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مر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة 2020
بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�شركات التجارية
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2001
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان
ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة ،1989
وتعديالته،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ،ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  ،2006وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل

ـ�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )1الفقرة الثانية ،و( )2الفقرة (�أ) ،و( 18مكرر ًا) �صدر
ُت َ
الفقرة (�أ) ،و( ،)30و( )44الفقرة (�أ) ،و( )45الفقرة (�أ) ،و( )53الفقرة الأوىل ،و(،)111
و( ،)126و( )128الفقرة (�أ) ،و( ،)131و( )168الفقرة (و) ،و( ،)183و( 184مكرر ًا)
الفقرة (�أ) ،و( )187الفقرة (ب) ،و( ،)188و( )189الفقرة (د) ،و( )199الفقرة (�أ)،
و( ،)201و( )212الفقرة الثانية ،و( )215الفقرة (ب) ،و( 215مكرر ًا) الفقرة (ج) ،و()224
الفقرة الثالثة ،و( )261الفقرة الأوىل ،و( ،)268و( )269الفقرة الأوىل ،و( ،)271و(،)272
و( )285الفقرة (�أ) ،من قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،2001الن�صو�ص الآتية:
مادة ( )1فقرة ثانية:
ا�ستثنا ًء من �أحكام الفقرة ال�سابقة ،يجوز �أن تتكون ال�شركة من �شخ�ص واحد ،كما يجوز �أن
ُتـن�ش�أ �شركات غري هادفة لتحقيق الربح ،وذلك ِو ْفـق ًا لأحكام هذا القانون.
مادة ( )2فقرة (�أ):
�أ -يجب �أن تتخذ ال�شركة التجارية التي ت� َّؤ�سـ�س في مملكة البحرين �أحد الأ�شكال الآتية:
� -1شركة الت�ضامن.
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� -2شركة التو�صية الب�سيطة.
المحا�صـة.
� -3شركة
َّ
� -4شركة الم�ساهمة.
� -5شركة التو�صية بالأ�سهم.
 -6ال�شركة ذات الم�سئولية المحدودة.
مادة ( 18مكرراً) �صدر الفقرة (�أ):
�أ -يك���ون الم� ِّؤ�س����س �أو ال�شريك �أو مالك ر�أ�س المال �أو مدي���ر ال�شركة �أو ع�ضو مجل�س الإدارة في
�شركة الم�ساهمة �أو �شركة الم�ساهمة المقفلة �أو ال�شركة ذات الم�سئولية المحدودة  -بح�سب
الأح���وال  -م�سئ���و ًال في جميع �أمواله الخا�صة عن �أية �أ�ضرار ت�صي���ب ال�شركة �أو ال�شركاء �أو
الم�ساهمين �أو الغير ،في � ٍّأي من الحاالت الآتية:
مادة (:)30
يجب �شه ُر ع ْقـد ال�شركة وكل تعديل عليه بالق ْيـد يف ال�سجل التجاري ِو ْفق ًا لقانون هذا
ال�سجل ،و ُي َ
ـن�شـر ملخ�ص عقد ال�شركة وكل تعديل عليه يف املوقع الإلكرتوين للوزارة املعنية ب�شئون
التجارة.
مادة ( )44فقرة (�أ):
�أ� -إذا كان المدير �شريك ًا مع َّيـن ًا في ع ْقـد ت�أ�سي�س ال�شركة جاز عزْ ُلـه بقرار من ال�شركاء الحائزين
عل���ى ما ال يقل عن  ٪٧٥من ر�أ�سمال ال�شرك���ة وب�شرط وجود م�س ِّوغ مقبول لذلك ،وكل اتفاق
على خالف ذلك ُيـعت َبـر ك�أن لم يكن.
مادة ( )45فقرة (�أ):
�أ� -إذا كان المدي���ر �شري���ك ًا مع َّيـن ًا في ع ْقـد ت�أ�سي�س ال�شرك���ة ،فال يجوز له �أن يعتزل الإدارة لغير
�سبب مقبول و�إال كان م�سئو ًال عن التعوي�ض.
مادة ( )53فقرة �أولى:
ل�شركة التو�صية الب�سيطة �أن تتخذ ا�سم ًا خا�ص ًا ،ويجوز �أن يكون ا�سمها م�ست َمـد ًا من
�أغرا�ضها ,ويجب �أن يتبـع ا�سـم ال�شركة عبارة (�شركة تو�صية ب�سيطة) و�أن ُيـذ َكـر كل ذلك يف
جميع عقود ال�شركة وفواتريها و�إعالناتها و�أوراقها ومطبوعاتها ،ف�إذا مل ُيـذ َكـر كان مديرو
ال�شركة م�سئولني بالت�ضامن يف �أموالهم اخلا�صة جتاه الغري.
