدـ إتباع األصكؿ كالمعايير المحاسبية الكاجب إتباعيا.

  

 (112مادة )

استبداؿ مدقؽ  عمى األقؿ مف رأس الماؿ طمب ٪ٕ٘لمجمس اإلدارة أك لعدد مف المساىميف يمثمكف   
الحسابات أثناء السنة المالية كعمى مجمس اإلدارة دعكة الجمعية العامة العادية لالجتماع لمنظر في الطمب 
بعد مركر خمسة عشر يكمان مف تاريخ تقديمو، كيجب أف يرسؿ الطمب خالؿ ىذه المدة إلى مدقؽ 

ة قبؿ اجتماع الجمعية العامة بخمسة أياـ الحسابات إلعداد رده عميو كتابةن عمى أف ُيرسؿ الرد إلى الشرك
عمى األقؿ، كيتكلى رئيس مجمس إدارة الشركة أك ُمْف ينيبو مف أعضاء المجمس تالكة الطمب كأسبابو كرد 



المدقؽ عميو أماـ الجمعية العامة التخاذ قرار بشأنو، كيقع باطالن كؿ قرار ُيتخذ في شأف استبداؿ المدقؽ 
 .دكف إتباع ىذه اإلجراءات

  

 (111مادة )

يقدمو إلى   لمدقؽ الحسابات أف يستقيؿ خالؿ فترة تعيينو كذلؾ في كقت مناسب بناء عمى طمب كتابي  
ذا كانت ىناؾ ُأمكر يتعيف عميو إطالع مساىمي الشركة كدائنييا عمييا فإف عميو أف   مجمس اإلدارة، كا 

دارة دعكة الجمعية العامة العادية لالنعقاد يقدـ تقريران بيا لعرضو عمى الجمعية العامة، كعمى مجمس اإل
لمنظر في ذلؾ التقرير خالؿ مدة ال تتجاكز ثالثيف يكمان مف تاريخ تقديمو، كيسأؿ المدقؽ عف أية أضرار 

 تمحؽ بالشركة نتيجة لذلؾ.

  

  النظام المالي – 4

 (113مادة )

ر مف كؿ سنة، كذلؾ ما لـ ينص نظاـ ديسمب ٖٔيككف لمشركة سنة مالية تبدأ مف أكؿ يناير كتنتيي في   
 الشركة عمى خالؼ ذلؾ.

كيستثنى مف ذلؾ السنة المالية األكلى لمشركة، فتبدأ مف تاريخ إعالف قياـ تأسيس الشركة نيائيان كتنتيي   
 عند انتياء السنة المالية.

  

 (114مادة )

جبارم )القانكني( ما لـ يحدد مف األرباح الصافية، يخصص لحساب االحتياطي اإل ٪ٓٔيقتطع سنكيان   
 النظاـ األساسي نسبة أكبر.

مف رأس الماؿ المدفكع، ما لـ ينص نظاـ الشركة  ٪ٓ٘كيجكز إيقاؼ ىذا االستقطاع إذا بمغ االحتياطي   
عمى نسبة أكبر، عمى أنو إذا قؿ االحتياطي اإلجبارم عف النسبة المذككرة، كجب إعادة االستقطاع حتى 

 لى تمؾ النسبة.يصؿ االحتياطي إ

نما يجكز استعمالو لتأميف تكزيع أرباح عمى    كال يجكز تكزيع االحتياطي اإلجبارم عمى المساىميف، كا 
مف رأس الماؿ المدفكع في السنكات التي ال تسمح فييا أرباح الشركة بتأميف  ٪٘المساىميف ال تزيد عمى 

 ىذا الحد.

مف األرباح الصافية التي تحققيا الشركة نتيجة بيع أصؿ مف كيجكز بمكافقة الجمعية العامة تكزيع نسبة   
األصكؿ الثابتة أك التعكيض عنو بشرط أف ال يترتب عمى ذلؾ عدـ تمكيف الشركة مف إعادة أصكليا إلى 

 ما كانت عميو أك شراء أصكؿ ثابتة جديدة.



  

 (115مادة )

قرر سنكيان اقتطاع جزء مف األرباح الصافية يجكز لمجمعية العامة، بناء عمى اقتراح مجمس اإلدارة، أف ت  
 .لحساب االحتياطي االختيارم

كيستعمؿ االحتياطي االختيارم الستيالؾ مكجكدات الشركة أك التعكيض عف نزكؿ قيمتيا أك في الكجكه   
 التي تقررىا الجمعية العامة.

  

 شركة المساهمة المقفمة

 (116مادة )

يكتتبكا بيا بأسيـ قابمة  -ال يقؿ عف أثنيف  -عدد مف األشخاص  تتككف شركة المساىمة المقفمة مف  
 لمتداكؿ كال تطرح عمى الجميكر باكتتاب عاـ.

  

 (117مادة )

تسرم عمى شركة المساىمة المقفمة جميع األحكاـ الكاردة في ىذا القانكف في شأف شركة المساىمة   
 العامة كالتي ال تتعارض مع أحكاـ ىذا الباب.

  

 (118مادة )

يجب أف يككف رأسماؿ الشركة كافيان لتحقيؽ أغراضيا، كتحدد الالئحة التنفيذية الحد األدنى لرأسماؿ   
 الشركة

  

 (119مادة )

 يكتتب المؤسسكف في كؿ أسيـ رأس الماؿ.     -أ

منيا عمى األقؿ بشرط  ٪ ٓ٘يكدع المؤسسكف في أحد البنكؾ المعتمدة كامؿ قيمة األسيـ أك نسبة -ب
 لكفاء بباقي قيمة األسيـ خالؿ مدة ال تزيد عمى ثالث سنكات.ا

  

 (130مادة )

ال تكتسب الشركة المساىمة المقفمة الشخصية المعنكية، كال يجكز ليا أف تبدأ أعماليا، إال بقيدىا في   
 السجؿ التجارم كنشر القرار الصادر بتأسيسيا في الجريدة الرسمية عمى نفقة الشركة.

  

 (132)مادة 

يقكـ المؤسسكف بالدعكة إلى جمعية تأسيسية تنعقد خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ صدكر المكافقة عمى      -أ
التأسيس مف كزارة التجارة كالصناعة كتسرم عمى إجراءات الدعكة األحكاـ المنصكص عمييا في 

 ( مف ىذا القانكف.ٜٜٔالمادة )



 ة العددية لألعضاء الحاضريف.يتكلى رئاسة الجمعية مف تنتخبو األغمبي -ب
  

 (131مادة )

تنظر الجمعية التأسيسية عمى كجو الخصكص في التقرير المعد عف عمميات تأسيس الشركة كالنفقات   
التي إستمزمتيا كتقكيـ الحصص العينية، كما تقكـ بانتخاب مجمس اإلدارة كمدققي الحسابات كاإلعالف عف 

 تأسيس الشركة نيائيان.

  

 (133مادة )

( مف ىذا القانكف عمى أقساط األسيـ المستحقة كفي حاؿ بيع األسيـ تعطى ٙٔٔتطبؽ أحكاـ المادة )  
 األفضمية بالشراء لممساىميف في الشركة كفقان ألحكاـ ىذا الباب.

  

 (134مادة )

 ال يجكز تداكؿ أسيـ شركات المساىمة المقفمة إال بعد مضي ما ال يقؿ عف ثالث سنكات عمى قيد  
الشركة في السجؿ التجارم كالكفاء بقيمة األسيـ كاممة، كيستثنى مف ذلؾ عمميات التداكؿ التي تتـ فيما 

 بيف المؤسسيف خالؿ تمؾ الفترة.

  

 (135مادة )

فيما عدا الشركة المدرجة في سكؽ البحريف لألكراؽ المالية، يجكز أف يتضمف النظاـ األساسي لشركة   
 حؽ المساىـ في التصرؼ في أسيمو بالقيديف التالييف أك بأحدىما:المساىمة المقفمة تقييد 

 اشتراط حؽ أفضمية لممساىميف في الشركة في شراء األسيـ التي يرغب مالكيا في بيعيا.      -أ

 اشتراط مكافقة مجمس اإلدارة عمى مشترم األسيـ.-ب

 كاج كاألصكؿ كالفركع.كيستثنى مف ىذيف القيديف التصرؼ في األسيـ بيف المساىميف كاألز 

ذا تضمف النظاـ األساسي لمشركة أيان مف ىذيف القيديف ال تدرج الشركة في سكؽ البحريف لألكراؽ  كا 
 المالية.

  

 (136مادة )

إذا كاف النظاـ األساسي لشركة المساىمة المقفمة يتضمف نصان عمى أفضمية المساىميف في شراء   
صرؼ فييا إخطار الشركة بشركط البيع، كال يككف التصرؼ في األسيـ، َتعّيف عمى المساىـ قبؿ الت

األسيـ نافذان إال بعد انقضاء خمسة عشر يكما عمى تاريخ اإلخطار دكف أف يتقدـ أم مف المساىميف 
 بطمب شراء األسيـ.

ـ فإذا تقدـ أحد المساىميف لشراء األسيـ، تعيف أف يتـ ذلؾ بالثمف المعمف، كفي حالة عدـ االتفاؽ يت  
 تحديد الثمف كفقان ألنظمة سكؽ البحريف لألكراؽ المالية.



  

 (137مادة )

إذا كاف النظاـ األساسي لشركة المساىمة المقفمة ينص عمى اشتراط مكافقة مجمس اإلدارة عمى مشترم   
األسيـ، فانو يَتعّيف عمى المجمس في حالة رفضو لشخص المشترم شراء األسيـ لحساب الشركة خالؿ 

شر يكما مف تاريخ إخطار المجمس بطمب المكافقة، كيتـ الشراء في ىذه الحالة بالسعر المعمف خمسة ع
 دكف إخالؿ باألحكاـ الخاصة بشراء الشركة ألسيميا.

  

 (138مادة )

في حالة زيادة رأسماؿ الشركة يككف لممساىميف أكلكية االكتتاب في األسيـ الجديدة، ككؿ شرٍط      -أ
 تبر كأف لـ يكف.عمى خالؼ ذلؾ يع

يتـ إخطار المساىميف بخطابات مسجمو بأكلكيتيـ في االكتتاب كتاريخ افتتاحو كتاريخ أقفالو كسعر -ب
 األسيـ الجديدة.

كعمى كؿ مساىـ أف يبدم رغبتو في استعماؿ حقو في أكلكية االكتتاب في األسيـ الجديدة خالؿ   -ج
 جؿ المذككر في الفقرة السابقة.خمسة عشر يكمان مف تاريخ إرساؿ الخطاب المس

كيجكز التنازؿ عف حؽ األكلكية لمغير بمقابؿ مادم يتـ االتفاؽ عميو بيف المساىـ كالمتنازؿ إليو إذا     -د
 نص النظاـ األساسي أك قررت الجمعية العامة لمشركة ذلؾ.

  

 (139مادة )

تتاب فييا بنسبة ما يممككنو مف أسيـ بشرط تكزع األسيـ الجديدة عمى المساىميف الذيف طمبكا االك     -أ
 أال يتجاكز ذلؾ ما طمبكه مف أسيـ جديدة.

يكزع الباقي مف األسيـ عمى المساىميف الذيف طمبكا أكثر مما خصيـ كذلؾ حسب نسبة ما  -ب
ذا لـ يتـ تكزيع كامؿ األسيـ الجديدة عمى المساىميف جاز لمجمس اإلدارة أف  يممككنو مف أسيـ، كا 

بتخصيصيا لمساىميف جدد شريطة أف تككف قيمتيا مسددة نقدان، كتعتبر األسيـ الجديدة غير  يقكـ
 المخصصة في حكـ الممغاة إذا مضت ثالثة أشير مف تاريخ فتح باب االكتتاب كلـ يكتتب فييا.

  

 (140مادة )

يتو كال يجكز إف يقؿ يتكلى إدارة الشركة مجمس إدارة يبيف نظاـ الشركة طريقة تككينو كمدة عضك      -أ
 .عدد أعضائو عف ثالثة أعضاء كما ال تزيد مدة العضكية فيو عمى ثالث سنكات قابمة لمتجديد

 ال يخضع أعضاء مجمس اإلدارة لشركط النصاب كلقيكد تعدد العضكية الكاردة في ىذا القانكف.-ب



  

 (142مادة )

ائو كيككف النصاب متحققان بحضكر نصؼ يجتمع مجمس اإلدارة بدعكة مف رئيس المجمس أك أحد أعض  
 عدد األعضاء عمى أال يقؿ عدد الحاضريف عف اثنيف.

  

 (141مادة )

تكجو الدعكة الجتماع الجمعية العامة بخطابات مسجمة ترسؿ قبؿ مكعد االجتماع بخمسة عشر يكمان،   
ة العمـ بزماف كمكاف كيجكز االكتفاء بتبميغ الدعكة عف طريؽ اعتماد تكقيع المساىميف بحصكؿ كاقع

 االجتماع كجدكؿ األعماؿ.
  

