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 احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  

 جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــم  ــ  ل ـــــ ــ      ر ـــــ ــ  لـــــ ــم  يطيـــــ ــا و  رقـــــ ــوم رقـــــ ــن  28املرســـــ  2020( لســـــ
الشـــــــرجار التلاريـــــــ  ال ـــــــادر راملرســـــــوم رتعـــــــ يح رعـــــــ     ـــــــام قـــــــا و  

 .2001( لسن  21رقا و  رقم  
 

ا  ــ ن  ــ  ق دت ـــــــ ــر رشـــــــ ــ اد  قريـــــــ ــتق ي  ـــــــ ــتق يدراســـــــ ــا  دناقشـــــــ ررجـــــــ
ر ي ــــــم لعر ــــــق   ــــــق املل ــــــا يــــــ ل دو ــــــ   ق ــــــا     ــــــ   ســــــار   دــــــ  

  اريخق.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
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 لخص لتقرير  م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان 
بتعدیل بعض أحكام قانون   2020) لسنة 28المرسوم بقانون رقم (

 2001) لسنة 21الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 الحكومة  مشروع القانون أصل 

 الفصل التشریعي الخامس – لث الثااالنعقاد  دور  – 2021  ینایر 5 اإلحالة إىل اللجنة 

انتهاء اللجنة من  

 املناقشة 
 الفصل التشریعي الخامس  – لث لثادور االنعقاد ا  –  2021 أبریل 28

 ) 7( عدد االجتماعات

 ___ العرض على اجللسة 

 مضمونه 

كما ھو وارد في مرئیات وزارة الصناعة والتجارة    –یھدف المرسوم بقانون  
تطویر عمل الشركات التجاریة  إلى    –والسیاحة والمرفقة بقرار مجلس النواب  

أشكا االستثماري  بكافة  المناخ  وتعزیز  البحرین خصوصً بلھا  ظل  مملكة  في  ا 
الظروف االقتصادیة الصعبة الحالیة، وذلك بمنح المزید من الخیارات لالستثمار  

الواقع العملي،  في  لة الصعوبات  وزیادة دخل الشركة، وتسھیل اإلجراءات وإزا
واستحداث  العالمیة،  التطورات  لمواكبة  األقلیة  المستثمرین  حقوق  وتعزیز 
باالندماج   خاصة  مواد  استحداث  وكذلك  للربح،  الھادفة  غیر  الشركات 

  .ف معالجة بعض المخالفات والجرائمواالستحواذ، واستحداث مبدأ التصالح بھد 
المصلحة   تحقیق  بغرض  كلھ  واستقطاب  وذلك  البحرین  لمملكة  العامة 

الدولي  البنك  متطلبات  أحد  بقانون  المرسوم  یعد  كما  األجنبیة.  االستثمارات 
 لتحسین التصنیف الدولي لمملكة البحرین. 

 بنية مشروع القانون 
  + التجاریة  6(دیباجة  الشركات  قانون  مواد  بعض  استبدال  تضمنت  مواد،   (

، وإضافة مواد جدیدة، وباب  2001) لسنة  21(الصادر بالمرسوم بقانون رقم  
 جدید إلیھ، وإلغاء باب وبعٍض من نصوص مواده.
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رأي جلنة الشؤون  

التشريعية والقانونية  

 مبجلس الشورى 
 .والقانونیة   الدستوریة تینمن الناحی  المرسوم بقانونسالمة 

 الموافقة على المرسوم بقانون. قرار جملس النواب 

مبجلس  توصية اللجنة 

 الشورى 
 الموافقة على المرسوم بقانون.

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



 

 

 2021 أبریل 29التاریخ: 
 )19التقریر: (

 
 

 الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات  2020) لسنة 28املرسوم بقانون رقم (شأن ب

 2001) لسنة 21(الصادر باملرسوم بقانون رقم  التجارية

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 ، أحال)3د  5ق / ف  مص ل  504(الخطاب رقم م وبموجب 2021 ینایر 5بتاریخ 

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

الصادر  بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة 2020لسنة  )28المرسوم بقانون رقم (

، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر 2001) لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم (

 یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 

 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

 باإلجراءات اآلتیة:لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة 
 :تیةفي االجتماعات اآل المرسوم بقانون المذكورتدارست اللجنة  )1(
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 التاریخ رقم االجتماع
 قبل ورود قرار مجلس النواب

 2020دیسمبر  2 الثامن
 بعد ورود قرار مجلس النواب

 2021ینایر  6 الثاني عشر 
 2021مارس  3 العشرین

 2021مارس  17 الثاني والعشرین
 2021مارس  31 الرابع والعشرین
 2021أبریل  21 السابع والعشرین
 2021أبریل  28 الثامن والعشرین

 

 

 

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

 على ما یلي:

 .المرسوم بقانون المذكور 

 المقارنة بین نصوص مواد القانون األصلي ونصوص مواد المرسوم بقانون  جدول

 .النافذ

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارین القانونیین للجنة. 