مادة (:)111
يجوز �أن ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أن تكون لل�شركة بالإ�ضافة للأ�سهم العادية
�أ�سهم ممتازة يتق َّرر لها بع�ض احلقوق واملزايا يف الت�صويت �أو الأرباح �أو غري ذلك من احلقوق
واملزايا ،ويجوز �أن ين�ص النظام الأ�سا�سي على �أن تكون لل�شركة عدة فئات من الأ�سهم املمتازة،
على �أن تت�ساوى الأ�سهم من ذات الفئة يف احلقوق واملزايا .وال يجوز تعديل احلقوق �أو املزايا
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املتعلقة بالأ�سهم املمتازة �أو � ٍّأي من فئاتها يف حال تع ُّددها� ،إال مبوافقة ثلثي حاملي نوع الأ�سهم
املتعلقة بالتعديل.
ويف جميع الأحوال ال يجوز �إ�صدار �أ�سهم ممتازة �إال بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية.
ويكون حلملة الأ�سهم املمتازة حق الأف�ضلية باالكتتاب بالن�سبة �إىل تلك الأ�سهم فقط ،ويف حال
تع ُّدد فئات الأ�سهم املمتازة يكون حلاملي تلك الفئة �أف�ضلية االكتتاب بالن�سبة للأ�سهم املمتازة
اجلديدة من ذات الفئة.
وت�صدر الأ�سهم املمتازة ِو ْفـق ًا لأحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية
ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة  2006واللوائح ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه بالن�سبة لل�شركات
امل�ساهمة املدرجة �أو ال�شركات َّ
ـ�صدر الوزير املع ِنـي ب�شئون التجارة
املرخـ�ص لها من ِقـ َبـله .و ُي ِ
اللوائح وال ُّن ُـظـم التي ُتـتَّـبع يف �إ�صدار الأ�سهم املمتازة بالن�سبة لل�شركات الأخرى.
مادة (:)126
جتري زيادة ر�أ�س املال ب�إحدى الطرق الآتية:
�أ� -إ�صدار �أ�سهم جديدة بقيمة الزيادة.
ـ�صدرها ال�شركة �إلى �أ�سهم.
ب -تحويل �سندات القر�ض التي ُت ِ
ج -تحويل َد ْيـن على ال�شركة �إلى �أ�سهم ل�صالح المدين.
د -تقديم ح�صة عينية لل�شركة.
هـ -تحويل االحتياطي �أو جزء من الأرباح القابلة للتوزيع �إلى ر�أ�سمال ،ويتم هذا التحويل ب�إحدى
طريقتين:
-1زي��ادة القيمة الإ�سمية للأ�سهم الأ�صلية دون �أن تطلب ال�شركة من الم�ساهمين د ْفـع
الفرق ،بل ُيـدفع من االحتياطي ،وت� َّؤ�شـر على الأ�سهم بقيمتها الجديدة.
�	-2إ�صدار �أ�سهم جديدة بقيمة الزيادة ،وت��وزع ال�شركة هذه الأ�سهم على الم�ساهمين
بقدر ن�سبة ما يملكه من الأ�سهم الأ�صلية.
الأ�صليين دون مقابل ،ك ٌّل ْ
مادة ( )128فقرة (�أ):
�شرط على خالف ذلك ُيـعت َبـر
�أ-تك���ون للم�ساهمين �أولوية االكتتاب في الأ�سهم الجدي���دة ،وكل ٍ
ك�أن لم يكن ،وا�ستثنا ًء من ذلك ال تكون للم�ساهمين �أولوية االكتتاب في � ٍّأي مما يلي:
ـ�صدرها ال�شركة لأغرا�ض برنامج �أ�سهم العاملين.
-1الأ�سهم التي ُت ِ
ـ�صدرها ال�شركة لإدخال �شريك ا�ستراتيجي ِو ْفـق ًا لأحكام المادة (127
-2الأ�سهم التي ُت ِ
مكرر ًا) من هذا القانون.
ـ�صدرها ال�شركة مقابل َد ْيـن ِو ْفـق ًا لأحكام المادة ( 127مكرر ًا  )1من هذا
-3الأ�سهم التي ُت ِ
القانون.
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مادة (:)131
ُي َ
ـن�شـر القرار ال�صادر بزيادة ر�أ�س املال يف املوقع الإلكرتوين للوزارة املعن َّيـة ب�شئون التجارة
بعد الت�أ�شري بالزيادة يف ال�سجل التجاري.