 (143مادة )

ال يككف اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحان إال إذا حضره عدد مف المساىميف يمثمكف أكثر مف   
نصؼ األسيـ، فإذا لـ يتكافر ىذا النصاب يككف االجتماع صحيحان بالحاضريف بعد نصؼ ساعة مف 

 األكؿ. المكعد المحدد لالجتماع

  

 (144مادة )

ال يككف اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحان ما لـ يحضره مساىمكف يمثمكف ثمثي أسيـ   
الشركة، فإذا لـ يتكافر ىذا النصاب كجيت الدعكة إلى اجتماع ثاف ينعقد خالؿ العشرة أياـ التالية 

 يمثؿ أكثر مف ثمث رأس الماؿ. لالجتماع األكؿ كيككف االجتماع الثاني صحيحان إذا حضره مف

ذا لـ يتكافر ىذا النصاب في االجتماع الثاني تكجو الدعكة إلى اجتماع ثالث ينعقد خالؿ العشرة أياـ    كا 
 التالية لالجتماع الثاني، كيككف االجتماع الثالث صحيحان إذا حضره مف يمثؿ ربع رأس الماؿ.

يريف إذا كاف قد ُحدد تاريخيما في الدعكة إلى االجتماع كيجكز أال تكجو دعكة جديدة لالجتماعيف األخ  
كيصدر القرار بأغمبية ثمثي األسيـ   األكؿ شريطة أف يتـ إبالغ المساىميف بعدـ انعقاد االجتماع األكؿ.

 الممثمة في االجتماع.

  

 (145مادة )

 شركط اآلتية: يجكز لشركة المساىمة المقفمة أف تتحكؿ إلى شركة مساىمة عامة إذا تكفرت ال  

 أف تككف القيمة االسمية لألسيـ الصادرة قد ُدفعت بالكامؿ.     -أ

 أف تنقضي مدة سنتيف ماليتيف لمشركة عمى األقؿ.-ب

أف تككف الشركة قد حققت مف خالؿ مزاكلة الغرض الذم ُأسست مف أجمو أرباحان صافية قابمة   -ج
مف رأس الماؿ كذلؾ خالؿ السنتيف الماليتيف  ٪ٓٔلمتكزيع عمى المساىميف ال يقؿ متكسطيا عف 

 السابقتيف لطمب التحكيؿ.



أف يصدر قرار تحكيؿ الشركة مف الجمعية العامة غير العادية لمشركة بأغمبية ثالثة أرباع أسيـ     -د
 الحاضريف.

كينشر  صدكر قرار مف كزارة التجارة كالصناعة بإعالف تحكيؿ الشركة إلى شركة مساىمة عامة     -ه
 ىذا القرار مرفقان بو عقد تأسيس الشركة كنظاميا األساسي كذلؾ عمى نفقة الشركة.

كيجكز لكزير التجارة كالصناعة في بعض الحاالت كعند تأسيس الشركة المساىمة المقفمة اف يشترط اف 
 تتحكؿ الشركة إلى مساىمة عامة إذا كانت المصمحة العامة تقتضي ذلؾ.

  

  الباب السادس

  كة التوصية باألسهمشر 

 (146مادة )

شركة التكصية باألسيـ ىي الشركة التي تتككف مف فئتيف مف الشركاء إحداىما فئة الشركاء المتضامنيف   
المسئكليف بالتضامف في جميع أمكاليـ عف التزامات الشركة، كاألخرل فئة الشركاء المكصيف الذيف ال 

 يـ في رأس الماؿ.يسألكف عف التزامات الشركة إال بقدر حصص

  

 (147مادة )

يقسـ رأسماؿ شركة التكصية باألسيـ إلى أسيـ متساكية القيمة كقابمة لمتداكؿ، كغير قابمة   
كيككف الشريؾ المكصي فييا خاضعان لمقكاعد القانكنية التي يخضع ليا المساىـ في شركة   لمتجزئة.

 عد مع أحكاـ شركة التكصية باألسيـ.المساىمة، كذلؾ بالقدر الذم ال تتعارض فيو ىذه القكا

نما يجكز التنازؿ عنيا كفقان لألحكاـ المنصكص    كال تككف أسيـ الشركاء المتضامنيف قابمة لمتداكؿ كا 
 عمييا بشأف التنازؿ عف حصص الشركاء في شركة التضامف.

  

 (148مادة )

المتضامنيف، كيجكز أف يضاؼ  يتككف اسـ شركة التكصية باألسيـ مف اسـ كاحد أك أكثر مف الشركاء  
 إلى اسـ الشركة تسمية مبتكرة أك مشتقة مف غرضيا.

كال يجكز أف يذكر اسـ الشريؾ المساىـ في اسـ شركة التكصية باألسيـ، فإذا ذكر اسمو مع عممو بذلؾ   
 اعتبر شريكان متضامنان بالنسبة إلى الغير حسف النية.

  

 (149مادة )

( مف ىذا القانكف عمى شركة التكصية باألسيـ مع ٚٓٔ( حتى المادة )ٙٛ)تسرم أحكاـ المكاد مف   
 مراعاة ما يأتي:

 ال يشترط لتأسيس الشركة الحصكؿ عمى الترخيص المنصكص عميو في تمؾ المكاد.     -أ



 ال يجكز أف يقؿ عدد المؤسسيف عف أربعة.-ب

ـ الشركة، كيككف حكميـ مف حيث يكقع جميع الشركاء المتضامنيف كغيرىـ مف المؤسسيف نظا  -ج
 المسئكلية حكـ المؤسسيف في شركات المساىمة.

 يذكر في نظاـ الشركة أسماء الشركاء المتضامنيف كألقابيـ كجنسياتيـ كمكاطنيـ.    -د

 ال يجكز أف يقؿ رأسماؿ الشركة عما تحدده الالئحة التنفيذية مف ىذا القانكف.     -ه

 بشير نظاميا، كيككف مسئكالن عف األضرار الناشئة عف اإلخالؿ بذلؾ.يقـك مدير الشركة    -و
  

 (150مادة )

تسرم عمى صككؾ األسيـ التي تصدرىا شركة التكصية باألسيـ األحكاـ التي تسرم عمى شيادات   
 أسيـ شركات المساىمة.

  

 (152مادة )

تذكر أسماؤىـ في نظاـ الشركة، يعيد بإدارة شركة التكصية باألسيـ إلى شريؾ متضامف أك أكثر، ك   
 كتككف مسئكليتيـ باعتبارىـ مؤسسيف لمشركة.

كتسرم عمى عزؿ المديريف في شركة التكصية باألسيـ كسمطاتيـ كمسئكليتيـ القكاعد المتعمقة بمديرم   
 شركات التضامف.

  

 (151مادة )

 غير كلك بناء عمى تفكيض.ال يجكز لمشريؾ المساىـ التدخؿ في إدارة أعماؿ الشركة المتصمة بال  

 كيجكز لو االشتراؾ في أعماؿ اإلدارة الداخمية في الحدكد المنصكص عمييا في عقد الشركة.  

ذا خالؼ المساىـ الحظر المنصكص عميو في الفقرة األكلى كاف مسئكالن في جميع أمكالو عف    كا 
 االلتزامات التي تنشأ عما أجراه مف أعماؿ اإلدارة.

ار الشريؾ المساىـ مسئكالن عف جميع التزامات الشركة إذا كانت األعماؿ التي قاـ بيا مما كيجكز اعتب  
يدعك الغير إلى االعتقاد بأنو مف الشركاء المتضامنيف، كفي ىذه الحالة تسرم عمى الشريؾ المساىـ 

 األحكاـ المتعمقة بالشركاء المتضامنيف.

ذا قاـ الشريؾ المساىـ بأعماؿ اإلدارة ال   محظكرة عميو بناء عمى تفكيض صريح أك ضمني مف الشركاء كا 
 المتضامنيف كاف ىؤالء الشركاء مسئكليف معو بالتضامف عف االلتزامات التي تنشأ عف ىذه األعماؿ.

  

 (153مادة )

يبيف نظاـ الشركة طريقة تحديد مكافأة المديريف، فإذا حددت نسبة معينة مف أرباح الشركة فال يجكز اف   
( مف ىذا ٕٕٗمف الربح الصافي بعد خصـ المبمغ المذككر في المادة ) ٪ٓٔىذه النسبة عف تزيد 

 القانكف.



  

 (154مادة )

يككف لكؿ شركة تكصية باألسيـ مجمس رقابة يتككف مف ثالثة أعضاء عمى األقؿ تنتخبيـ      -أ
 ء المكصيف عمى عشرة.الجمعية العامة التأسيسية مف بيف الشركاء المساىميف إذا زاد عدد الشركا

كعمى مجمس الرقابة التحقؽ مف أف إجراءات تأسيس الشركة قد تمت كفؽ أحكاـ القانكف، كيسأؿ -ب
 أعضاؤه عف ذلؾ بالتضامف فيما بينيـ.

كيككف انتخاب   كتنتيي مدة مجمس الرقابة األكؿ بانعقاد االجتماع العادم لمجمعية العامة العادية.  -ج
ذلؾ مف اختصاص ىذه الجمعية كفقان لألحكاـ المنصكص عمييا في نظاـ مجمس الرقابة بعد 

 الشركة.

 ال يككف لمشركاء المتضامنيف صكت في انتخاب أعضاء مجمس الرقابة.    -د

  

 (155مادة )

أف يطمب مف المديريف  -تحقيقان ليذا الغرض  -يقكـ المجمس بالرقابة عمى أعماؿ الشركة كلو      -أ
ف إدارتيـ كأف يقـك بفحص دفاتر الشركة كمستنداتيا كطمب جرد أمكاليا، كعميو أف تقديـ حساب ع

يبدم الرأم في المسائؿ التي يعرضيا عميو مدير الشركة كأف يأذف في إجراء التصرفات التي 
 يشترط نظاـ الشركة الحصكؿ عمى إذنو لمقياـ بيا.

 ف لو كقكع مخالفة جسيمة في إدارة الشركة.كلممجمس الحؽ في دعكة الجمعية العامة لالنعقاد إذا تبي

كيقدـ المجمس إلى الجمعية العامة لممساىميف في نياية كؿ سنة مالية تقريران عف نتائج رقابتو عمى -ب
 أعماؿ الشركة.

 كيقـك أعضاء مجمس الرقابة بكظيفتيـ بغير مقابؿ.  -ج

ا إال إذا عممكا بما كقع منيا مف أخطاء كال يسأؿ مجمس الرقابة عف أعماؿ المديريف أك نتائجي    -د
  كأغفمكا إخطار الجمعية العامة بيا

  

 (156مادة )

 يككف لشركة التكصية باألسيـ مدقؽ لمحسابات أك أكثر.  

 ( مف ىذا القانكف.ٕٕٕ( حتى )ٕٚٔكتسرم عمى مدقؽ الحسابات األحكاـ الكاردة في المكاد مف )  

  

 (157مادة )

 ة باألسيـ جمعية عامة تتككف مف جميع الشركاء متضامنيف كمساىميف.يككف لشركة التكصي  



كتسرم األحكاـ المتعمقة بالجمعية العامة في شركات المساىمة المقفمة عمى الجمعية العامة في شركة   
 .التكصية باألسيـ، كيحؿ مدير الشركة محؿ رئيس مجمس اإلدارة في دعكة الجمعية العامة

لعامة أف تقكـ بتصرفات تتعمؽ بصمة الشركة بالغير أك تصادؽ عمييا إال بمكافقة كال يجكز لمجمعية ا  
 المديريف.

  

 (158مادة )

ال يجكز لمجمعية العامة غير العادية أف تقرر إدخاؿ تعديؿ عمى نظاـ شركة التكصية باألسيـ إال   
( مف ىذا ٕٕٔا في المادة )بمكافقة جميع الشركاء المتضامنيف كتكافر النصاب كاألغمبية المنصكص عميي

 .القانكف

  

 (159مادة )

( كالمكاد مف ٙٙٔ( حتى )ٕ٘ٔ( كالمكاد مف )ٗٙتسرم عمى شركة التكصية باألسيـ أحكاـ المادة )  
 ( مف ىذا القانكف.ٕٕ٘( حتى )ٕٗٔ)

  

 (160مادة )

أف يعيف مديران إذا شغر مركز مدير شركة التكصية باألسيـ كجب عمى مجمس الرقابة في ىذه الحالة   
 مؤقتان، يتكلى أعماؿ اإلدارة العاجمة، إلى أف تعقد الجمعية العامة.

كيقكـ المدير المؤقت بدعكة ىذه الجمعية خالؿ خمسة عشر يكمان مف كقت تعيينو، كفقان لإلجراءات التي   
عمى مجمس الرقابة يقررىا نظاـ الشركة، فإذا انقضى ىذا الميعاد دكف دعكة الجمعية العامة لالنعقاد كجب 

 تكجيو الدعكة فكران.

 كال يككف المدير المؤقت مسئكالن إال عف تنفيذ ككالتو.  