 .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: اتشارك في اجتماع

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

المستشار القانوني لشؤون اللجان /  السید علي عبدهللا العرادي
 مدیر إدارة البحوث والدراسات
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 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة
 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع

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

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي

 

 

 
ً
 :الشورىجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس رأي  -اثاني

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

 الناحیتین الدستوریة والقانونیة.

 

 
ً
 رأي اللجنة: -اثالث

بتعدیل بعض أحكام قانون  2020) لسنة 28المرسوم بقانون رقم ( تدارست اللجنة

واطلعت على قرار مجلس  ،2001لسنة ) 21وم بقانون رقم (الشركات التجاریة الصادر بالمرس

تشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء النواب ومرفقاتھ، وعلى رأي لجنة الشؤون ال

اطلعت على مذكرة الرأي ، كما الناحیتین الدستوریة والقانونیةمؤكدًا لسالمة المرسوم بقانون من 

من  ھوجھات النظر حول وتم تبادلمن قبل المستشارین القانونیین للجنة، بشأنھ المعدة  القانوني

والمستشار المالي واالقتصادي  ینالقانونیین والمستشار ،قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة

 للجنة. 

منھ  المادة األولى، نص���ت من س���ت مواد -عن الدیباجة  فض���الً  -بقانون  یتألف المرس���وم

) صدر الفقرة امكررً  18) الفقرة (أ)، و(2) الفقرة الثانیة، و(1على أن یُستبدل بنصوص المواد (
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)، 126)، و(111) الفقرة األولى، و(53) الفقرة (أ)، و(45) الفقرة (أ)، و(44)، و(30(أ)، و(

)، ) الفقرة (أامكررً  184)، و(183) الفقرة (و)، و(168)، و(131) الفقرة (أ)، و(128و(

) 212)، و(201) الفقرة (أ)، و(199) الفقرة (د)، و(189)، و(188) الفقرة (ب)، و(187و(

) الفقرة الث���الث���ة، 224ا) الفقرة (ج)، و(مكررً  215) الفقرة (ب)، و(215الفقرة الث���انی���ة، و(

) الفقرة 285)، و(272)، و(271) الفقرة األولى، (269)، و(268) الفقرة األولى، و(261و(

 ، نص��وصٌ 2001) لس��نة 21(قانون الش��ركات التجاریة الص��ادر بالمرس��وم بقانون رقم (أ)، من 

 .جدیدة

مواد جدیدة ذاتھ ون على أن تض���اف إلى القان المرس���وم بقانون من المادة الثانیةونص���ت 

)، 1 امكررً  236)، و(امكررً  216)، و(174)، و(1ا مكررً  127)، و(امكررً  127ب���أرق���ام (

)، كما تض�������اف فقرة 1 امكررً  362)، و(1ا مكررً  319ا)، و(مكررً  319)، و(امكررً  239و(

)، وفقرة جدیدة برقم (ل) إلى 312)، وفقرة جدیدة برقم (ج) إلى المادة (204ثانیة إلى المادة (

 ). 362المادة (

تحت عنوان "الش��ركة غیر  اھو الباب التاس��ع مكررً  اجدیدً  ابابً  المادة الثالثةأض��افت  كما

درج تحت��ھ المواد ( )، 2ا مكررً  304(و)، 1ا مكررً  304(وا)، مكررً  304الھ��ادف��ة للربح"، ت��ٌ

 ). 5مكررا  304(و)، 4مكررا  304(و)، 3مكررا  304(و

تُلغى  على أن یُلغى الباب الثامن من القانون المذكور، كما المادة الرابعة بینما نص�������ت

) من ذات 299) والبن��د (ج) من الفقرة األولى من الم��ادة (امكررً  23(الفقرة (ب) من الم��ادة 

 القانون. ویُلغى كل نص یتعارض مع أحكام القانون المذكور. 

على أن تكون كل شركة شخص واحد تم تأسیسھا قبل العمل  المادة الخامسةفیما نصت 

علیھا توفیق أوضاعھا بما  بأحكام ھذا القانون في حكم الشركة ذات المسئولیة المحدودة، ویتعین

 یتوافق مع أحكامھ خالل ستة أشھر من تاریخ العمل بھ. 