مادة ( )168فقرة (و):
و -الت�ص���رف في الأ�سه���م المملوكة له ،والأولوية ف���ي االكتتاب بالأ�سهم الجدي���دة ،وذلك ِو ْفـق ًا
لأح���كام هذا القانون ،وبمراع���اة الأحكام والقرارات ِّ
المنظـمة لقواع���د و�شروط و�إجراءات
عملي���ات اال�ستحواذ واالندماج ال�صادرة عن م�صرف البحرين المركزي بالن�سبة لل�شركات
َّ
المرخـ����ص لها من ِقـ َبـل���ه ،وعن الوزي���ر المع ِنـي ب�شئون
الم�ساهم���ة المدرج���ة �أو ال�شركات
التجارة بالن�سبة لل�شركات الأخرى.
مادة (:)183
رئي�س جمل�س الإدارة هو رئي�س ال�شركة ،وميثلها لدى الغري ،و ُيـعت َبـر توقيعه كتوقيع جمل�س
الإدارة يف عالقة ال�شركة بالغري ،وعليه �أن ين ِّفـذ قرارات املجل�س و�أن يتق َّيـد بتو�صياته .ويحل
نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف غيابه وتكون له ذات �صالحيات رئي�س املجل�س.
ومع ذلك ،يجوز �أن ين�ص نظام ال�شركة على تفوي�ض �أو �إ�شـراك ع�ضو �آخر من جمل�س
الإدارة �أو الإدارة التنفيذية يف مبا�شرة �صالحيات رئي�س املجل�س.
مادة ( 184مكرراً) فقرة (�أ):
�أ -ت�ش َّكـ���ل بقرار من مجل�س الإدارة لجنة تدقيق ت�ش َّكـ���ل بكاملها من بين �أع�ضائه تتولى مراجعة
الممار�سات المحا�سبية والمالية لل�شركة والتدقيق المحا�سبي وما يت�صل به ،ومدى االلتزام
ب�أح���كام القانون و�أنظمة و�سيا�سات ال�شركة .ويحدِّ د ميثاق �إدارة وحوكمة ال�شركات �ضوابط
ت�شكيل لجنة التدقيق واخت�صا�صاتها ونظام عملها ومكاف�آت �أع�ضائها.
مادة ( )187فقرة (ب):
ب -لكل م�ساهم �أن يرفع دعوى الم�سئولية منفرد ًا �ضد مجل�س �إدارة ال�شركة في حالة عدم قيام
ال�شركة بر ْفـعها ِو ْفـق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه المادة� ،إذا ت�س َّبـب الخط�أ في �إلحاق �ضرر
م�سجـل م�صحوب ب ِع ْلم
خا����ص به كم�ساهم ،وذلك بعد قيامه ب�إخطار ال�شركة بموجب كتاب َّ
الو�ص���ول بعزمه على ر ْفـع الدعوى قبل ر ْفـعها بثالثين يوم ًا على الأقل .ويقع باط ًال كل �شرط
ف���ي نظام ال�شرك���ة يق�ضي بغير ذلك .ويج���وز للم�ساهم �أن يطلب �أثناء نظ���ر الدعوى �إلزام
المدع���ى عليه �أو الغير بتقديم ما تحت يده من �أية مح َّررات� ،أو فئات منها ،تكون ذات �صلة
دون الحاجة لتحديد كل مح َّرر على حدة.
مادة (:)188
يب ِّيـن نظـام ال�شـركة طريقة حتـديد مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وال يجوز تقدير
خ�صـم االحتياطات القانونية وتوزيع
جمموع هذه املكاف�آت ب�أكرث من  ٪10من �صايف الربـح بعـد ْ
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ربح ال يقل عن  ٪5من ر�أ�سمال ال�شركة املدفوع ،كما يجوز للجمعية العامة �أن تقرر �ص ْرف مكاف�أة
�سنوية لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�سنوات التي ال حت ِّقـق فيها ال�شركة �أرباح ًا �أو ال�سنوات
التي ال تو ِّزع فيها �أرباح ًا على امل�ساهمني على �أن يوافق على ذلك الوزير املع ِنـي ب�شئون التجارة،
ويجب �أن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إىل اجلمعية العامة على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ك ٌّل على حدة خالل ال�سنة املالية من رواتب ومكاف�آت ون�صيب
يف الأرباح وبدل ح�ضور وبدل متثيل وم�صروفات وغريها ،وبيان ما قب�ضوه بو�صفهم موظفني
�أو �إداريني �أو نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية �أو �أية �أعمال �أخرى .كما يجب �أن ي�شتمل
التقرير املذكور الإف�صاح عن مكاف�آت �أع�ضاء الإدارة التنفيذية ٍّ
كل على حدة ،مبا يف ذلك �أية
رواتب ومنافع ومزايا و�أ�سهم.