  

 الباب السابع

  الشركة ذات المسئولية المحدودة

  أحكام عامة

 (162مادة )

الشركة ذات المسئكلية المحدكدة، ىي شركة ال يزيد عدد الشركاء فييا عف خمسيف شريكان، كال يككف كؿ   
ذا قؿ عدد الشركاء عف أثنيف تحكلت الشركة بحكـ   نيـ مسئكالن إال بقدر حصتو في رأس الماؿ.م كا 

القانكف إلى شركة الشخص الكاحد ما لـ تبادر الشركة إلى استكماؿ ىذا النصاب خالؿ ثالثيف يكمان مف 
 تاريخ تجمع حصص الشركة في يد شريؾ كاحد.



ماليا أك االقتراض لحسابيا عف طريؽ االكتتاب العاـ، كال يجكز كال يجكز تأسيس الشركة أك زيادة رأس  
ليا إصدار أسيـ أك سندات قابمة لمتداكؿ، كيككف انتقاؿ حصص الشركاء فييا خاضعان السترداد الشركاء، 

 كلمشركط الخاصة التي يتضمنيا عقد الشركة، فضالن عف الشركط المقررة في ىذا القانكف.

  

 (161مادة )

الشركة ذات المسئكلية المحدكدة أعماؿ التأميف أك أعماؿ البنكؾ، أك استثمار األمكاؿ لحساب  ال تتكلى  
 الغير بكجو عاـ.

  

 (163مادة )

لمشركة ذات المسئكلية المحدكدة أف تتخذ اسمان خاصان، كيجكز أف يككف اسميا مستمدان مف أغراضيا،   
 يتبع اسـ الشركة عبارة )ذات مسئكلية محدكدة(.كيجكز أف يتضمف اسميا اسـ شريؾ أك أكثر، كيجب أف 

عالناتيا كأكراقيا كمطبكعاتيا، فإذا لـ   ُيذكر   كيجب أف ُيذكر كؿ ذلؾ في جميع عقكد الشركة كفكاتيرىا كا 
 كاف مديرك الشركة مسئكليف بالتضامف في أمكاليـ الخاصة تجاه الغير.

  

 (164مادة )

لتحقيؽ أغراضيا، كال يجكز أف يقؿ عما تحدده الالئحة التنفيذية يجب أف يككف رأسماؿ الشركة كافيان   
 ليذا القانكف، كفي جميع األحكاؿ يجب أال يقؿ الحد األدنى لرأس الماؿ عف عشريف ألؼ دينار بحريني.

  

  الفصل األول

 تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

 (165مادة )

 المسئكلية المحدكدة البيانات اآلتية:  يجب أف يتضمف عقد تأسيس الشركة ذات     -أ

 أسماء الشركاء كألقابيـ كجنسياتيـ.          -1         

 مركز الشركة الرئيسي.          -2         

 اسـ الشركة كعنكانيا، مع إضافة عبارة )شركة ذات مسئكلية محدكدة(.          -3         

 ست مف أجميا الشركة.األغراض التي ُأس          -4         

مقػػػػدار رأسػػػػماؿ الشػػػػركة كالحصػػػػص النقديػػػػة أك العينيػػػػة التػػػػي قػػػػدميا كػػػػؿ شػػػػريؾ، مػػػػع كصػػػػؼ دقيػػػػؽ     -5   
 لمحصص العينية كقيمتيا.

 شركط التنازؿ عف الحصص.          -6         

 مدة الشركة، إف كجدت.          -7         



الشػركة مػف الشػػركاء أك مػف غيػرىـ، كأسػماء أعضػػاء مجمػس الرقابػة فػػي أسػماء َمػْف ُعِيػَد إلػػييـ بػإدارة     -8   
 الحاالت التي يكجب فييا القانكف كجكد ىذا المجمس.

 كيفية تكزيع األرباح كالخسائر.          -9         

كيجكز لمشركاء أف يضمنكا عقد تأسيس الشركة أحكامان خاصة بتنظيـ حؽ استرداد حصص -ب
ير ثمنيا عند مباشرة ىذا الحؽ، كبتككيف ماؿ احتياطي غير االحتياطي الشركاء ككيفية تقد

 اإلجبارم، كبتنظيـ مالية الشركة كحساباتيا كأسباب حميا.

كيجكز لكزير التجارة كالصناعة أف يصدر قراران يتضمف بيانات أخرل غير تمؾ الكاردة في البند )أ(   -ج
 مف ىذه المادة.

  

 (166مادة )

الشركة ذات المسئكلية المحدكدة إال إذا ُكزِّعت جميع الحصص النقدية بيف الشركاء  ال يتـ تأسيس  
 كدفعت قيمتيا كاممة، كسممت الحصص العينية إلى الشركة.

كيجب أف تكدع الحصص النقدية أحد البنكؾ المعتمدة في البحريف كال تؤدل إال لمديرم الشركة، متى   
 تجارم.قدمكا شيادة تثبت قيدىا في السجؿ ال

  

 (167مادة )

إذا كاف ما قدمو الشريؾ حصة عينية كجب أف يبيف في عقد تأسيس الشركة نكعيا كقيمتيا، كالثمف الذم   
 ارتضاه باقي الشركاء ليا، كاسـ الشريؾ كمقدار حصتو في رأس الماؿ مقابؿ ما قدمو.

رة ليا في عقد الشركة، فإذا أثبت كجكد كيككف ُمَقدِّـ الحصة العينية مسئكالن ِقبؿ الغير عف قيمتيا المقد  
زيادة في التقدير كجب أف يؤدم الفرؽ نقدان لمشركة، كُيسأؿ باقي الشركاء بالتضامف عف أداء ىذا الفرؽ 

 إال إذا أثبتكا عدـ عمميـ بذلؾ.

كتسقط دعكل المسئكلية المنصكص عمييا في الفقرة السابقة بمضي خمس سنكات مف تاريخ قيد الشركة   
 السجؿ التجارم. في

  

 (168مادة )

يجب عمى مدير الشركة، أك َمْف يخكلو الشركاء، قيدىا في السجؿ التجارم كالنشر عنيا في الجريدة   
حدل الجرائد اليكمية المحمية عمى نفقة الشركة، كال تكتسب الشركة الشخصية المعنكية إال مف  الرسمية كا 

أعماليا، ككؿ تصرؼ يتـ لحساب الشركة قبؿ القيد في السجؿ كقت قيدىا، كال يجكز ليا قبؿ ذلؾ مباشرة 
ذا تعدد َمْف أجركا التصرؼ كانكا مسئكليف  ال يمـز إال َمْف أجراه كيككف مسئكالن عنو في جميع أمكالو، كا 

 بالتضامف.



  

 (169مادة )

عف خمسيف يقسـ رأسماؿ الشركة ذات المسئكلية المحدكدة إلى حصص متساكية ال تقؿ قيمة كؿ منيا   
 ديناران.

نما يجكز أف يشترؾ فييا شخصاف أك أكثر، عمى أف يمثميـ تجاه    كتككف الحصة غير قابمة لمتجزئة، كا 
الشركة شخص كاحد، كيعتبر الشركاء في الحصة مسئكليف بالتضامف عف االلتزامات المترتبة عمى ىذه 

 الشركة.

  

 (170مادة )

محدكدة غير قابمة لمتداكؿ، كلكف يجكز بيع الحصص حصص رأسماؿ الشركة ذات المسئكلية ال  
بمقتضى محرر مصدؽ عمى التكقيعات الكاردة فيو ما لـ ينص عقد تأسيس الشركة عمى خالؼ ذلؾ، 

أف يبمِّغ باقي الشركاء بالعرض الذم حصؿ عميو  -أك بعضيا  -كيجب عمى َمْف يعتـز بيع حصتو 
ال  -خاصة الثمف كاسـ المشترم  -كشركطو  كبعد انقضاء أسبكعيف مف   ُأعتِبَر التصرؼ غير نافذ.كا 

إبالغ العرض دكف أف يطمب أحد الشركاء شراء الحصة جاز لمشريؾ بيعيا عمى الغير بالثمف المعركض 
عمى األقؿ، فإذا طمب الشراء أكثر مف كاحد مف الشركاء ُقِسمت الحصة بينيـ بنسبة ما يمتمكو كؿ منيـ 

ذا كاف التنازؿ بغير ِعكض فال تنتقؿ الحصص المتنازؿ عنيا إال مف حصص في رأسماؿ الشركة ، كا 
مف رأس الماؿ بعد تجنيب الحصص  ٪ ٘ٚبمكافقة أغمبية الشركاء المالكيف لحصص ال تقؿ نسبتيا عف 

 محؿ التنازؿ.

  

 (172مادة )

ي السجؿ التجارم ال يككف لمتنازؿ عف الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أك الغير، إال مف كقت القيد ف  
 كنشره في الجريدة الرسمية.

  

 (171مادة )

تنتقؿ حصة كؿ شريؾ إلى كرثتو أك المكصى ليـ بيا، فإذا انتقمت حصتو باإلرث أك بالكصية إلى أكثر   
مف شخص كاحد، ككاف ذلؾ يؤدم إلى زيادة عدد الشركاء عمى الخمسيف، بقيت حصص الكرثة أك 

بالنسبة إلى الشركة، ما لـ يتفؽ الكرثة أك المكصى ليـ عمى انتقاؿ  المكصى ليـ في حكـ حصة كاحدة
 الحصة إلى عدد منيـ يدخؿ ضمف الحد األقصى لعدد الشركاء .

أما إذا حدث أف تجمعت حصص الشركة في يد شريؾ كاحد، فإنو يترتب عمى ذلؾ تحّكؿ الشركة إلى   
 شركة شخص كاحد ما لـ ُتَحؿ الشركة.



  

 (173مادة )

ذا باشر دائف شخصي ألحد الشركاء إجراءات التنفيذ عمى حصة مدينو كجب عرض الحصة لمبيع في إ  
مزاد عمني ما لـ يتفؽ الدائف مع المديف كالشركة عمى طريقة البيع كشركطو، كفي حالة البيع بالمزاد يقـك 

 اضات المقدمة عمييا.الدائف بإخطار الشركة بقائمة شركط البيع كميعاد الجمسة التي تحدد لنظر االعتر 

كيجكز لمشركة خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ الحكـ برِسّك المزاد أف تتقدـ بمشتٍر غير الذم رسا عميو المزاد   
 ألخذ الحصة بالشركط نفسيا.

 كتطبؽ ىذه األحكاـ في حالة إفالس الشريؾ.  

  

 (174مادة )

ىـ كمحاؿ إقامتيـ كمينيـ يجب أف يعد في مركز الشركة سجؿ خاص لمشركاء يتضمف أسماء  
 .كجنسياتيـ كعدد الحصص التي يممكيا كؿ منيـ، كيبيف التنازؿ عف الحصص كتاريخ التنازؿ

كيجكز لكؿ شريؾ كلكؿ ذم شأف اإلطالع عمى ىذا السجؿ، كترسؿ البيانات الكاردة في السجؿ ككؿ   
 تغيير يطرأ عمييا إلى كزارة التجارة كالصناعة.

  

 الفصل الثاني

 رة الشركةإدا

 (175مادة )

يتكلى إدارة الشركة مدير أك أكثر مف بيف الشركاء أك مف غيرىـ يعينكف ألكؿ مرة عف طريؽ المؤسسيف   
 كيعينكف بعد ذلؾ بقرار مف جمعيتيا العامة.

 كفي جميع األحكاؿ يجكز إنياء ميمة المدير أك المديريف بمكافقة الشركاء الحائزيف ألغمبية رأس الماؿ.  

كيككف حكـ المدير أك المديريف مف حيث الكاجبات كااللتزامات كالمسئكلية حكـ أعضاء مجمس إدارة   
 شركة المساىمة.

  

 (176مادة )

يككف لمديرم الشركة سمطة كاممة في تمثيميا ما لـ يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلؾ، ككؿ قرار   
عد قيدىا في السجؿ التجارم ال يككف نافذان في يصدر مف الشركة بتقييد سمطات المديريف أك بتغييرىـ ب

 حؽ الغير إال بعد انقضاء خمسة أياـ مف تاريخ إثباتو في ىذا السجؿ.

  

 (177مادة )

يجكز أف ينص في عقد الشركة عمى تككيف مجمس لممديريف كيبيف العقد طريقة العمؿ في ىذا المجمس   
 كاألغمبية التي تصدر بيا قراراتو.



  

 (178مادة )

المديركف مسئكلكف بالتضامف تجاه الشركة كالشركاء كالغير عف مخالفاتيـ ألحكاـ القانكف أك لعقد   
التأسيس أك النظاـ األساسي لمشركة، أك عف الخطأ في اإلدارة كفقان لمقكاعد المنصكص عمييا في شركة 

 المساىمة، ككؿ شرط يقضي بغير ذلؾ يعتبر كأف لـ يكف.