 تنفیذیة. المادة السادسةوجاءت 
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كما ھو وارد في مرئیات وزارة الص���ناعة والتجارة والس���یاحة  –یھدف المرس���وم بقانون 

وتعزیز إلى تطویر عمل الش�������ركات التجاریة بكافة أش�������كالھا  –والمرفقة بقرار مجلس النواب 

ا في ظل الظروف االقتص���ادیة الص���عبة الحالیة، مملكة البحرین خص���وص���ً بالمناخ االس���تثماري 

س����ھیل اإلجراءات وإزالة وذلك بمنح المزید من الخیارات لالس����تثمار وزیادة دخل الش����ركة، وت

س�����تثمرین األقلیة لمواكبة التطورات العالمیة، الواقع العملي، وتعزیز حقوق المفي الص�����عوبات 

واس��تحداث الش��ركات غیر الھادفة للربح، وكذلك اس��تحداث مواد خاص��ة باالندماج واالس��تحواذ، 

واس�������تحداث مبدأ التص�������الح بھدف معالجة بعض المخالفات والجرائم. وذلك كلھ بغرض تحقیق 

جنبیة. كما یعد المرسوم بقانون أحد األالمصلحة العامة لمملكة البحرین واستقطاب االستثمارات 

 متطلبات البنك الدولي لتحسین التصنیف الدولي لمملكة البحرین.

 واطلعت على مادة مادة، محل الرأيوقد بحثت اللجنة نص�����وص مواد المرس�����وم بقانون 

وانتھت إلى  بالمقارنة مع نص�������وص مواد القانون األص�������لي. األحكام التي أتت بھا التعدیالت

من تعزیز مبدأ  للمبررات والغایات المرجوة منھتحقیقًا  توصیتھا بالموافقة على المرسوم بقانون

 بما من شأنھ تحدیث القانون. ؛الشركاتزیادة أنواع الشفافیة وحمایة حقوق المستثمرین و

ما یخص  اللجنة وترى  ھا فی یان مالحظات ھا ب ًما علی جاءلزا عدیالت التي  ھا  بعض الت ب

 :، وذلك على النحو اآلتيالمرسوم بقانون

شكل الشركة القابضة من بین األشكال التي یجب أن تتخذھا الشركة النص على حذف م ت -1

وذلك بموجب التعدیل الذي أجري على نص الفقرة  –التجاریة التي تؤسس في مملكة البحرین 

ا للفقرة (ب) من ذات المادة، على وفقً وإال كانت باطلة  –) من قانون الشركات 2(أ) من المادة (

الرغم من اإلبقاء على الباب التاسع من قانون الشركات المعنون "الشركة القابضة" بما یندرج 

) التي 299تحتھ من مواد بلغ عددھا سبع مواد نظمت أحكام الشركات القابضة، ال سیما المادة (

عالنات والمراسالت إلى جانب االسم أوجبت ذكر عبارة "شركة قابضة" في جمیع األوراق واإل

  .التجاري لھا
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التي تتناول ُطرق زیادة رأس مال شركة و )126ق بنص البند (ج) من المادة (فیما یتعل -2

إلى أسھم لصالح  في عبارة "تحویل دین على الشركة "المدین"كلمة  بإیرادخطأ  وقعالمساھمة، 

مستفاد من حكم الفقرة ذاتھا التي تتحدث عن حالة . وھذا المعنى "الدائنھ كلمة "المدین"، وصحت

) التي أضیفت بموجب 1ا مكررً  127كون الشركة ھي المدینة، كما أنھ مستفاد من صیاغة المادة (

لتدارك ھذا  توجب تقدیم اقتراح بقانونوھو ما یسمحل الرأي. بقانون المرسوم من  الثانیةالمادة 

 الخطأ.

) من قانون الشركات التجاریة بما یحقق 188المرسوم بقانون للمادة (یأتي التعدیل الوارد في  -3

من الشفافیة والوضوح، وتعزیز مبادئ الحوكمة، بغرض حمایة حقوق المساھمین،  امزیدً 

فإن  وعلیھ، .تصنیف مملكة البحرینتحسین مستوى تحقیقًا لكما أنھ یأتي  ،ھمصغار وبخاصةٍ 

  .ھذا التعدیلتبدي تأییدھا لاللجنة 

ر مساءلة  مجلس اإلدارة صْ ) بقَ 189الفقرة (د) من المادة (عجز  تعدیلل ییدھاتأ اللجنة كدؤت -4

ا، بالتضامن مع صاحب المصلحة، حالة موافقتھم على العقد أو التصرف، بعد أن مدنیً والمدراء 

إذا كان قد صرح بالمخالفة أو كان  –بھ  ا للنص الذي كان معموالً وفقً  – والً ؤمنھم مس كان أيٌّ 

ولیتھم كانت مفترضة بمجرد العلم أو استطاعة العلم، ؤیعلم أو من شأنھ أن یعلم بھا، أي أن مس

یتنافى وقواعد العدالة وما اتجھت إلیھ التشریعات المقارنة من الحد بصورة كبیرة من  وھو ما

علیھ أحكام المحاكم فیما یتعلق بقواعد ولیة المفترضة، كما یتعارض مع ما استقرت ؤحاالت المس