مادة ( )189فقرة (د):
د -م���ع عدم الإخالل بحقوق الغير ح�سن الني���ة� ،إذا كانت �شروط العقد �أو الت�صرف غير عادلة
�أو كان �ض���ار ًا بم�صال���ح الم�ساهمين تحك���م المحكمة ب�إلزام ع�ضو مجل����س الإدارة �صاحب
الم�صلح���ة بالتعوي�ض و�أن ير َّد �إلى ال�شركة � َّأي ربح �أو منفعة تح َّقـقت له .كما للمحكمة �أي�ض ًا
�أن تحكم بحرمانه من تو ِّلـي � ِّأي من�صب �إداري في �أية �شركة �أو تمثيلها لمدة ال تقل عن �سنة
واح���دة ،ولها �أن تحكم ببطالن العقد �أو الت�صرف .ودون الإخالل ب�أحكام الفقرة (ب) من
الم���ادة ( 18مكرر ًا) والمادة ( )186من هذا القانون ،يـُ�س�أل باقي مجل�س الإدارة والمدراء
بالت�ضامن مع �صاحب الم�صلحة عن كل ذلك� ،إذا كانوا قد وافقوا على العقد �أو الت�صرف.
مادة ( )199فقرة (�أ):
�أ -تع َلـ���ن دعوة الم�ساهمي���ن النعقاد الجمعية العامة في جريدتي���ن يوميتين محليتين على الأقل
ت�ص���در �إحداهم���ا باللغة العربي���ة والأخرى باللغ���ة الإنجليزية ،وذلك قب���ل الموعد المح َّدد
لالنعقاد بواحد وع�شرين يوم ًا على الأقل ،ويجب �أن ي�شتمل الإعالن على جدول الأعمال و�أن
ومت�ضمـن ًا المعلومات الالزمة ِو ْفـق ًا ِلـما تحدِّ ده الالئحة التنفيذية.
مف�صـ ًال
ِّ
يكون َّ
مادة (:)201
ير�أ�س اجتماع اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه �أو من ينتدبه جمل�س الإدارة �أو
اجلمعية العامة لذلك ،وال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون
وجـب دعوة
لهم حق الت�صويت ميثلون �أكرث من ن�صف ر�أ�س املال ،ف�إذا مل يتوافر هذا الن�صاب َ
ثان لذات جدول الأعمال ُيـع َقـد بعد مدة ال تقل عن �سبعة �أيام وال تزيد على
اجلمعية �إىل اجتماع ٍ
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ االجتماع الأول .وال يكون االجتمـاع الثاين �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره
م�ساهمون لهم حق الت�صويت ميثلون �أكرث من  ٪30من ر�أ�س املال على الأقل .ويكون االجتماع
توجـه دعوة جديدة لالجتماعني الأخريين
الثالث �صحيح ًا �أي ًا كان عدد احلا�ضرين ،ويجوز �أال َّ
�إذا كان قد ُحـدِّ د تاريخهما يف الدعوة �إىل االجتماع الأول� ،شريطة �أن يتم الن�شر بعدم انعقاد � ٍّأي
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من هذين االجتماعني يف جريدتني يوميتني حمليتني على الأقل ت�صدر �إحداهما باللغة العربية
والأخرى باللغة الإجنليزية.
مادة ( )212فقرة ثانية:
توجـه دعوة جديدة لالجتماعني الأخريين �إذا كان قد ُحـدِّ د تاريخهما يف الدعوة
ويجوز �أال َّ
لالجتماع الأول� ،شريطة �أن يتم الن�شر بعدم انعقاد � ٍّأي من هذين االجتماعني يف جريدتني
يوميتني حمليتني على الأقل ت�صدر �إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإجنليزية.
مادة ( )215فقرة (ب):
ب -يج���وز للم�ساه���م �أن يطلب �أثناء نظر دعوى البطالن الم�شار �إليه���ا في الفقرة (�أ) من هذه
الم���ادة �إلزام المدعى علي���ه �أو الغير بتقديم ما تحت يده من �أية مح��� َّررات� ،أو فئات منها،
تكون ذات �صلة دون الحاجة لتحديد كل مح َّرر على حدة.
مادة ( 215مكرراً) فقرة (ج):
ج -يج���وز للم�ساه���م �أن يطلب �أثناء نظ���ر دعوى البطالن الم�شار �إليها ف���ي الفقرة (�أ) من هذه
المادة �إلزام المدعى عليه �أو الغير بتقديم ما تحت يده من �أية مح َّررات� ،أو فئات منها تكون
ذات �صلة دون الحاجة لتحديد كل مح َّرر على حدة.
مادة ( )224فقرة ثالثة:
ـ�ستخدم االحتياطي
مع مراعاة الأحكام والقواعد ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزيُ ،ي َ
الإجباري يف زيادة ر�أ�سمال ال�شركة �أو تغطية خ�سائرها التي تت�سبب يف نق�صان ر�أ�سمالها .و�إذا
جاوز هذا االحتياطي  ٪50من ر�أ�س املال ال�صادر ،جاز للجمعية العامة �أن تقرر توزيع الزيادة
على امل�ساهمني يف ال�سنوات التي ال حت ِّقـق فيها ال�شركة �أرباح ًا �صافية تكفي لتوزيع �أرباح على
امل�ساهمني.