  

 (179مادة )

كز لممدير بغير مكافقة الجمعية العامة لمشركاء أف يتكلى اإلدارة في شركة أخرل منافسة أك ذات ال يج  
 أغراض مماثمة، أك أف يقكـ لحسابو أك لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة أك مماثمة لتجارة الشركة.

لزامو بالتعكيض.    كيترتب عمى مخالفة ذلؾ جكاز عزؿ المدير كا 

  

 (180مادة )

إذا كاف عدد الشركاء أكثر مف عشرة، كلـ يكف لمشركة مجمس مديريف، كجب أف ُيَعيَّف في عقد التأسيس   
مجمس رقابة مف ثالثة مف الشركاء عمى األقؿ لمدة معينة، كيجكز لمجمعية العامة لمشركاء أف تعيد 

لممديريف صكت في انتخاب كال يككف   تعيينيـ بعد انتياء ىذه المدة أك أف ُتَعيِّف غيرىـ مف الشركاء.
 أعضاء مجمس الرقابة أك عزليـ.

كلمجمس الرقابة أف يفحص دفاتر الشركة ككثائقيا، كأف يقكـ بجرد الصندكؽ كالبضاعة كاألكراؽ المالية   
 كالكثائؽ المثبتة لحقكؽ الشركة، كأف يطالب المديريف في أم كقت بتقديـ تقارير عف إدارتيـ.

ميزانية كتكزيع األرباح كالتقرير السنكم، كيقدـ تقريره في ىذا الشأف إلى الجمعية كيراقب ىذا المجمس ال  
 العامة لمشركاء قبؿ انعقادىا بخمسة عشر يكمان عمى األقؿ.

 كلو أف يأذف في إجراء التصرفات التي يشترط عقد الشركة الحصكؿ عمى إذنو لمقياـ بيا.  

  

 (182مادة )

ة عف أعماؿ المديريف أك نتائجيا، إال إذا عممكا بما كقع فييا مف أخطاء ال ُيسأؿ أعضاء مجمس الرقاب  
 كأغفمكا ذكر ىذه األخطاء في تقريرىـ المقدـ لمجمعية العامة لمشركاء.

  

 (181مادة )

إذا لـ يزد عدد الشركاء عمى عشرة، كلـ ينص عقد التأسيس عمى قياـ مجمس لمرقابة، كاف لمشركاء غير   
قابة عمى أعماؿ المديريف، كيجكز ليـ أف يطمعكا بأنفسيـ عمى دفاتر الشركة كمستنداتيا، المديريف حؽ الر 

 ككؿ شرط عمى خالؼ ذلؾ يعتبر باطالن.  ( مف ىذا القانكف.ٙٗكفقان لمقكاعد المقررة في المادة )
  

 (183مادة )

 .كاءيككف لمشركة ذات المسئكلية المحدكدة جمعية عامة تتككف مف جميع الشر      -أ



تعقد الجمعية العامة بدعكة مف المديريف مرة عمى األقؿ في السنة خالؿ الشيكر األربعة التالية -ب
 النتياء السنة المالية لمشركة.

كيجكز دعكة الجمعية العامة لالنعقاد في كؿ كقت بناء عمى طمب المديريف أك مجمس الرقابة أك   -ج
 ة أك عدد مف الشركاء يمثؿ ربع رأس الماؿ.مدقؽ الحسابات أك كزارة التجارة كالصناع

كتكجو الدعكة النعقاد الجمعية بخطابات مسجمة بعمـ الكصكؿ أك بأية طريقة أخرل تثبت كاقعة     -د
 العمـ قبؿ تاريخ االنعقاد بأسبكع كاحد عمى األقؿ.

كجدكؿ األعماؿ، كيجب أف تشتمؿ الدعكة النعقاد الجمعية العامة عمى زماف كمكاف االجتماع      -ه
 -إف كجد  –كيتضمف ىذا الجدكؿ بكجو خاص تقارير المديريف كمدقؽ الحسابات كمجمس الرقابة 

كالتصديؽ عمى الميزانية كحساب األرباح كالخسائر كالنظر في مقترحات المديريف بشأف تكزيع 
 األرباح.

ماؿ، كفي حالة رفض كيجكز لكؿ شريؾ أف يطمب مف المديريف إدراج أية مسألة في جدكؿ األع  
 ىذا الطمب يجكز لمشريؾ أف يحتكـ إلى الجمعية العامة.

كال يجكز لمجمعية العامة المداكلة في غير المسائؿ المدرجة في جدكؿ األعماؿ إال إذا تكشفت   
 إثناء االجتماع كقائع خطيرة تقتضي المداكلة فييا.

  

 (184مادة )

ة العامة بنفسو، أك عف طريؽ ككيؿ عنو، مف غير أعضاء لكؿ شريؾ حؽ حضكر اجتماع الجمعي     -أ
مجمس الرقابة أك مدير الشركة، كال يجكز أف يككف الككيؿ ممثالن ألكثر مف شريؾ كيككف لكؿ 

 شريؾ عدد مف األصكات يعادؿ عدد الحصص التي يممكيا في الشركة.

ركاء يممككف أكثر مف نصؼ ال يككف انعقاد الجمعية العامة صحيحان إال إذا حضره عدد مف الش-ب
رأس الماؿ كال تككف القرارات صحيحة إال بأغمبية الحصص الممثمة في االجتماع ما لـ ينص عقد 
ذا لـ يتكافر ىذا النصاب في االجتماع األكؿ ُدِعَيت الجمعية  تأسيس الشركة عمى أغمبية أكبر، كا 

ات جدكؿ األعماؿ، كيككف ىذا االجتماع الجتماع ثاٍف خالؿ العشرة أياـ التالية لالجتماع األكؿ كلذ
صحيحان أيان كاف عدد الحصص الممثمة فيو، كفي ىذه الحالة تصدر القرارات بأغمبية الحصص 
الممثمة في االجتماع ما لـ ينص عقد التأسيس عمى غير ذلؾ، كيجكز حضكر مدير الشركة 

، كال يككف ألم منيـ  -جد إف كُ  -كمدقؽ الحسابات ككاحد عمى األقؿ مف أعضاء مجمس الرقابة 
حؽ التصكيت عمى القرارات الخاصة بإبراء ذمتيـ مف المسئكلية، كيجكز لمجية الحككمية 

 المختصة أف تكفد ممثالن عنيا لحضكر اجتماع الجمعية العامة لمشركة.



يحرر محضر لكؿ اجتماع يتضمف خالصة كافية لممناقشات كالقرارات التي صدرت عف الجمعية   -ج
امة كيكقع عميو رئيس االجتماع كتّدكف المحاضر في سجؿ خاص يحفظ بمقر الشركة، كتسرم الع

عميو األحكاـ الخاصة بالدفاتر التجارية، كيسأؿ مدير الشركة عف صحة البيانات المدكنة في 
 السجؿ.

  

 (185مادة )

جمعية العامة لمشركاء، ال يجكز تعديؿ عقد الشركة، كال زيادة رأسماليا أك تخفيضو، إال بقرار مف ال  
يصدر باألغمبية العددية لمشركاء الحائزيف لثالثة أرباع رأسماليا ما لـ ينص عقد الشركة عمى نسبة أعمى، 

 كمع ذلؾ ال يجكز زيادة التزامات الشركاء المالية إال بمكافقتيـ اإلجماعية.

  

 الفصل الثالث

  حسابات الشركة

 (186مادة )

كؿ سنة مالية ميزانية الشركة كحساب األرباح كالخسائر كتقريران سنكيان عف نشاط  يعد المديركف عف     -أ
الشركة كمركزىا المالي كمقترحاتيـ بشأف تكزيع األرباح كذلؾ خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ انتياء 

 السنة المالية.

ت الشػػركة كيجػػب أف يكػػكف تقريػػر المػػديريف كالميزانيػػة كحسػػاب األربػػاح كالخسػػائر كغيػػره مػػف حسػػابا
 .معبران عف المركز المالي الحقيقي لمشركة

 كيكقع المديركف تقريرىـ كالميزانية كحساب األرباح كالخسائر.-ب

كعمى المديريف أف يرسمكا إلى كزارة التجارة كالصناعة صكرة مف كؿ مف الميزانية كحساب األرباح   -ج
الؿ عشرة أياـ مف تاريخ إعداد ىذه كالخسائر كالتقرير السنكم كتقرير مدقؽ الحسابات كذلؾ خ

 الكثائؽ.

كال يجكز لممديريف االشتراؾ في التصكيت عمى القرارات الخاصة بإبراء ذمتيـ مف المسئكلية عف     -د
 إدارتيـ.

  

 (187مادة )

يجب أف ينص عقد الشركة عمى أف يككف لمشركة مدقؽ لمحسابات أك أكثر تختارىـ الجمعية العامة في   
 كؿ عاـ.

جراءاتيـ لمقكاعد المقررة في المكاد مف )   ( ٕٚٔكيخضع مدققي الحسابات في سمطتيـ كمسئكليتيـ كا 
 ( مف ىذا القانكف.ٕٕٕحتى )



  

 (188مادة )

عمى الشركة أف تحتفظ برأسماؿ احتياطي كفقان لمقكاعد المقررة لشركات المساىمة المنصكص عمييا في   
 ( مف ىذا القانكف.ٕٕٗالمادة )

  

 باب الثامنال

 شركة الشخص الواحد

 (189مادة )

يقصد بشركة الشخص الكاحد في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كؿ نشاط اقتصادم يمتمؾ رأسمالو بالكامؿ   
 شخص كاحد طبيعي أك اعتبارم.

  

 (190مادة )

جراءات قيدىا كشيرىا، ي   صدر يجب أف يككف لشركة الشخص الكاحد نظاـ يحدد أحكاميا كبياناتيا كا 
بقرار مف كزير التجارة كالصناعة، كتكتسب الشركة الشخصية االعتبارية بعد مضي ثالثيف يكمان مف تاريخ 

 شيرىا.

  

 (192مادة )

يككف لمشركة اسـ تجارم خاص كيجكز أف يككف اسميا مشتقان مف غرض إنشائيا، كيجب أف يقترف اسـ   
 لشخص الكاحد )ش. ش. ك(.الشركة باسـ مالؾ رأسماليا كأف تتبعو عبارة شركة ا

 كيجب أف تتخذ الشركة مركزىا الرئيسي في دكلة البحريف كأف تزاكؿ نشاطيا الرئيسي فييا.  

  

 (191مادة )

 ال يسأؿ مالؾ رأسماؿ الشركة عف التزاماتيا إال بمقدار رأس الماؿ المخصص لمشركة.  

  

 (193مادة )

ة التنفيذية ليذا القانكف، كيككف مدفكعان بالكامؿ، كيجكز يجب أال يقؿ رأسماؿ الشركة عما تحدده الالئح  
أف يشمؿ رأس الماؿ حصصان عينية يقدر قيمتيا أحد الخبراء المختصيف، كفي جميع األحكاؿ يجب أال 

 يقؿ الحد األدنى لرأس الماؿ عف عشريف ألؼ دينار.

  

 (194مادة )

أك أكثر يمثميا لدل القضاء كالغير كيككف  يدير الشركة مالؾ رأس الماؿ كيجكز أف يعيف ليا مديران   
 مسئكالن عف إدارتيا أماـ المالؾ.



  

 (195مادة )

تنقضي الشركة بكفاة مالؾ رأسماليا إال إذا اجتمعت حصص الكرثة في شخص كاحد أك اختار الكرثة   
 استمرارىا بشكؿ قانكني آخر كذلؾ كمو خالؿ ستة شيكر عمى األكثر مف الكفاة.

 .ي الشركة بانقضاء الشخص االعتبارم مالؾ رأسمالياكما تنقض  

  

 (196مادة )

إذا قاـ صاحب رأسماؿ الشركة بسكء نية بتصفيتيا أك كقؼ نشاطيا قبؿ انتياء مدتيا أك قبؿ تحقيؽ   
 الغرض مف إنشائيا كاف مسئكالن عف التزاماتيا في أمكالو الخاصة.

حب الشركة بعدـ الفصؿ بيف مصمحتو الشخصية كمصمحة كيككف مسئكالن في أمكالو الخاصة إذا قاـ صا  
 الشركة.

  

 (197مادة )

فيما عدا أحكاـ المكاد السابقة تسرم في شأف شركة الشخص الكاحد األحكاـ المنظمة لمشركة ذات   
 المسئكلية المحدكدة فيما ال يتعارض مع طبيعتيا.