ولیة التقصیریة من ضرورة وجود خطأ وضرر وعالقة سببیة بینھما، وال یمكن اعتبار علم ؤالمس

 ا في وقوع الضرر. ا مباشرً أو إمكان علم مجلس اإلدارة أو المدراء سببً 

واإلبقاء على ) ولیس تعدیل نصھا 272حسن الصیاغة التشریعیة یقتضي حذف المادة (كان  -5

من القواعد العامة في القانون، فطالما تم  امستفادً  افقرة واحدة من النص السابق تضمنت حكمً 

فقد  ؛اولیة المحدودة على خمسین شریكً ؤحذف شرط عدم زیادة الشركاء في الشركات ذات المس

یتعلق بانتقال ) فیما 272الحاجة إلى الضوابط التي كانت تنص علیھا المادة ( تبعًا لذلكانتفت 
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الحصص إلى الورثة أو الموصى لھم بھا، ومن ثم كان یتعین ترك األمر للقواعد العامة في 

 .بجدید لم یأتِ  – بصیغتھ المعدلة –القانون، حیث إن النص الحالي 

 

) 299من المادة ( حسن الصیاغة التشریعیة یستوجب تعدیل نص الفقرة األولى كامالً كان  -6

. وتتخذ تنص على أن ".. – بعد التعدیل –، ذلك أن الفقرة األولى فقط نھاولیس البند (ج) م

"، وواضح أن عبارة "أحد األشكال" تستخدم للجمع ولیس ةالشركات القابضة أحد األشكال اآلتی

 .(ج) من الفقرة األولى المذكورة للمثنى، وقد أصبحنا بصدد مثنى بعد حذف البند

 

وتبادل وجھات النظر  ،وعرض المالحظات المذكورة سلفًابقانون وبعد دراسة المرسوم 

توافقًا مع األھداف والمبررات التي یسعى انتھت اللجنة الى التوصیة بالموافقة علیھ  ،بشأنھ

 :لتحقیقھا ولتوافر المبررات القانونیة على النحو اآلتي

من  ) من الدستور38المادة ( صدار المرسوم بقانون المعروض ما أوجبتھإروعي في  :أوالً 

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

، وتم عرضھ علیھما 2020یولیو  13صدر المرسوم بقانون، حال غیاب المجلسین، بتاریخ یث ح

 .2020یولیو  16بتاریخ 

 

سراع في اتخاذ تدابیر عاجلة التي توجب اإل االستعجالحالة  ت بشأن المرسوم بقانونتوافر ا:ثانیً 

ن إإذ ، حالة یقدرھا جاللة الملك يوھ) من الدستور، 38نص المادة (ل إعماالً ال تحتمل التأخیر 

حالة الُملجئة إلصدار المراسیم بقوانین یراعى فیھا السلطة التقدیریة لإلرادة ھذه المدى توافر 

أن جاللة الملك ھو رأس الدولة، ومن من أ) من الدستور /33الملكیة باعتبار ما تنص علیھ المادة (

 .ثم فتقدیر جاللتھ لحالة االستعجال لھا ما یبررھا
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نھ یكون إستوریة والقانونیة سالفة الذكر، فالنصوص الد الماثلوإذ راعى المرسوم بقانون    

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

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

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

 .یھبالموافقة عل
 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ارابع

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

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.  ب الخیاطیجواد حباألستاذ  سعادة .1

 مقرًرا احتیاطیًا. إبراھیم حمیدانیاسر األستاذ سعادة  .2

 
 

 خام
ً
 توصية اللجنة: -اس

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

بتعدیل بعض أحكام قانون  2020) لس������نة 28المرس������وم بقانون رقم ( توص������ي بالموافقة على

 .2001) لسنة 21انون رقم (بقالشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 
 

 

 خالد حسني املسقطي                                               رضا عبداهللا فرج                  

 الشؤون املالية واالقتصادية رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية     نائب رئيس جلنة



 
 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

  ةمقارنالجدول 
مواد القانون األصلي نصوص بین 

 مواد المرسوم بقانون النافذنصوص و
 
 
 

 

  لثالثادور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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  بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية 2020) لسنة 28المرسوم بقانون رقم (
  2001) لسنة 21مرسوم بقانون رقم (الصادر بال 

  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

    

  )1( مادة
ستبَدل بنصوص المواد ( الثانية،  ) الفقرة1تُـ

در  18) الفقرة (أ)، و(2و( مكرراً) ص

رة (أ)، و( ق ف رة (أ)، 44)، و(30ال ق ف ) ال

) الفقرة األولى، 53) الفقرة (أ)، و(45و(

) الفقرة (أ)، 128)، و(126)، و(111و(

)، 183) الفقرة (و)، و(168)، و(131و(

) الفقرة 187مكرراً) الفقرة (أ)، و( 184و(

رة189)، و(188(ب)، و( ق ف (د)،  ) ال

قرة (أ)، و(199و( ف ل ) 212)، و(201) ا

ة، و( ي ان ث رة ال ق ف رة (ب)، 215ال ق ف ) ال

رة (ج)، و( 215و( ق ف رراً) ال ك ) 224م

ة، و( الث ) الفقرة األولى، 261الفقرة الث
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ى، 269)، و(268و( رة األول ق ف ) ال