مادة ( )261فقرة �أولى:
ال�شركة ذات امل�سئولية املحدودة ،هي �شركة تتكون من عدد من الأ�شخا�ص ،وال يكون كل
بقدر ح�صته يف ر�أ�س املال .ويجوز �أن ُتـمت َلـك من ِقـ َبـل �شخ�ص واحد طبيعي
�شريك م�سئو ًال �إال ْ
�أو اعتباري.
مادة (:)268
يجب على مدير ال�شركة� ،أو َمن يخ ِّوله ال�شركاء ،قي ُدها يف ال�سجل التجاري والن�شر عنها يف
املوقع الإلكرتوين للوزارة املعن َّيـة ب�شئون التجارة .وال تكت�سب ال�شركة ال�شخ�صية املعنوية �إال بعد
ق ْيـدها ،وال يجوز لها قبل ذلك مبا�شرة �أعمالها ،وكل ت�صرف يتم حل�ساب ال�شركة قبل القيد يف
ال�سجل ال ُي ِـلزم �إال َمن �أجراه ويكون م�سئو ًال عنه يف جميع �أمواله ،و�إذا تع َّدد َمن �أجروا الت�صرف
كانوا م�سئولني بالت�ضامن.
مادة ( )269فقرة �أولى:
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ي َق َّـ�سـم ر�أ�سمال ال�شركة ذات امل�سئولية املحدودة �إىل ح�ص�ص مت�ساوية.
مادة (:)271
ال يكون للتنازل عن احل�صة �أثر بالن�سبة �إىل ال�شركاء �أو الغري� ،إال من وقت الق ْيـد يف ال�سجل
التجاري والن�شر يف املوقع الإلكرتوين للوزارة املعن َّيـة ب�شئون التجارة.
مادة (:)272
تنتقل ح�صة كل �شريك �إىل ورثته �أو املو�صى لهم بها.
مادة ( )285فقرة (�أ):
�أ -ال يج���وز تعديل ع ْقـ���د ال�شركة ،وال زيادة ر�أ�سمالها �أو تخفي�ض���ه �إال بقرار من الجمعية العامة
لل�ش���ركاء ،وي�ص���در ب�أغلبية ال�ش���ركاء الحائزين لثالث���ة �أرباع ر�أ�سمالها ،مال���م ين�ص ع ْقـد
ال�شرك���ة على ن�سبة �أعلى .وم���ع ذلك ال يجوز زيادة التزامات ال�شركاء المالية �إال بموافقتهم
الإجماعية.

املادة الثانية

ُتـ�ضاف �إىل قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001مواد
جديدة ب�أرقام ( 127مكرر ًا) ،و( 127مكرر ًا  ،)1و( ،)174و( 216مكرر ًا) ،و( 236مكرر ًا ،)1
و( 239مكرر ًا) ،و( 319مكرر ًا) ،و( ٣١٩مكرر ًا  ،)١و( 362مكرر ًا  ،)1كما ت�ضاف فقرة ثانية
�إىل املادة ( ،)204وفقرة جديدة برقم (ج) �إىل املادة ( ،)312وفقرة جديدة برقم (ل) �إىل
املادة ( ،)٣٦٢ن�صو�صها الآتية:
مادة ( 127مكرراً):
مع مراعاة الأحكام والقواعد ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي ،يجوز لل�شركة
تخ�صـ�ص الزيادة
مبوجب قرار ُت ِ
ـ�صدره اجلمعية العامة غري العادية زيادة ر�أ�سمالها على �أن َّ
لدخول �شريك ا�سرتاتيجي ممن لهم القدرة على توفري دعم ملمو�س فني �أو ت�شغيلي �أو ت�سويقي
لل�شركة ،وذلك مبراعاة �أية �شروط و�ضوابط ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير املع ِنـي ب�شئون
التجارة بعد التن�سيق مع م�صرف البحرين املركزي.
مف�صـلة
ويجب �أن ت�شتمل �أوراق الدعوة الجتماع اجلمعية العامة غري العادية على درا�سة َّ
تب ِّيـن مربرات زيادة ر�أ�س املال وجدوى �إدخال ال�شريك اال�سرتاتيجي املقرتَح وت�أثري دخوله على
ن�سبة ملكية م�ساهمي ال�شركة واملنافع املتو َّقـعة نتيجة لذلك.
ويجب �إنهاء كافة الرتتيبات املتعلقة ب�إدخال ال�شريك اال�سرتاتيجي خالل مدة �أق�صاها �ستة
�أ�شهر من قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على �إدخاله ك�شريك ا�سرتاتيجي ،و�إال
اعتُـ ِبـر القرار ك�أن مل يكن.