  

 الباب التاسع

 الشركة القابضة

 (198مادة )

ابضة ىي شركة اليدؼ مف تأسيسيا تممؾ أسيـ في شركات مساىمة بحرينية أك أجنبية، الشركة الق  
ككذلؾ تممؾ أسيـ أك حصص في شركات ذات مسئكلية محدكدة بحرينية أك أجنبية، أك االشتراؾ في 

قراضيا ككفالتيا لدل الغير.  تأسيس ىذه الشركات بنكعييا، كالعمؿ عمى إدارتيا كا 

  

 (199مادة )

تمتمؾ الشركة القابضة أكثر مف نصؼ رأسماؿ الشركة التابعة كتتخذ الشركات القابضة أحد  يجب أف  
 األشكاؿ التالية:

 شركة مساىمة.     -أ

 شركة ذات مسئكلية محدكدة.-ب

 شركة الشخص الكاحد.  -ج

ؽ التي كيجب أف تذكر عبارة )شركة قابضة( في جميع األكراؽ كاإلعالنات كالمراسالت كسائر الكثائ  
 .تصدر عنيا إلى جانب االسـ التجارم ليا



  

 (300مادة )

يحظر عمى الشركة التابعة تممؾ أسيـ أك حصص في الشركة القابضة، كتقكـ الشركة القابضة بتعييف   
ممثمييا في مجالس إدارة الشركات التابعة بنسبة مساىمتيا أك ما يتفؽ عميو مع المساىميف أك الشركاء 

 .ركة التابعةاآلخريف في الش

  

 (302مادة )

  تككف أغراض الشركة القابضة ما يمي  

إدارة الشركات التابعة ليا أك المشاركة في إدارة الشركات األخرل التي تساىـ فييا كتكفير الدعـ      -أ
 .الالـز ليا

 .استثمار أمكاليا في األسيـ كالسندات كاألكراؽ المالية-ب

 ت الالزمة لمباشرة نشاطيا في الحدكد المسمكح بيا كفقان لمقانكف.تممؾ العقارات كالمنقكال  -ج

 تقديـ القركض كالكفاالت كالتمكيؿ لمشركات التابعة ليا.    -د

تممؾ حقكؽ الممكية الصناعية مف براءات االختراع كالعالمات التجارية كالصناعية كحقكؽ االمتياز      -ه
 ا كتأجيرىا لمشركات التابعة ليا أك لغيرىا.كغيرىا مف الحقكؽ المعنكية كاستغاللي

  

 (301مادة )

 تؤسس الشركة القابضة بإحدل الطرؽ التالية:  

بتأسيس شركة تنحصر أغراضيا في األعماؿ المنصكص عمييا في المادة السابقة، أك في أم منيا      -أ
ركات ذات أك بتأسيس شركات تابعة ليا أك تممؾ أسيـ في شركات مساىمة أك حصص في ش

 مسئكلية محدكدة لمقياـ بتمؾ األغراض.

 بتعديؿ أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضة كفقان ألحكاـ ىذا القانكف.-ب

  

 (303مادة )

عمى الشركة القابضة أف تعد في نياية كؿ سنة مالية ميزانية مجمعة كبيانات األرباح كالخسائر ليا   
 ات كالبيانات المقررة كفقان لما تتطمبو األسس المحاسبية الدكلية.كلجميع الشركات التابعة ليا مع اإليضاح

  

 (304مادة )

تخضع الشركة القابضة ألحكاـ الشركة التي اتخذت الشركة شكميا كتخضع ألحكاميا الكاردة في ىذا   
 القانكف فيما ال يتعارض كأحكاـ ىذا الباب.

  



 الباب العاشر

 تحّول الشركات

 (305مادة )

 م شركة أف تتحكؿ مف شكؿ قانكني إلى آخر.يجكز أل  

ذا كاف التحكؿ إلى شركة مساىمة يجب أف يككف قد مضى عمى قيدىا في السجؿ التجارم سنتاف    كا 
ماليتاف عمى األقؿ، كال يصدر قرار التحكؿ إال بعد أف يعد القائمكف عمى إدارة الشركة تقريران يتضمف بيانان 

الحسابات كتقره كزارة   يزانية السنتيف الماليتيف السابقتيف يعتمده مدقؽألصكؿ الشركة كخصكميا كنتائج م
 التجارة كالصناعة.

  

 (306مادة )

يككف التحكؿ بقرار يصدر طبقان لألحكاـ كاإلجراءات المقررة لتعديؿ عقد الشركة كنظاميا األساسي كال   
لجريدة الرسمية كفي جريدة يكمية محمية يعتبر ىذا القرار نافذان إال بعد مضي ستيف يكمان عمى نشره في ا

عمى األقؿ كاستيفاء إجراءات التأسيس المقررة لمشكؿ الذم ستتحكؿ إليو الشركة كالتأشير بذلؾ في السجؿ 
 التجارم.

  

 (307مادة )

يجكز لمشريؾ الذم يعترض عمى قرار تحكيؿ الشركة االنسحاب مف الشركة كاسترداد قيمة حصتو أك   
مب يقدـ إلى الشركة كتابة خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ إتماـ نشر قرار التحكؿ كفقان لممادة أسيمو كذلؾ بط

السابقة، كيتـ الكفاء بقيمة الحصص أك األسيـ بحسب قيمتيا الفعمية أك في السكؽ في تاريخ التحّكؿ 
 أييما أكثر.

  

 (308مادة )

سييالت المصرفية، أك مكافقة الدائنيف ليا يشترط لتحّكؿ جميع الشركات أف تقكـ بتسديد القركض كالت  
 عمى التحّكؿ، كذلؾ قبؿ مكافقة الجيات المختصة عمى تحّكليا.

  

 (309مادة )

ال يترتب عمى تحكؿ الشركة اكتسابيا شخصية معنكية جديدة كتظؿ محتفظة بما ليا مف حقكؽ كما   
كاء المتضامنيف السابقة عمى تحكؿ عمييا مف التزامات سابقة عمى التحكؿ، كبالنسبة اللتزامات الشر 

الشركة يسقط حؽ الدائنيف في ىذا الضماف إذا لـ يعترضكا عمى قرار التحكؿ خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ 
إخطار كؿ منيـ بكتاب مسجؿ بعمـ الكصكؿ بيذا القرار، كيقدـ االعتراض باإلجراءات المعتادة لرفع 

ة، كيترتب عمى تقديـ االعتراض استمرار التزاـ المتضامنيف الدعكل كتختص بنظره المحكمة الكبرل المدني
 في مكاجية ىؤالء الدائنيف المعترضيف إلى أف ُيفصؿ في االعتراض نيائيان.



  

 (320مادة )

يككف لكؿ شريؾ في حالة التحكؿ عدد مف الحصص أك األسيـ في الشركة التي تـ التحكؿ إلييا يعادؿ   
ذا كاف التحكؿ إلى شركة ذات مسئكلية قيمة الحصص أك األسيـ التي كا نت لو فييا قبؿ التحكؿ، كا 

محدكدة ككانت قيمة حصة الشريؾ أك أسيمو أقؿ مف الحد األدنى المقرر لمقيمة االسمية لمحصة في 
 الشركة ذات المسئكلية المحدكدة كجب عميو تكممتيا نقدان.

  

 (322مادة )

ف طريؽ إصدار سندات أف تقكـ بتسديد قيمة السندات يشترط لتحكؿ شركة المساىمة التي اقترضت ع  
 قبؿ مكافقة كزارة التجارة كالصناعة عمى تحكليا.

  

 الباب الحادي عشر

 اندماج الشركات

 (321مادة )

 يككف االندماج بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:     -أ

 قائمة. بطريؽ الضـ كىك حؿ شركة أك أكثر كنقؿ ذمتيا إلى شركة        -1          

بطريؽ المزج كىك حؿ شركتيف أك أكثر كتأسيس شركة جديدة تنتقؿ إلييا ذمة كؿ مف الشركات         -2          
 المندمجة.

 كيصدر باالندماج قرار مف كؿ شركة طبقان لألكضاع المقررة لتعديؿ عقدىا أك نظاميا.-ب

 نشاط اقتصادم أك سمعة أك ُمنَتج معيف.كفي كؿ األحكاؿ يجب أال يترتب عمى االندماج أم احتكار ل  
  

 (323مادة )

 يتبع في االندماج بطريؽ الضـ األحكاـ اآلتية:  

 يصدر قرار مف الشركة المندمجة بحميا.     -أ

تقكـ الشركة المندمجة كفقان لألحكاـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف بشأف تقكيـ الحصص -ب
 العينية.

ة المندمج فييا أك الناتجة عف االندماج بتعديؿ رأسماليا كفقان لنتيجة تقكيـ يصدر قرار مف الشرك  -ج
 الشركة المندمجة.

 كتكزع زيادة رأس الماؿ عمى الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصيـ فييا.    -د



ذا كانت الحصص ممثمة في أسيـ جاز تداكليا بمجرد إصدارىا إذا كاف قد انقضت سنة عمى     -ه  كا 
 تأسيس الشركة المندمج فييا أك الناتجة عف االندماج.

  

 (324مادة )

 :يتبع في االندماج بطريؽ المزج األحكاـ اآلتية  

 يصدر قرار مف كؿ شركة مف الشركات المندمجة بحميا.     -أ

تؤسس الشركة الجديدة كفقان لألكضاع المنصكص عمييا في ىذا القانكف، كمع ذلؾ إذا كانت -ب
ة الجديدة مف شركات المساىمة يؤخذ بتقرير الخبراء الخاص بتقكيـ الحصص العينية حسبما الشرك

 ( مف ىذا القانكف.ٜٜجاء في المادة )

يخصص لكؿ شركة مندمجة عدد مف الحصص أك األسيـ يعادؿ حصتيا في رأسماؿ الشركة   -ج
 ة بنسبة حصصيـ فييا.الجديدة كتكزع ىذه الحصص أك األسيـ بيف الشركاء في كؿ شركة مندمج

  

 (325مادة )

 .يجب نشر االندماج في الجريدة الرسمية كفي إحدل الجرائد اليكمية المحمية كقيده في السجؿ التجارم  

كيجكز ألصحاب الحقكؽ الناشئة قبؿ نشر االندماج أف يعارضكا فيو خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ ىذا   
ه الحالة ال يحتج قبميـ باآلثار الناتجة عف االندماج ما لـ كفي ىذ  النشر بخطاب مسجؿ بعمـ الكصكؿ.

يتنازؿ الدائف عف المعارضة أك ترفع الشركة أمرىا إلى المحكمة كيقضى نيائيان برفضيا، أك تقكـ الشركة 
 بكفاء الديف إذا كاف حاالن، أك تقديـ ضمانات كافية لمكفاء بو إذا كاف آجالن.

ذا لـ تقدـ معارضة خالؿ ال   ميعاد المذككر في الفقرة السابقة ُأعتبر االندماج نافذان قبؿ الدائنيف، كتحؿ كا 
 .الشركة المندمج فييا أك الناتجة عف االندماج محؿ الشركات المندمجة في جميع حقكقيا كالتزاماتيا

  

 (326مادة )

المندمجة بمجرد  في حالة االندماج بطريؽ الضـ يجكز تداكؿ األسيـ التي تعطى مقابؿ رأسماؿ الشركة  
إصدارىا، إذا كاف قد انقضى عمى تأسيس الشركة الدامجة سنة كاحدة كذلؾ في الشركات التي يجكز 

 تداكؿ أسيميا.

كفي حالة االندماج بطريؽ المزج يجكز تداكؿ أسيـ الشركة الناتجة عف االندماج بمجرد إصدارىا، إذا   
 سنة كاحدة. كاف قد انقضى عمى تأسيس كؿ مف الشركات المندمجة



  

 (327مادة )

يشترط الندماج شركة المساىمة، التي اقترضت عف طريؽ إصدار سندات، مكافقة ىيئة السندات عمى   
ال قامت الشركة بإجراء تسكية لمديف  قرار االندماج، كذلؾ بأغمبية مف يمثمكف ثمثي سندات القرض، كا 

 تكافؽ عمييا ىذه الييئة باألغمبية المشار إلييا.

ذا لـ تكافؽ الييئة عمى االندماج أك التسكية أك إذا تعذر انعقاد الييئة كاف عمى ممثؿ الييئة االعتراض كا    
 ( مف ىذا القانكف.ٖ٘ٔعمى قرار االندماج كفقان لما ىك منصكص عميو في المادة )

  

 (328مادة )

يؿ إلى أسيـ يككف لحممة إذا كانت شركة المساىمة الداخمة في االندماج قد أصدرت سندات قابمة لمتحك   
ىذه السندات الحؽ في طمب تحكيميا إلى أسيـ في الشركة الدامجة أك الشركة الجديدة حسب األحكاؿ 
خالؿ الفترة المحددة في إصدار السندات، كتحدد أسس التحكيؿ عف طريؽ تحديد نسبة التبادؿ المحددة 

اج كالخاصة بإبداؿ أسيـ في الشركة المندمج في نظاـ اإلصدار في ضكء النسبة المحددة في اتفاؽ االندم
 فييا أك الناتجة عف االندماج بأسيـ الشركة مصدرة السندات.