) الفقرة (أ)، 285)، و(272)، و(271و(

ركات قانون الش ادر   من  التجارية الص

وم بقا نة 21نون رقم (بالمرس ، 2001) لس

  النصوص اآلتية:

  

  

  )1مادة (

ان أو أكثر  خص اه ش ركة عقد يلتزم بمقتض الش

ادي  روع اقتص اهم كل منهم في مش بأن يس

ة من مال أو عمل  تهدف الربح بتقديم حص يس

روع من ربح  أ عن هذا المش ام ما قد ينش القتس

             أو خسارة.

  ) فقرة ثانية1مادة (
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

سابقة، يجوز أن ستثناء من أحكام الفقرة ا   ال
خص واحد وفقاً ألحكام  ركة من ش تتكون الش

  .هذا القانون

ابقة، يجوز  تثناًء من أحكام الفقرة الس اس
خص واحد، كما  ركة من ش أن تتكون الش

نشأ غير هادفة لتحقيق  شركات يجوز أن تُـ
  الربح، وذلك ِوْفـقاً ألحكام هذا القانون.

  

  )2( مادة
يجب أن تتخذ الشركة التجارية التي  -أ

تؤسس في دولة البحرين أحد األشكال اآلتية: 

  شركة التضامن. -1

  شركة التوصية البسيطة. -2 

  شركة المحاصة. -3 

  شركة المساهمة.  -4 

  شركة التوصية باألسهم. -5

  الشركة ذات المسئولية المحدودة. -6

 شركة الشخص الواحد. -7

  ) فقرة (أ):2مادة (
ة التي   -أ اري ة التج رك ذ الش يجب أن تتخ

س في  البحرين أحد األشكال  مملكةتؤسَّـ

 اآلتية:

 شركة التضامن. -1

 شركة التوصية البسيطة. -2

ـة. -3  شركة المحاصَّ

 شركة المساهمة. -4

 شركة التوصية باألسهم. -5

  الشركة ذات المسئولية المحدودة. -6

حذف شكل الشركة القابضة من  يالحظ
أن تتخذها  يجببين األشكال التي 

الشركة التجارية التي تؤسس في مملكة 
البحرين ـ وذلك بموجب التعديل الذي 
أجري على نص الفقرة (أ) من المادة 

وإال كانت ) من قانون الشركات ـ 2(
وفقا للفقرة (ب) من ذات المادة،  باطلة

على الرغم من اإلبقاء على الباب التاسع 
من قانون الشركات المعنون "الشركة 

ندرج تحته من مواد بلغ قابضة" بما يال
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

      ة.الشركة القابض -8

ذه   -أ د ه ذ أح ة ال تتخ اري ة تج رك ل ش وك

خاص  كال تعتبر باطلة، ويكون األش األش

ياً  خص ئولين ش مها مس الذين تعاقدوا باس

وبالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن هذا 

 التعاقد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
مواد نظمت أحكام الشركات  عددها سبع

) التي 299القابضة، ال سيما المادة (
أوجبت ذكر عبارة "شركة قابضة" في 
جميع األوراق واإلعالنات والمراسالت 
إلى جانب االسم التجاري لها، وهو ما 
يثير تساؤال عن سبب حذف الشركة 

انية من قانون القابضة من المادة الث
الشركات، سيما وأن المبرر الذي ذكرته 
وزارة التجارة أمام مجلس النواب 
الموقر غير مفهوم بالنسبة لنا، حيث 
قالت الوزارة ـ حسبما ورد بتقرير لجنة 
الشئون المالية واالقتصادية بمجلس 
النواب الموقرـ تعليقا على التعديل 
المذكور: "تم دمج شركة الشخص 

لشركة القابضة وذلك لتنظيم الواحد وا
وتسهيل عملية التأسيس". ونرى أن 
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

يضاح من وزارة إاألمر يحتاج إلى 
  التجارة.