مادة ( 127مكرراً :)1
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ـ�صدره اجلمعية العامة غري العادية زيادة ر�أ�سمالها عن طريق
يجوز لل�شركة مبوجب قرار ُت ِ
ـ�صدر للدائنني ب�شرط موافقتهم ،وذلك
حتويل ديون نقدية حم َّددة �إىل �أ�سهم يف ر�أ�سمالها ُت َ
مبراعاة �أية �شروط و�ضوابط ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير املع ِنـي ب�شئون التجارة بعد
التن�سيق مع م�صرف البحرين املركزي.
مف�صـلة
ويجب �أن ت�شتمل �أوراق الدعوة الجتماع اجلمعية العامة غري العادية على درا�سة َّ
تب ِّيـن جدوى و�ضرورة حتويل الديون النقدية �إىل �أ�سهم يف ال�شركة ل�صالح الدائنني ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أثري التحويل على ن�سبة ملكية م�ساهمي ال�شركة.
مادة (:)174
يجب على ال�شركة �إتاحة املعلومات التالية ب�ش�أن كل مر�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة على
موقعها الإلكرتوين �أو �إر�سالها �إىل امل�ساهمني ب�شكل �شخ�صي ب�أية و�سيلة معت َمـدة ابتدا ًء من
تاريخ الدعوة لعقد اجتماع اجلمعية العامة:
 -1ال�سيرة الذاتية ،بما في ذلك الم�ؤهالت الأكاديمية والمهنية.
عمل يقوم به ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ي�ش ِّكـل مناف�س ًة لل�شركة.
ُّ �	-2أي ٍ
�	-3أ�سماء ال�شركات والجهات التي يزاول العمل فيها �أو ي�شغل ع�ضوية مجال�س �إداراتها.
ُّ �	-4أي من�صب ي�شغله يتطلب جزء ًا غير ي�سير من الوقت.
�	-5أية معلومات �أخرى تحدِّ دها الالئحة التنفيذية.
ويتوجب على ال�شركة �إر�سال كافة املعلومات مل�ساهمي ال�شركة ب�أية طريقة تراها منا�سبة،
و�أن ُت َ
ـن�شـر هذه املعلومات على كافة و�سائل التوا�صل االجتماعي لل�شركة� ،إنْ ُو ِجـدت.
كما تلتزم ال�شركة بت�ضمني تقريرها ال�سنوي وموقعها الإلكرتوين باملعلومات املتعلقة بكل من
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
مادة ( 216مكرراً):
�أ -يج���وز �أن يكون لل�شركة برنامج �أو �أكثر لتحفي���ز العاملين بال�شركة من خالل تمليكهم لأ�سهم
ـف�صـح للعاملين عن التفا�صيل الكاملة للبرنامج بما في ذلك �شروط
فيها ،وعلى ال�شركة �أن ُت ِ
ا�ستحقاقهم لت َمـلُّـك تلك الأ�سهم.
ب -لم�ص���رف البحرين المركزي �إ�صدار ما يراه منا�سب ًا من قرارات لتنظيم عمل برامج ت َمـلُّـك
العاملي���ن للأ�سهم بالن�سبة لل�ش���ركات الم�ساهمة المدرجة �أو ال�ش���ركات َّ
المرخـ�ص لها من
ِقـ َبـله ،كما يجوز للوزير المع ِنـي ب�شئون التجارة �إ�صدار القرارات ِّ
المنظـمة بالن�سبة لل�شركات
الأخرى.
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مادة ( 236مكرراً :)١
يكون َمتـلُّـك ال�شركة لأ�سهمها ِو ْفـق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي حتدِّ دها الالئحة التنفيذية،
وذلك دون الإخالل باللوائح والقواعد ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي بالن�سبة لل�شركات
َّ
املرخـ�ص لها من ِقـ َبـله.
مادة ( 239مكرراً):
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )138من هذا القانون ،يجوز ل�شركة امل�ساهمة املقفلة بعد
موافقة اجلمعية العامة غري العادية االقرتا�ض بهدف زيادة ر�أ�سمالها عن طريق �إ�صدار �سندات
قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم يف ال�شركة وذلك مبراعاة �أحكام نظام ال�شركة الأ�سا�سي ،وت�سمى هذه
ال�سندات (�سندات ال َّدين القابلة للتحويل) ،ويكون �إ�صدارها وحتويلها �إىل �أ�سهم ِو ْفـق ًا لأحكام
قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة 2006
واللوائح ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه بالن�سبة لل�شركات َّ
ـ�صدر الوزير
املرخـ�ص لها من ِقـ َبـله .و ُي ِ
املع ِنـي ب�شئون التجارة اللوائح وال ُّن ُـظـم التي ُتـتَّـبع يف �إ�صدار �سندات ال َّدين القابلة للتحويل
بالن�سبة لل�شركات الأخرى.