  

 (329مادة )

تحؿ الشركة المساىمة الدامجة أك الشركة الجديدة محؿ الشركة المصدرة لمسندات القابمة لمتحكيؿ إلى   
تمتـز الشركة الدامجة فييا أك الشركة الجديدة  أسيـ في جميع التزاماتيا الناشئة عف ىذه السندات، كما

 ( مف ىذا القانكف.ٔٙٔ( ك)ٓٙٔبأحكاـ المادتيف )

  

  الباب الثاني عشر

  انقضاء الشركة

 حل الشركة -2

 (310مادة )

 تحؿ الشركة ألحد األسباب التالية:  

 دىا.انتياء المدة المحددة ليا ما لـ ينص عقد الشركة أك نظاميا عمى تجدي     -أ

 .انتياء العمؿ الذم ُأسست مف أجمو-ب

 ىالؾ جميع ماليا أك جزء كبير منو بحيث ال تبقى جدكل في استمرارىا.  -ج

إجماع الشركاء عمى حميا قبؿ انتياء مدتيا ما لـ ينص عقد الشركة أك نظاميا عمى االكتفاء     -د
 بأغمبية معينة.

 اندماج الشركة في شركة أخرل.     -ه



يشطب قيد الشركة بقرار مسبب مف كزارة التجارة كالصناعة في حالة عدـ مباشرة الشركة كما 
لنشاطيا رغـ مركر سنة عمى إتماـ إجراءات تأسيسيا أك تكقفيا عف ممارسة نشاطيا لمدة متصمة 

 تزيد عمى السنة كذلؾ دكف عذر مقبكؿ.

قيدىا كفقان لإلجراءات التي يصدر  كيتعيف عمى كزارة التجارة كالصناعة تنبيو الشركة التي سيشطب
 بيا قرار مف كزير التجارة كالصناعة.

كيجكز لكؿ ذم مصمحة أف يتظمـ مف قرار الشطب إلى كزير التجارة كالصناعة خالؿ ميعاد أقصاه 
 ثالثكف يكمان مف تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أك إخطار صاحب الشأف بو.

خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ تقديمو، كيعتبر فكات ىذه المدة دكف صدكر  كيتعيف البت في ىذا التظمـ  
 قرار بشأنو بمثابة رفض لو.

كلممتظمـ أف يطعف في قرار رفض تظممو أماـ المحكمة الكبرل المدنية خالؿ خمسة كأربعيف يكمان مف   
 تاريخ عممو برفض التظمـ أك مف تاريخ اعتباره مرفكضان.

ر الشطب انتياء مسئكلية أعضاء مجمس اإلدارة كالمديريف كالشركاء كالمساىميف إذ كال يترتب عمى قرا  
 تبقى كما لك كانت الشركة قائمة.

  

 (312مادة )

فيما عدا شركات المساىمة العامة، يجكز لممحكمة أف تقضي، بناءن عمى طمب أحد الشركاء، بحؿ      -أ
ككؿ شرط يقضي بحرماف الشريؾ مف   ذلؾ.أية شركة إذا تبيف ليا كجكد أسباب خطيرة تسكغ 

استعماؿ ىذا الحؽ يعتبر كأف لـ يكف، فإذا كانت ىذه األسباب ناتجة عف تصرفات أحد الشركاء 
جاز لممحكمة أف تقضي بفصمو كتقدير نصيبو كفقان آلخر جرد ما لـ ينص عقد الشركة عمى 

 طريقة أخرل لمتقدير.

 ف الشركاء اآلخريف.كفي ىذه الحالة تستمر الشركة قائمة بي

 كيجكز لممحكمة أف تقضي بحؿ الشركة بناء عمى طمب أحد الشركاء لعدـ كفاء شريؾ بما تعيد بو.-ب
  

 (311مادة )

 تحؿ شركات التضامف كالتكصية البسيطة كالمحاصة ألحد األسباب التالية:     -أ

تيا غير معينة، كيجب أف يككف االنسحاب انسحاب أحد الشركاء مف الشركة إذا كانت مد          -1         
ال جاز الحكـ عمى الشريؾ  بحسف نية كأف يعمنو الشريؾ إلى سائر الشركاء في كقت مناسب، كا 

 باالستمرار في الشركة فضالن عف التعكيضات عند االقتضاء.

ذا كانت مدة الشركة معينة فال يجكز لمشريؾ االنسحاب مف الشركة إال  بحكـ.  كا 

 كفاة أحد الشركاء أك صدكر حكـ بالحجر عميو أك بشير إفالسو أك إعساره.          -2         



كيجكز النص في عقد الشركة عمى استمرارىا مع كرثة مف يتكفى مف الشركاء كلك كاف الكرثة كميـ -ب
ران. مكصيان  فإذا كاف المتكفى شريكان متضامنان كالكارث قاصران اعتبر القاصر شريكان   أك بعضيـ ُقصَّ

بقدر نصيبو في حصة مكرثو، كفي ىذه الحالة ال يتكقؼ استمرار الشركة عمى صدكر أمر مف 
 المحكمة بإبقاء ماؿ القاصر في الشركة.

كيجكز النص في عقد الشركة عمى استمرارىا مع باقي الشركاء في حالة انسحاب شريؾ أك كفاتو   -ج
بإعساره، فإذا لـ يكجد في عقد الشركة نص في أك صدكر حكـ بالحجر عميو أك بشير إفالسو أك 

ىذا الشأف جاز لمشركاء خالؿ ستيف يكمان مف كقكع االنسحاب أك الكفاة أك صدكر الحكـ بالحجر 
أك باإلفالس أك باإلعسار أف يقرركا بإجماع اآلراء استمرار الشركة فيما بينيـ، كال يجكز االحتجاج 

 شيره في السجؿ التجارم. بيذا االتفاؽ عمى الغير إال مف تاريخ

كفي جميع أحكاؿ استمرار الشركة مع الشركاء الباقيف يقدر نصيب الشريؾ الذم خرج مف الشركة     -د
كال   مف قبؿ أحد مدققي الحسابات المعتمديف ما لـ ينص عقد الشركة عمى طريقة أخرل لمتقدير.

بقدر ما تككف تمؾ الحقكؽ ناتجة  يككف ليذا الشريؾ أك لكرثتو نصيب فيما يستجد مف حقكؽ إال
 عف عمميات سابقة عمى خركجو مف الشركة.

  

 (313مادة )

تحؿ شركة التكصية باألسيـ بانسحاب أحد الشركاء المتضامنيف أك بكفاتو أك بصدكر حكـ بالحجر عميو   
           أك بشير إفالسو أك إعساره ما لـ ينص نظاـ الشركة عمى غير ذلؾ.

د في نظاـ الشركة نص في ىذا الشأف جاز لمجمعية العامة غير العادية أف تقرر استمرار فإذا لـ ير   
 الشركة، كيتبع في ذلؾ اإلجراءات المقررة لتعديؿ النظاـ.

ذا شمؿ االنسحاب أك الكفاة أك الحجر أك اإلفالس أك اإلعسار جميع الشركاء المتضامنيف في شركة    كا 
 ما لـ ينص في نظاميا عمى جكاز تحكيميا إلى شركة مف نكع آخر. التكصية باألسيـ كجب حؿ الشركة

  

 (314مادة )

ال تحؿ الشركة ذات المسئكلية المحدكدة بانسحاب شريؾ أك أكثر أك بكفاتو أك بصدكر حكـ بالحجر   
 عميو أك بشير إفالسو أك إعساره ما لـ ينص عقد الشركة عمى غير ذلؾ.

  

 اتصفية الشركة وقسمة أمواله -1

 (315مادة )

 تعتبر كؿ شركة بعد حميا في حالة تصفية.     -أ



تنتيي سمطة المديريف أك مجمس اإلدارة بحؿ الشركة، كيظؿ مديرك الشركة بعد حميا قائميف عمى -ب
إدارتيا كيعتبركف بالنسبة إلى الغير في حكـ المصفيف إلى أف يتـ تعييف المصفي كيقدمكف لو 

 الشركة كدفاترىا ككثائقيا. حساباتيـ كيسممكنو أمكاؿ

  

 (316مادة )

 تحتفظ الشركة خالؿ مدة التصفية بالشخصية االعتبارية بالقدر الالـز ألعماؿ التصفية.     -أ

 كيضاؼ إلى اسـ الشركة خالؿ مدة التصفية عبارة )تحت التصفية(.-ب

عماؿ التصفية التي ال تدخؿ كتبقى ىيئات الشركة قائمة خالؿ مدة التصفية كتقتصر سمطتيا عمى أ  -ج
 في اختصاص المصفيف.

  

 (317مادة )

ذا لـ ترد في العقد    تتبع في التصفية األحكاـ المنصكص عمييا في عقد الشركة أك نظاميا األساسي، كا 
 أك النظاـ أحكاـ في ىذا الشأف كجب إتباع األحكاـ المبينة في المكاد التالية.

  

 (318مادة )

ية الشركة مصٍؼ أك أكثر يعينيـ كيحدد أجرىـ الشركاء أك الجمعية العامة غير العادية يقكـ بتصف     -أ
 مف بيف الشركاء أك غيرىـ.

 كيككف تعييف المصفي باألغمبية العادية التي تصدر بيا قرارات الشركة.

ي كفي حالة صدكر حكـ بحؿ الشركة أك بطالنيا تعيف المحكمة طريقة التصفية، كما تعيف المصف-ب
 كتحدد أجره.

كال ينتيي عمؿ المصفي بكفاة الشركاء أك شير إفالسيـ أك إعسارىـ أك الحجر عمييـ كلك كاف معينان   
 مف ِقبميـ.

  

 (319مادة )

يشير اسـ المصفي كاتفاؽ الشركاء بشأف طريقة التصفية أك الحكـ الصادر بذلؾ في السجؿ      -أ
 المحمية، كيقـك المصفي بمتابعة إجراءات الشير. التجارم كينشر في إحدل الجرائد اليكمية

 كال يحتج ِقبؿ الغير بتعييف المصفي أك بطريقة التصفية إال مف اليكـ التالي لتاريخ النشر.-ب

  

 (330مادة )

 ككف عزؿ المصفي بالكيفية التي عيف بيا.      -أ



سباب مقبكلة أف تقضي بعزؿ كفي جميع األحكاؿ يجكز لممحكمة بناء عمى طمب أحد الشركاء كأل-ب
 المصفي.

 ككؿ قرار أك حكـ بعزؿ المصفي يجب أف يشتمؿ عمى تعييف مف يحؿ محمو.  -ج

حدل الجرائد اليكمية المحمية، كال يحتج بو ِقبؿ الغير     -د كيشير عزؿ المصفي في السجؿ التجارم كا 
 إال مف اليـك التالي لتاريخ النشر.

  

 (332مادة )

المصفي فكر تعيينو كباالتفاؽ مع مجمس اإلدارة أك المديريف بجرد ما لمشركة مف حقكؽ  يقـك     -أ
كأمكاؿ كما عمييا مف التزامات كتحرر قائمة مفصمة بذلؾ كميزانية يكقعيا المصفي كمجمس اإلدارة 

 كالمديركف.

 ترىا ككثائقيا.كيقدـ مجمس اإلدارة أك المديركف حساباتيـ لممصفي كيسممكنو أمكاؿ الشركة كدفا-ب

كيمسؾ المصفي دفتران لقيد األعماؿ المتعمقة بالتصفية، كيتبع في مسؾ ىذا الدفتر األحكاـ   -ج
 المنصكص عمييا في قانكف التجارة بشأف تنظيـ الدفاتر التجارية.

  

 (331مادة )

 عمى المصفي أف يقكـ بجميع ما يمـز لممحافظة عمى أمكاؿ الشركة كحقكقيا.     -أ

كعميو أف يستكفي ما لمشركة مف حقكؽ لدل الغير، كمع ذلؾ ال يجكز مطالبة الشركاء بالباقي مف -ب
 حصصيـ إال إذا اقتضت ذلؾ أعماؿ التصفية كبشرط مراعاة المساكاة بينيـ.

 كيكدع المصفي فكران المبالغ التي يقبضيا أحد البنكؾ لحساب الشركة تحت التصفية.  -ج

 (333مادة )

 صفي بجميع األعماؿ التي تقتضييا التصفية كعمى كجو الخصكص:يقـك الم  

 تمثيؿ الشركة في صالتيا بالغير أماـ القضاء كقبكؿ الصمح كالتحكيـ.     -أ

بيع ماؿ الشركة منقكالن أك عقاران بالمزاد العمني أك بأية طريقة أخرل ما لـ ينص في كثيقة تعييف -ب
 نة.المصفي عمى إجراء البيع بطريقة معي

 كفاء ما عمى الشركة مف ديكف حالة كتجنيب الديكف اآلجمة أك المتنازع عمييا.  -ج



  

 (334مادة )

ذا قاـ المصفي      -أ ال يجكز لممصفي أف يبدأ أعماالن جديدة إال إذا كانت الزمة إلتماـ أعماؿ سابقة، كا 
ذا تعدد   ىذه األعماؿ.بأعماؿ جديدة ال تقتضييا التصفية كاف مسئكالن في جميع أمكالو عف  كا 

 المصفكف كانكا مسئكليف بالتضامف.

كال يجكز لممصفي أف يبيع مكجكدات الشركة جممة إال بإذف مف الشركاء أك مف الجمعية العامة -ب
 العادية.