  

  مكرراً) 18مادة (
  

ريك أو مالك رأس   -أ س أو الش يكون المؤس

و مجلس  ركة أو عض المال أو مدير الش

ركة  اهمة أو ش ركة المس اإلدارة في ش

المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسئولية 

خص الواحد المحدودة  ركة الش  -أو ش

ب األحوال ئوالً في جميع أمواله  - بحس مس

الخاصة عن أية أضرار تصيب الشركة أو 

ركاء أو اهمين أو الغير، في أي  الش المس

  من الحاالت اآلتية:

  مكرراً) صدر الفقرة (أ) 18مادة (
  

س أو الشريك أو مالك رأس    -أ يكون المؤّسِ

و مجلس  ركة أو عض المال أو مدير الش

ركة  اهمة أو ش ركة المس اإلدارة في ش

ة ذات  رك ة أو الش ة المقفل اهم المس

ئولية المحدودة  ب األحوال  -المس  -بحس

ئوالً  ة عن أية  مس في جميع أمواله الخاص

ركاء أو  ركة أو الش يب الش رار تص أض

اهمين أو الغير، في أّيٍ من الحاالت  المس

  اآلتية:
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

 )30( مادة
  

ركة وكل تعديل عليه بالقيد  يجب شهر عقد الش

جل،  جل التجاري وفقاً لقانون هذا الس في الس

ركة وكل تعديل عليه  ر ملخص عقد الش وينش

  الرسمية على نفقة الشركة.الجريدة في 

  

  )30مادة (
  

د الشركة وكل تعديل عليه  يجب شهُر عْقـ

د في السجل التجاري ِوْفقاً لقانون هذا  بالقْيـ

ر ملخص عقد الشركة وكل  نَشـ السجل، ويُـ

يه في  يل عل عد الموقع اإللكتروني للوزارة ت
  المعنية بشئون التجارة.

  

  

  )44( مادة
ً أ.  معيناً في عقد تأسيس  إذا كان المدير شريكا

ركة فال يجوز عزله إال بحكم من المحكمة  الش
بناء على طلب أغلبية الشركاء وبشرط وجود 
وغ مقبول لذلك. وكل اتفاق على خالف  مس
ب على عزل  أن لم يكن، ويترت ك يعتبر ك ذل

  ) فقرة (أ)44مادة (
 

د   -أ ناً في عْقـ إذا كان المدير شريكاً معيـَّ
ه بقرار من  تأسيس الشركة جاز عْزلُـ

ركا ء الحائزين على ما ال يقل عن الش
رط % 75 ركة وبش مال الش من رأس

ّوِغ مقبول لذلك، وكل اتفاق  وجود مس
  على خالف ذلك يُـعتبَـر كأن لم يكن.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ركة ما لم ينص  المدير في هذه الحالة حل الش
 العقد على خالف ذلك.

  

دير ش -ب ان الم د وإذا ك اً في عق اً معين ريك

واء كان  ركاء، س تقل أو كان من غير الش مس

  معيناً في عقد الشركة أو في عقد مستقل، 

اء، وال  رك ة الش ه بقرار من أغلبي از عزل ج

  يترتب على هذا العزل حل الشركة. 

إذا كان المدير بأجر وُعِزل في وقت غير  -ج

ّوغٍ مقبول، جاز له أن يطالب  الئق أو لغير مس

  ة بتعويض ما أصابه من ضرر. الشرك

هر تعيين  -د هر عزل المدير وكذلك ش يجب ش

) 7أي مدير جديد بالقيد وفقاً ألحكام المادتين (

 ) من هذا القانون.30و(
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

 )45( مادة
 

د   -أ اً في عق اً ومعين ريك دير ش ان الم إذا ك

ركة، فال يجوز له أن يعتزل  يس الش تأس

ئوالً  بب مقبول وإال كان مس اإلدارة لغير س

ويترتب على اعتزال المدير عن التعويض. 
ركة على  ركة ما لم ينص عقد الش حل الش

 خالف ذلك.

  

ريكاً أو  -وإذا كان المدير    -ب واء كان ش س

ريك  تقل فله أن معيناً في  -غير ش عقد مس

ك في  رط أن يكون ذل يعتزل اإلدارة بش

ركاء، وإال  وقت الئق وأن يخطر به الش

كان مسئوالً عن التعويض. وال يترتب على 

  اعتزاله حل الشركة.

  ) فقرة (أ)45مادة (
 

د   -أ ناً في عْقـ إذا كان المدير شريكاً معيـَّ

له أن يعتزل    تأسيس الشركة، فال يجوز

ان  ب مقبول وإال ك ب اإلدارة لغير س

 مسئوالً عن التعويض.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

 )53( مادة
  

ال يشتمل اسم شركة التوصية إال على أسماء 
الشركاء المتضامنين، وإذا لم يوجد إال شريك 
يفت كلمة  ئول في كل ماله، أُض واحد مس

  (وشركاه) إلى اسمه.

ى في  ريك الموص م الش وال يجوز أن يذكر اس

ئوالً  بح مس ركة، فإذا ذكر بعلمه أص م الش اس

  كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.