وعند ت�صفية ال�شركة �أو �إفال�سها قبل حتويل �سندات ال َّدين القابلة للتحويل �إىل �أ�سهم يف
ال�شركة ،يتقدم حق حامل ال�سند يف ا�سرتداد مبلغ ال َّدين وما ترتب عليه من فوائد على حقوق
امل�ساهمني يف ال�شركة.
مادة ( 319مكرراً):
يكون اال�ستحواذ على الأ�سهم �أو القيام ب� ِّأي ت�صرف ي�ؤدي �إىل اال�ستحواذ على �أ�سهم �أو
�أوراق مالية قابلة للتحول �إىل �أ�سهم يف ر�أ�سمال �إحدى ال�شركات امل�ساهمة املدرجة من ِقـ َبـل
�شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص املرتبطة �أو الأطراف ذات العالقة ِو ْفـق ًا للأحكام والقرارات
ِّ
املنظـمة لقواعد و�شروط و�إجراءات عمليات اال�ستحواذ التي ي�صدر بتحديدها قرار من م�صرف
البحرين املركزي.
مادة ( 319مكرراً :)1
مع مراعاة �أحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة  2006واللوائح والقواعد ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه:
�أ -يح���ق للجهة الم�ستح ِوذة الت���ي ح�صلت بموجب ع ْر�ض ا�ستحواذ عل���ى ن�سبة قبول تعادل ٪٩٠
�أو �أكث���ر م���ن �أ�سهم ر�أ�سم���ال ال�شركة الم�ساهمة المدرج���ة ،اال�ستحواذ عل���ى كامل الأ�سهم
المملوك���ة م���ن ِقـ َبـل الم�ساهمي���ن بن�سبة  ،٪١٠٠و ُيـل���زَ م الم�ساهمون الباق���ون ببيع �أ�سهمهم
للجهة الم�ستح ِوذة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ ح�صول تلك الجهة على ن�سبة
القبول المق َّررة.
ب -يحق للم�ساهم الذي لم يقبل ع ْر�ض اال�ستحواذ المق َّدم من الجهة الم�ستح ِوذة التي ح�صلت
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على ن�سبة قبول تعادل � ٪٩٠أو �أكثر من �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة الم�ساهمة المدرجة ،التق ُّدم
بطلـب للجهـة الم�ستحـ ِوذة لإلـزامـهـ���ا بتقــديـم ع ْر�ض ا�ستحـواذ ل�شـراء �أ�سهمـه خـالل مــدة
ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالم الطلب.
ج -يح���ق للم�ساه���م الذي لم يقب���ل ع ْر�ض الجه���ة الم�ستح ِوذة ببي���ع �أ�سهمه ،اللج���وء للمحكمة
المخت�ص���ة خالل  60يوم ًا من تاريخ تقدي���م عر�ض اال�ستحواذ ل�شراء �أ�سهمه كتاب ًة من ِقـ َبـل
الجه���ة الم�ستح��� ِوذة ،وال يتم �إيقاف �إج���راءات اال�ستحواذ �إال بقرار م���ن المحكمة ،و�إال تتم
ت�سوية عملية اال�ستحواذ.
مادة ( 362مكرراً :)1
يجوز للوزير املع ِنـي ب�شئون التجارة �أو من يف ِّو�ضه قبل �إحالة املخالف للمحاكمة اجلنائية �أن
يق ِّرر الت�صالح يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرات (ب) و(و) و(ز) و(ح) و(ي) من املادة
( )362من هذا القانون ،وذلك ب�سداد مبالغ الت�صالح التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير
املع ِنـي ب�شئون التجارة.
وعلى حم ِّرر املح�ضر بعد مواجهة املخالف باملخالفة �أن يعر�ض عليه الت�صالح و ُيـث ِبـت ذلك
يف املح�ضر ،وللمخالف الذي يرغب يف الت�صالح �أن ي�سدد املبلغ املق َّرر للوزارة املعن َّيـة ب�شئون
التجارة خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ عر�ض الت�صالح عليه ،وذلك كله ِو ْفـق ًا لل�ضوابط
والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير املع ِنـي ب�شئون التجارة ،وتنق�ضي الدعوى
اجلنائية بالن�سبة لتلك الوقائع وجميع �آثارها اجلنائية مبجرد �سداد مبلغ الت�صالح كام ًال.
مادة ( )204فقرة ثانية:
ويجوز �أن ين�ص نظام ال�شركة على اعتماد نظام الت�صويت الإلكرتوين ،وذلك مبراعاة
ال�شروط وال�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير املع ِنـي ب�شئون التجارة.