  

 (335مادة )

يخطر المصفي جميع الدائنيف بافتتاح التصفية مع دعكتيـ لتقديـ طمباتيـ، كيحصؿ اإلخطار      -أ
بخطاب مسجؿ بعمـ الكصكؿ كيجكز أف يحصؿ اإلخطار بالنشر في جريدة يكمية محمية إذا كاف 

 الدائنكف غير معمكميف أك كاف مكطنيـ غير معمكـ.

مع عدـ اإلخالؿ بحقكؽ الدائنيف الممتازيف، يقكـ المصفي بكفاء ما عمى الشركة مف ديكف بنسبة -ب
 ىذه الديكف.

ذا لـ يقدـ بعض الدائ  -ج  نيف طمباتيـ كجب إيداع ديكنيـ خزانة المحكمة.كا 

كيجب إيداع خزانة المحكمة مبالغ تكفي لمكفاء بالديكف المتنازع فييا إال إذا حصؿ أصحاب ىذه     -د
الديكف عمى ضمانات كافية أك تقرر تأجيؿ تقسيـ أمكاؿ الشركة إلى أف يتـ الفصؿ في المنازعة 

 في الديكف المذككرة.

  

 (336مادة )

إذا تعدد المصفكف فال تككف تصرفاتيـ صحيحة إال إذا تمت بمكافقتيـ اإلجماعية ما لـ يشترط خالؼ   
ذلؾ في كثيقة تعيينيـ، كال يحتج بيذا الشرط ِقبؿ الغير إال مف تاريخ نشره في إحدل الجرائد اليكمية 

 المحمية.
  

 (337مادة )

ا كاف مما تقتضيو أعماؿ التصفية كلك استعمؿ تمتـز الشركة بكؿ تصرؼ يجريو المصفي باسميا إذ  
 المصفي تكقيع الشركة لحسابو الخاص إال إذا كاف مف تعاقد معو سيئ النية.

  

 (338مادة )

 كؿ ديف نشأ عف أعماؿ التصفية يدفع مف أمكاؿ الشركة باألكلكية عمى الديكف األخرل.  



  

 (339مادة )

المدة المحددة لذلؾ في كثيقة تعيينو، فإذا لـ تحدد ىذه المدة  يجب عمى المصفي إنياء التصفية في     -أ
جاز لكؿ شريؾ أف يرفع األمر إلى المحكمة المختصة لتعييف المدة التي يجب أف تنتيي فييا 

 التصفية.

كيجكز مد المدة المعينة لمتصفية بقرار مف الشركاء أك الجمعية العامة بعد اإلطالع عمى تقرير -ب
ذا كانت المصفي الذم ي ذكر فيو األسباب التي حالت دكف إتماـ التصفية في المدة المعينة ليا، كا 

 مدة التصفية معينة مف المحكمة فال يجكز مدىا إال بإذف منيا.
  

 (340مادة )

 يقدـ المصفي كؿ ستة أشير إلى الشركاء أك إلى الجمعية العامة حسابان مؤقتان عف أعماؿ التصفية.     -أ

يدلي بما يطمبو الشركاء مف معمكمات أك بيانات بالقدر الذم ال يمحؽ الضرر بمصالح  كعميو أف-ب
 الشركة كال يترتب عميو تأخير أعماؿ التصفية.

  

 (342مادة )

( مف ىذا ٖٖٛتقسـ أمكاؿ الشركة بيف جميع الشركاء بعد أداء الديكف المشار إلييا في المادة )     -أ
 شركة.القانكف ككفاء حقكؽ دائني ال

كيحصؿ كؿ شريؾ عمى مبمغ يعادؿ قيمة الحصة التي قدميا في رأس الماؿ كما ىي مبينة في -ب
العقد أك في قرار الجمعية العامة بالتصديؽ عمى تقكيميا أك ما يعادؿ قيمة ىذه الحصة كقت 

 تسميميا إذا لـ تبيف قيمتيا في العقد.

ذا كانت حصة الشريؾ مقصكرة عمى عممو أك ع  -ج مى االنتفاع بالماؿ الذم قدمو لمشركة فال كا 
 يحصؿ عمى شيء في القسمة.

 كيقسـ الباقي مف أمكاؿ الشركة بيف الشركاء بنسبة نصيب كؿ منيـ في الربح.    -د

ذا لـ يكؼ صافي ماؿ الشركة لمكفاء بحصص الشركاء بأكمميا ُكزَِّعت الخسارة بينيـ بحسب      -ه كا 
 الخسائر. النسبة المقررة في تكزيع

  

 (341مادة )

تتبع في قسمة أمكاؿ الشركة األحكاـ المنصكص عمييا في عقد الشركة أك نظاميا، فإذا لـ يرد في العقد   
أك النظاـ نصكص بيذا الشأف كجب إتباع األحكاـ الخاصة بقسمة الماؿ الشائع المنصكص عمييا في 

 القانكف المدني.



  

 (343مادة )

 لى الشركاء أك إلى الجمعية العامة حسابان ختاميان عف أعماؿ التصفية.يقدـ المصفي إ     -أ

 كتنتيي أعماؿ التصفية بالتصديؽ عمى الحساب الختامي.-ب

حدل الجرائد اليكمية المحمية، كال يحتج   -ج يقكـ المصفي بشير انتياء التصفية في السجؿ التجارم كا 
 ر.عمى الغير بانتياء التصفية إال مف تاريخ النش

 كيطمب المصفي بعد انتياء التصفية شطب قيد الشركة مف السجؿ التجارم.    -د

  

 (344مادة )

تحفظ دفاتر الشركة ككثائقيا لمدة عشر سنكات مف تاريخ شطب الشركة مف السجؿ التجارم في المكاف   
 الذم يعينو الشركاء أك الجمعية العامة.

  

  الباب الثالث عشر

  ال األجنبيالشركات ذات رأس الم

 (345مادة )

استثناءن مف أحكاـ ىذا القانكف، كمع مراعاة صالحيات مؤسسة نقد البحريف فيما يتعمؽ بالمؤسسات   
المصرفية كالمالية، يجكز بقرار مف كزير التجارة كالصناعة باالتفاؽ مع الكزير المختص المكافقة عمى 

لشركاء بحرينييف أك غير  -كميان أك جزئيان  -كة تأسيس شركات مما نص عميو في ىذا القانكف تككف مممك 
بحرينييف، كيجكز أف تككف بعممة غير بحرينية عمى أف تككف مقكمة بالعممة البحرينية، كيصدر بتحديد 

 أنشطتيا قرار مف كزير التجارة كالصناعة.

مف الحد األدنى كيجكز أيضان لكزير التجارة كالصناعة إعفاء الشركات المنصكص عمييا في ىذه المادة   
لرأس الماؿ الذم تقرره الالئحة التنفيذية ليذا القانكف، ككذلؾ الترخيص بانعقاد مجالس إدارة ىذه الشركات 
كجمعياتيا العامة العادية كغير العادية خارج دكلة البحريف عمى أف تمتـز ىذه الشركات في شأف 

 اجتماعاتيا بكافة األحكاـ الكاردة في ىذا القانكف.



  

 باب الرابع عشرال

 فروع ومكاتب ووكاالت الشركات األجنبية

 (346مادة )

تسرم عمى الشركات   مع عدـ اإلخالؿ باالتفاقات الخاصة المعقكدة بيف الحككمة كبعض الشركات  
األجنبية المؤسسة في الخارج كالتي تزاكؿ نشاطيا في دكلة البحريف أحكاـ ىذا القانكف عدا األحكاـ 

 سيس.المتعمقة بالتأ

  

 (347مادة )

مع مراعاة التشريعات األخرل فيما ال يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف، يجكز لمشركات المؤسسة في      -أ
 الخارج أف تنشئ ليا فركعان أك ككاالت أك مكاتب في دكلة البحريف بالشركط التالية:

رة كالصػناعة بإنشػاء الفػرع أك الككالػة أف تحصؿ الشركة األجنبيػة عمػى تػرخيص مػف كزيػر التجػا          -1         
 أك المكتب.

أف يككف لمشركة المؤسسة خارج دكلة البحريف كفيؿ بحريني تاجر، فردان كاف أـ شركة، كيجػكز بقػرار     -2   
مػػف كزيػػر التجػػارة كالصػػناعة اسػػتثناء الشػػركة مػػف ىػػذا الشػػرط إذا اتخػػذت فركعيػػا أك مكاتبيػػا مػػف 

 مكتبان تمثيميان ألعماليا. البحريف مركزان إقميميان أك

 أف يقيد الفرع أك الككالة أك المكتب في السجؿ التجارم طبقان ألحكاـ القانكف.-ب

إذا زاكؿ الفرع أك الككالة أك المكتب أعمالو قبؿ إتماـ اإلجراءات المنصكص عمييا في الفقرة   -ج
 يان كعمى كجو التضامف.السابقة كاف األشخاص الذيف أجركا ىذه األعماؿ مسئكليف عنيا شخص

  

 (348مادة )

 يجب أف يقدـ الفرع أك الككيؿ أك المكتب ضمانان لمتأكد مف تنفيذه اللتزاماتو.     -أ

يككف الضماف إما كفالة مف المركز الرئيسي أك مف الكفيؿ البحريني أك مف بنؾ ككديعة بنكية، -ب
رع أك ككيؿ أك مكتب كما يسمى البنؾ كيحدد كزير التجارة كالصناعة الضماف المطمكب مف كؿ ف

 الذم يكدع فيو المبمغ إذا كاف الضماف كديعة.

إذا كاف الضماف كديعة فتككف باسـ الفرع أك الككيؿ أك ممثؿ المكتب كألمر كزير التجارة   -ج
 كالصناعة.

جز عمييا كيجب عمى المكدع في جميع األحكاؿ أف يكمؿ دائمان ما ينقص مف الكديعة إذا كقع ح    -د
 بسبب أعماؿ متعمقة بنشاطو التجارم.



  

 (349مادة )

يجب عمى كؿ فرع أك ككالة أك مكتب لشركة أجنبية أف يطبع عمى جميع أكراقو كمستنداتو كمطبكعاتو   
 االسـ الكامؿ لمشركة كعنكانيا كمركزىا الرئيسي كاسـ الككيؿ، بالمغة العربية بشكؿ تسيؿ قراءتو.

  

 (350مادة )

( ٛٙ( ك )ٕٔم عمى الفركع كالككاالت كالمكاتب المشار إلييا في المادة السابقة أحكاـ المادتيف )تسر   
 مف ىذا القانكف.

  

  الباب الخامس عشر

  الرقابة والتفتيش

 (352مادة )

فيما ال يخؿ بخضكع الشركات ألنظمة الترخيص كالرقابة مف الجيات المختصة بنكع نشاطيا، تشرؼ   
كالصناعة عمى الشركات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف مف حيث تنفيذ أحكامو كأحكاـ النظاـ  كزارة التجارة

 األساسي ليذه الشركات كمراقبة صحة تطبيقيا.

كيتكلى أعماؿ ىذه المراقبة كحضكر الجمعيات العامة كتحرير محاضر ضبط الكاقعة بالنسبة لممخالفات   
ندبيـ لذلؾ قرار مف كزير التجارة كالصناعة، كتككف ليـ سمطة التي تقع ألحكاـ ىذا القانكف، مف يصدر ب

الضبطية القضائية، كتحاؿ المحاضر إلى اإلدعاء العاـ بقرار مف كزير التجارة كالصناعة أك ممف يفكضو 
 الكزير في ذلؾ.

  

 (351مادة )

مكف ربع رأسماؿ يجكز لكزير التجارة كالصناعة، عند الضركرة، أك بناء عمى طمب مقدـ مف شركاء يمث  
الشركة، أف يكمؼ مف يندبو مف مكظفي كزارة التجارة كالصناعة أك مف غيرىـ بتفتيش حسابات كسائر 

 أعماؿ الشركات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف.

  

 (353مادة )

يجكز لمشركاء الذيف يممككف ربع رأس الماؿ عمى األقؿ أف يطمبكا مف كزير التجارة كالصناعة إجراء   
تيش عمى الشركة فيما ينسبكنو إلى رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة كالمديريف أك مدققي الحسابات مف التف

مخالفات في أداء كاجباتيـ التي يقررىا القانكف أك النظاـ األساسي متى كانت لدييـ مف األسباب ما يبرر 
كعمى كزارة التجارة  ىذا الطمب كذلؾ بعد سداد الرسـ الذم يحدده قرار مف كزير التجارة كالصناعة،

كالصناعة بعد التأكد مف جدية األسباب التي يشتمؿ عمييا الطمب أف تجرم التفتيش عمى الشركة طبقان 
 لألحكاـ السابقة.