  ) فقرة أولى:53مادة (
  

ماً  يطة أن تتخذ اس ية البس ركة التوص لش
داً  خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستَمـ
م الشركة  ع اسـ من أغراضها ويجب أن يتبـ
ر  ذَكـ عبارة (شركة توصية بسيطة) وأن يُـ

ركة وفواتيرها كل ذلك في  جميع عقود الش
وإعالناتها وأوراقها ومطبوعاتها، فإذا لم 
ئولين  ركة مس ر كان مديرو الش ذَكـ يُـ

  بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير.

  

 )111مادة (
  

يس أو  ركة عند التأس يجوز أن ينص نظام الش

بقرار من الجمعية العامة غير العادية باألغلبية 

ركاء  ية للش عدد مال ال الممثلين لثلثي رأس ال

على األقل عند زيادة رأس المال، على تقرير 

  )111مادة (
  

ي  اس ركة يجوز أن ينص النظام األس للش
هم  افة لألس ركة باإلض على أن تكون للش
ا بعض  ر له ازة يتقرَّ هم ممت ة أس ادي الع
ويت أو األرباح  الحقوق والمزايا في التص
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ك في  هم وذل ازات لبعض األس بعض االمتي

فية أو غير  ويت أو األرباح أو ناتج التص التص

هم من  اوى األس ذلك من الحقوق، على أن تتس

ازات أو القيود،  ذات النوع في الحقوق واالمتي

ات أو القيود وال يجوز تعديل الحقوق واالمتياز

المتعلقة بنوع من األسهم إال بقرار من الجمعية 

ار  العامة غير العادية وبموافقة األغلبية المش

ئون التجارة  در الوزير المعني بش إليها، ويص

قراراً يبين الشروط واألوضاع والضوابط التي 

  .تتبع في إصدار األسهم الممتازة

  

ا، ويجوز  ك من الحقوق والمزاي أو غير ذل
ي على أن تكون  اس أن ينص النظام األس
هم الممتازة،  ركة عدة فئات من األس للش

هم من ذات الفئة اوى األس في  على أن تتس
الحقوق والمزايا. وال يجوز تعديل الحقوق 
هم الممتازة أو أّيٍ  أو المزايا المتعلقة باألس
من فئاتها في حال تعدُّدها، إال بموافقة ثلثي 

  حاملي نوع األسهم المتعلقة بالتعديل.
هم  دار أس وفي جميع األحوال ال يجوز إص
ممتازة إال بعد موافقة الجمعية العامة غير 

كون لحملة األسهم الممتازة حق العادية. وي
األفضلية باالكتتاب بالنسبة إلى تلك األسهم 
هم الممتازة  فقط، وفي حال تعدُّد فئات األس
لية االكتتاب  يكون لحاملي تلك الفئة أفض
هم الممتازة الجديدة من ذات  بة لألس بالنس

  الفئة.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

قاً ألحكام  هم الممتازة ِوْفـ در األس وتص
م ن ال ري ح ب رف ال ون مص ان زي ق رك

ادر بالقانون رقم  ات المالية الص س والمؤس
نة 64( ادرة  2006) لس واللوائح الص

المساهمة   تنفيذاً ألحكامه بالنسبة للشركات
ركات ص لها من   المدرجة أو الش ـ المرخَّ

ي بشئون  صِدر الوزير المعنِـ له. ويُـ بَـ قِـ
بع في  تـَّ م التي تُـ ُظـ التجارة اللوائح والنـُّ

هم المم دار األس ة إص ب النس ازة ب ت
  األخرى. للشركات
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

 )126مادة (
  

ال  م ادة رأس ال ري زي ج ورت د األم أح  ب

                       اآلتية:

       إصدار أسهم جديدة بقيمة الزيادة.  -أ

تحـويل االحتيـاطي إلى رأسـمال، ويتم هذا   -ب
 التحويل بإحدى طريقتين:

لية دون  -1 هم األص مية لألس زيادة القيمة االس

اهمين دفع الفرق،  ركة من المس أن تطلب الش

هم  ر على األس بل يدفع من االحتياطي، وتؤش

  بقيمتها الجديدة. 

هم جديدة بقيمة الزيادة، وتوزع  -2 دار أس إص

الشركة هذه األسهم على المساهمين األصليين 

من األسهم  دون مقابل، كلٌّ بقْدر نسبة ما يملكه

  األصلية.

  )126مادة (
  

ال  ادة رأس الم دى الطرقتجري زي إح  ب

  اآلتية:

 إصدار أسهم جديدة بقيمة الزيادة.  -أ

صِدرها   -ب تحويل سندات القرض التي تُـ
 الشركة إلى أسهم.

هم   -ج ركة إلى أس ن على الش تحويل َدْيـ
 لصالح المدين.