مادة ( )312فقرة (ج):
ج -يراع���ى ف���ي حالة اندم���اج ال�ش���ركات الم�ساهمة المدرج���ة �أو ال�ش���ركات َّ
المرخـ�ص لها من
ِقـ َبـ���ل م�صرف البحري���ن المركزي الأحكام المن�صو�ص عليها ف���ي قانون م�صرف البحرين
المرك���زي والم�ؤ�س�سات المالية ال�ص���ادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة  2006واللوائح والقواعد
ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه.
مادة ( )362فقرة (ل):
ل -كل �شريك �أو مدير خالف �أحكام � ٍّأي من المادتين ( 304مكرر ًا  )١و( 304مكرر ًا .)2

املادة الثالثة

ُيـ�ضاف �إىل قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001باب
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جديد هو الباب التا�سع مكرر ًا حتت عنوان (ال�شركة غري الهادفة للربح) ،ي�شمـل املواد الآتية:
مادة ( 304مكرراً):
ال�شركة غري الهادفة للربح هي ال�شركة التي ال تهدف لتحقيق الربح ب�صفة �أ�سا�سية ،ويتم
ا�ستخدام الأرباح لتحقيق �أغرا�ضها التي �أن�شئت من �أجلها ،وتتخذ �شكل �شركة ذات م�سئولية
حمدودة .ويجب �أن يتبـع ا�سـم ال�شركة عبارة (�شركة غري هادفة للربح) �أو (�ش .غ .ر).
مادة ( 304مكرراً :)1
لل�شركة �أن تزاول � َّأي ن�شاط جتاري َميـ ِّكـنها من حتقيق �أغرا�ضها املن�صو�ص عليها يف عقد
ت�أ�سي�سها ،و ُي َ
ـحظـر عليها ا�ستخدام الأرباح يف غري هذه الأغرا�ض.
وال يجوز لل�شركة توزيع �أية �أرباح ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على ال�شركاء فيها.
مادة ( 304مكرراً :)2
�أ -ال تج���وز الت�صفية االختياري���ة لل�شركة �إال بعد الح�صول على موافقة ال���وزارة المعن َّيـة ب�شئون
التجارة.
ب -ت����ؤول �أموال ال�شرك���ة �إلى الجهات غير الهادفة للربح المح َّددة ف���ي ع ْقـد ت�أ�سي�سها ،و�إذا لم
يح���دِّ د العقد الجه���ات غير الهادفة للرب���ح التي ت�ؤول �إليه���ا �أموال ال�شركة ،فت����ؤول الأموال
بقرار من الوزير المع ِنـي ب�شئون التجارة �إلى جهة غير هادفة للربح تمار�س �أغرا�ض ًا مماثلة
للأغرا����ض المح��� َّددة لتلك الأموال .وف���ي جميع الأحوال ال تج���وز �أيلولة �أية �أم���وال �إلى �أية
جه���ة دون الموافق���ة الم�سبقة من الوزارة المعن َّيـة ب�شئون التج���ارة بعد التن�سيق مع الجهات
المعن َّيـة ،وعلى �أال تح َّول هذه الأموال خارج مملكة البحرين.
ج -تلت���زم الجهة غير الهادفة للرب���ح التي �آلت �إليها الأموال با�ستعمالها في الأغرا�ض المح َّددة
لها.
مادة ( 304مكرراً :)3
يجوز لأية �شركة التح ُّول ل�شركة غري هادفة للربح ،وال يجوز لل�شركة غري الهادفة للربح
التح ُّول ل�شركة ذات �شكل �آخر.
مادة ( 304مكرراً :)4
ِّ
تنظـم الالئحة التنفيذية ال�ضوابط الأخرى لت�أ�سي�س ال�شركات غري الهادفة للربح و�أغرا�ضها
و�ضوابط عملها و�إدارتها وت�صفيتها وال�شروط الواجب توافرها يف املدراء.
مادة ( 304مكرراً :)5
فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا الباب ،ت�سري على ال�شركة غري الهادفة للربح الأحكام
اخلا�صة بال�شركة ذات امل�سئولية املحدودة.
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املادة الرابعة

ُيـلغى الباب الثامن من قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،2001كما ُتـلغى الفقرة (ب) من املادة ( ٢٣مكرر ًا) والبند (ج) من الفقرة الأوىل من املادة
( )299من ذات القانون .و ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

املادة اخلام�سة

واحد مت ت�أ�سي�سها قبل العمل ب�أحكام هذا القانون يف حكم ال�شركة
تكون ك ُّل �شرك ِة
�شخ�ص ٍ
ٍ
ذات امل�سئولية املحدودة ،ويتع َّيـن عليها توفيق �أو�ضاعها مبا يتوافق مع �أحكامه خالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ العمل به.

املادة ال�ساد�سة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيـعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ� 11 :صف ـ ـ ــر 1442هـ
الموافق� 28 :سبتمبر 2020م