  

 (354مادة )

إذا استجابت كزارة التجارة كالصناعة لطمب الشركاء إجراء التفتيش عمى الشركة، فإنيا تنتدب مف تراه   
يرىـ لمتفتيش عمى أعماؿ الشركة كحساباتيا لمتأكد مف عدـ مخالفتيا ألحكاـ مف مكظفييا أك مف غ

كيحؽ لمف يكمؼ بالتفتيش اإلطالع عمى دفاتر الشركة كسجالتيا كمستنداتيا ككافة الكثائؽ   القانكف.
كالبيانات التي يراىا ضركرية ألعماؿ التفتيش كأف يطمب مف رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة كأم مكظؼ 

شركة تقديـ البيانات كالمعمكمات التي يراىا مناسبة ألعماؿ التفتيش، كبعد االنتياء مف أعماؿ في ال
التفتيش تقكـ كزارة التجارة كالصناعة بإخطار الشركة كالشركاء الطالبيف بنتيجة أعماؿ التفتيش عمى 

 الشركة.

  

 (355مادة )

تفتيش عمى الشركة، أك لـ تتخذ قراران في ىذا إذا رفضت كزارة التجارة كالصناعة طمب الشركاء إجراء ال  
الشأف خالؿ ثالثيف يكمان مف تقديـ الطمب إلييا، جاز لمشركاء تقديـ طمب إلى قاضي األمكر المستعجمة 
ليأمر بإجراء التفتيش المطمكب كانتداب خبير لمقياـ بيذه الميمة، كتحديد أتعابو كيتحمؿ ىذه األتعاب 

بت مسئكليتو عف المخالفات الكاردة في الطمب، كتسرم عمى التفتيش في ىذه طالبك التفتيش أك َمْف تث
 الحالة األحكاـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف.

  

 (356مادة )

يجكز لكؿ ذم مصمحة الطعف في نتيجة أعماؿ التفتيش أماـ المحكمة الكبرل المدنية خالؿ ثالثيف يكمان   
 مف تاريخ التبميغ.

يككف فييا الطاعف ىك طالب التفتيش يجب أف يككف الطعف مشتمالن عمى األدلة التي  كفي الحالة التي  
يستفاد منيا أف لديو مف األسباب ما يبرر اتخاذ إجراءات الطعف في التفتيش، كأنو لـ يتقدـ بطمبو لمجرد 

 اإلساءة كالتشيير.

  

 (357مادة )

دققي الحسابات أف يطمعكا مف يكمؼ عمى أعضاء مجمس اإلدارة كالمديريف كمكظفي الشركة ك م  
بالتفتيش طبقان ألحكاـ المكاد السابقة، عمى جميع ما يككف متعمقان بشئكف الشركة مف الدفاتر كالكثائؽ 

 كاألكراؽ التي يقكمكف عمى حفظيا أك يككف ليـ حؽ الحصكؿ عمييا.

يقدمكا لكزارة التجارة  كفي جميع األحكاؿ عمى مجمس اإلدارة أك المديريف أك مدققي الحسابات أف  
 كالصناعة أية مستندات أك كثائؽ أك ميزانيات أك نتائج أعماؿ في أم كقت عند طمب الكزارة.



  

 (358مادة )

إذا تبيف لكزير التجارة كالصناعة أك المحكمة المختصة أف ما نسبو طالبك التفتيش إلى أعضاء مجمس   
لزاـ طالبي التفتيش اإلدارة أك المدققيف غير صحيح، جاز ليما األم ر بنشر ذلؾ كمو في الجريدة الرسمية كا 

ذا تبيف صحة المخالفات  بالمصاريؼ دكف إخالؿ بمسئكلياتيـ عف التعكيض إف كاف لو مقتض، كا 
المنسكبة إلى رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة أك المديريف أك المدققيف أمر باتخاذ التدابير العاجمة كبدعكة 

 فكر، كيرأس اجتماعاتيا في ىذه الحالة َمْف يندبو كزير التجارة كالصناعة.الجمعية العامة عمى ال

كلمجمعية العامة أف تقرر عزؿ رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة أك المديريف أك المدققيف كرفع دعكل   
المسئكلية عمييـ، كيككف قرارىا صحيحان متى كافؽ عميو الشركاء الحائزكف لنصؼ رأس الماؿ بعد أف 

 منو نصيب مف نظر في أمر عزلو مف أعضاء ىذا المجمس أك المديريف.يستبعد 

كال يجكز إعادة انتخاب المعزكليف في مجمس اإلدارة أك تعيينيـ مديريف قبؿ انقضاء خمس سنكات مف   
 تاريخ إصدار القرار الخاص بعزليـ.

  

 (359مادة )

فكظة لدل كزارة التجارة كالصناعة في يجكز لكؿ ذم شأف أف يطمب اإلطالع عمى البيانات المح     -أ
شأف الشركات الخاضعة إلشرافيا كرقابتيا، كأف يحصؿ عمى نسخة منيا مطابقة لألصؿ، لقاء رسـ 

 يصدر بتحديده قرار مف كزير التجارة كالصناعة.

ة كلكزارة التجارة كالصناعة أف ترفض الطمب المشار إليو في الفقرة السابقة إذا كاف مف شأف إذاع -ب
 البيانات المطمكبة إلحاؽ الضرر بالشركة أك بأية ىيئة أخرل أك بالمصمحة العامة.

  

 (360مادة )

لكزير التجارة كالصناعة أف يحدد بقرار منو، الجية التي تتحمؿ مصركفات التفتيش لمف يندبيـ مف غير   
 القانكف.( مف ىذا ٖٗ٘( ك )ٖٖ٘( ك )ٕٖ٘مكظفي الكزارة، في حاؿ تطبيؽ أحكاـ المكاد )

  

 الباب السادس عشر

 العقوبات

 (362مادة )

مع عدـ اإلخالؿ بأية عقكبة أشد ينص عمييا قانكف العقكبات أك أم قانكف آخر، يعاقب بالحبس   
كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ دينار بحريني كال تزيد عمى عشرة آالؼ دينار بحريني أك بإحدل ىاتيف 

 العقكبتيف: 



ت في عقد الشركة أك نظاميا األساسي أك في نشرات االكتتاب أك في غير ذلؾ مف كؿ مف اثب     -أ
كثائؽ الشركة بيانات كاذبة أك مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف، ككؿ مف كقع عمى ىذه الكثائؽ أك 

 كزعيا مع عممو بذلؾ.

ك سندات كؿ مؤسس أك مدير أك عضك مجمس إدارة كجو الدعكة إلى الجميكر لالكتتاب في أسيـ أ-ب
عمى خالؼ أحكاـ ىذا القانكف ككؿ مف عرض ىذه األسيـ أك السندات لالكتتاب لحساب الشركة 

 مع عممو بما كقع مف مخالفة.

 كؿ مف قّكـ مف الشركاء أك غيرىـ بطريؽ التدليس حصصان عينية بأكثر مف قيمتيا الحقيقية.  -ج

ؾ في إعداد أك اعتماد ميزانية ال تعبر عف كؿ عضك مجمس إدارة أك مدير أك مدقؽ حسابات شار     -د
حقيقة المركز المالي لمشركة أك حساب لألرباح كالخسائر ال يعبر عمى الكجو الصحيح عف أرباح 

 الشركة أك خسائرىا عف السنة المالية.

 كؿ عضك مجمس إدارة أك مدير أك مدقؽ حسابات كّزع فكائد أك أرباحان غير حقيقية أك بالمخالفة     -ه
 ألحكاـ ىذا القانكف أك نظاـ الشركة أك صادؽ عمى تكزيعيا.

كؿ مدير أك عضك مجمس إدارة استكلى عمى مكافأة أكثر مما ىك منصكص عميو في ىذا القانكف    -و
 أك في عقد الشركة أك نظاميا األساسي.

ير حقيقية في كؿ مدير أك عضك مجمس إدارة أك مصٍؼ أك مدقؽ حسابات ذكر بيانات كاذبة أك غ   -ز
الميزانية أك في حساب األرباح كالخسائر أك فيما أعده مف تقارير لمشركاء أك لمجمعية العامة أك 
تخمؼ عف تقديـ ىذه التقارير أك أغفؿ عمدان ذكر كقائع جكىرية فييا مما يترتب عميو أف يصبح 

 المركز المالي لمشركة مغايران لمحقيقة.

ة أك عضك مجمس رقابة أك مستشار أك خبير أك مدقؽ حسابات أك كؿ مدير أك عضك مجمس إدار   -ح
معاكف لو أك عامؿ لديو أك مكظؼ حككمي أككؿ شخص يعيد إليو بالتفتيش عمى الشركة يفشي 
ما يحصؿ عميو بحكـ عممو مف أسرار الشركة أك يستغؿ ىذه األسرار لجمب نفع خاص لو أك 

 لغيره.

جارة كالصناعة لمتفتيش عمى الشركة يثبت عمدان فيما يعده مف كؿ شخص معيف مف ِقبؿ كزارة الت  -ط
تقارير عف نتيجة التفتيش كقائع غير صحيحة أك ُيغفؿ عمدان مف ىذه التقارير كقائع جكىرية مف 

 شأنيا أف تؤثر في نتيجة التفتيش.

  

 (361مادة )

ف آخر، يعاقب بغرامة ال مع عدـ اإلخالؿ بأية عقكبة أشد ينص عمييا قانكف العقكبات أك أم قانك   
 تجاكز خمسة آالؼ دينار بحريني:



كؿ مف أصدر أسيمان أك إيصاالت اكتتاب أك شيادات مؤقتة أك سندات أك عرضيا لمتداكؿ عمى      -أ
 خالؼ األحكاـ المقررة في ىذا القانكف.

تمتعان كؿ مف عيف عضكان في مجمس إدارة شركة مساىمة أك عضكان منتدبان إلدارتيا كظؿ م-ب
بعضكيتيا أك عيف مراقبا فييا، ككؿ مف تكلى عمالن فييا، ككؿ مف حصؿ عمى ضماف أك قرض 

 منيا، عمى خالؼ األحكاـ المقررة في ىذا القانكف.

كؿ مف أسس شركة تخالؼ األحكاـ المقررة في شأف النسبة الكاجب تكافرىا بالنسبة لرأس الماؿ   -ج
 البحريني.

مجمس إدارة أك مدقؽ حسابات أك مصٍؼ أىمؿ ذكر كقائع جكىرية في كؿ مدير أك عضك     -د
الميزانية أك في حساب األرباح كالخسائر مما يترتب عميو أف يصبح المركز المالي لمشركة مغايران 

 .لمحقيقة

كؿ مف أغفؿ دعكة الجمعية العامة أك الشركاء لالنعقاد في حالة كقكع خسارة لمشركة تبمغ الحد      -ه
 نصكص عميو في ىذا القانكف أك في عقد الشركة مع عممو بيذه الخسارة.الم

كؿ مف امتنع عف دعكة الجمعية العامة أك عف إدراج مسائؿ في جدكؿ أعماليا في األحكاؿ التي    -و
 يكجب القانكف دعكة الجمعية العامة لالنعقاد أك إدراج المسائؿ المذككرة في جدكؿ األعماؿ.

س إدارة يعد تقريران أك ميزانية أك حسابات مخالفان لمقرار المشار إليو في المادة كؿ عضك مجم   -ز
( مف ٜٕٔ(، ككذلؾ كؿ مدقؽ حسابات يعد تقريران مخالفان لمبيانات المشار إلييا في المادة )ٜ٘ٔ)

 .ىذا القانكف

مر أك قاـ كؿ عضك مجمس إدارة أك مدير أك مكظؼ بالشركات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف أ  -ح
 بصرؼ مبمغ مف أمكاؿ الشركة بدكف مستندات تبيف أكجو الصرؼ كالجية التي صرفت ليا.

كؿ َمْف كمفتو كزارة التجارة كالصناعة أك المحكمة بالتفتيش عمى الشركة فأىمؿ ذكر كقائع جكىرية   -ط
 مف شأنيا أف تؤثر في نتيجة التفتيش.

ء أك المدققيف أك مكظفي كزارة التجارة كالصناعة الذيف كؿ مف امتنع عمدان عف تمكيف، الشركا -ي
يندبيـ كزير التجارة كالصناعة أك مف ليـ حؽ التفتيش، مف اإلطالع عمى الدفاتر كاألكراؽ التي 

 يككف ليـ حؽ اإلطالع عمييا كفقان ألحكاـ ىذا القانكف.

 نكف.كؿ مف امتنع عمدان عف تطبيؽ أية قاعدة آمرة مف قكاعد ىذا القا  -ك

  

 (363مادة )

كؿ شركة أسست قبؿ العمؿ بأحكاـ ىذا القانكف عمى كجو يخالؼ أحكامو يجب عمى الشركاء فييا أف   
يبادركا إلى تعديؿ عقكدىا بما يتفؽ كأحكاـ ىذا القانكف كذلؾ خالؿ فترة ال تزيد عمى ثالث سنكات مف 



ال كجب عمى الشركاء تصفية أعما ليا، كذلؾ فيما عدا الشركات التي يصدر كقت العمؿ بيذا القانكف، كا 
 قرار مف مجمس الكزراء باستثنائيا.

  

 