 تقديم حصة عينية للشركة.  -د
اطي أو جزء من   -ه ل االحتي اح تحوي األرب

مال، ويتم هذا  القابلة للتوزيع إلى رأس
  التحويل بإحدى طريقتين:

لية  -1 هم األص مية لألس زيادة القيمة اإلس

اهمين  ركة من المس دون أن تطلب الش

فيما يتعلق بنص البند (ج) من المادة 
)، التي تتناول ُطرق زيادة رأس 126(

الحظ وجود خطأ يمال شركة المساهمة، 
في كلمة المدين في عبارة "تحويل دين 

المدين"، على الشركة إلى أسهم لصالح 
وصحتها الدائن. وهذا المعنى مستفاد من 
حكم الفقرة ذاتها التي تتحدث عن حالة 
كون الشركة هي المدينة، كما أنه مستفاد 

) 1مكررا  127أيضا من صياغة المادة (
التي أضيفت بموجب المادة الثانية من 

وقد أفادت  - المرسوم محل الرأي
الحكومة الموقره ـ أثناء مناقشة 

ـ بأنه  وم بمجلس النواب الموقرالمرس
  خطأ مادي مطلوب تصحيحه.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

دفع من االحتياطي،  ع الفرق، بل يُـ دْفـ

 وتؤشَّـر على األسهم بقيمتها الجديدة.

هم جديدة بقيمة الزيادة،  -2 دار أس إص

ركة ه هموتوزع الش على    ذه األس

ليين دون مقابل، كلٌّ  اهمين األص المس

 بقْدر نسبة ما يملكه من األسهم األصلية.

  )128مادة (
 

اب في  -أ ة االكتت اهمين أولوي يكون للمس
رٍط على خالف ذلك  هم الجديدة، وكل ش األس

  .يعتبر كأن لم يكن
  

ة  -ب د اليومي ان في إحدى الجرائ ر بي وينش

اهمين بأولويتهم  من إعالن المس المحلية يتض

ه  ال اريخ أقف ه وت اح اريخ افتت اب وت في االكتت

افة إلى  هم الجديدة، ويجوز باإلض عر األس وس

  )) فقرة (أ128مادة (
 

اهمين أولوية االكتتاب في   -أ تكون للمس
رٍط على خالف  هم الجديدة، وكل ش األس
ر كأن لم يكن، واستثناًء من  عتبَـ ذلك يُـ
ة  اهمين أولوي ك ال تكون للمس ذل

 االكتتاب في أّيٍ مما يلي:
صِدرها الشركة ألغراض  -1 األسهم التي تُـ

 برنامج أسهم العاملين.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

اهمين بهذا البيان بخطابات  ذلك إخطار المس

  مسجلة. 

ه في  -ج دي رغبت اهم أن يب ل مس وعلى ك

هم  تعمال حقه في أولوية االكتتاب في األس اس

الجديدة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر 

  البيان المذكور في الفقرة السابقة. 

ة للغير  -د ازل عن حق األولوي ويجوز التن

اهم  يه بين المس فاق عل مادي يتم االت بل  قا بم

  والمتنازل إليه.

  

صِدرها  -2 الشركة إلدخال األسهم التي تُـ
قاً ألحكام المادة  شريك استراتيجي ِوْفـ

 مكرراً) من هذا القانون. 127(
صِدرها الشركة مقابل  -3 األسهم التي تُـ

قاً ألحكام المادة ( ن ِوْفـ مكرراً  127َدْيـ
 ) من هذا القانون.1

  

  )131مادة (
  

ادر  ر القرار الص يقوم مجلس اإلدارة بنش
دة ال في الجري ادة رأس الم ة  بزي مي الرس

وإحدى الجرائد اليومية المحلية، كما يقيد في 

  )131مادة (
  

ر القرار الصادر بزيادة رأس المال  نَشـ يُـ
ة  في الموقع اإللكتروني للوزارة المعنيـَّ

ئون التجارة بعد الت ير بالزيادة في بش أش
  السجل التجاري.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

هر من تاريخ  جل التجاري وذلك خالل ش الس
  .تحقق الزيادة

  

 )168(مادة 
  

اويةترتب األ هم حقوقاً والتزامات متسـ ، سـ

  :ع العضو بوجه خاص بالحقوق اآلتيةويتمـت

ا على    -أ اح التي يتقرر توزيعه قبض األرب

 المساهمين.

ركة   -ب ة من جميع أموال الش تيفاء حص اس

فية، وعند توزيع أية أرباح على  عند التص

ركة بتوزيع األرباح على  هم تقوم الش األس

جل اهم المس هم مقيد  المس كآخر مالك لألس

في سجالت الشركة عند مصادقة الجمعية 

ة وتوزيع  الي ات الم ان ة على البي ام الع

ركة  بة لموجودات الش األرباح. أما بالنس

  ) فقرة (و)168مادة (
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

جالت  هم مقيد في س فإن آخر مالك لألس

ركة هو وحده الذي له الحق في قبض  الش

يبه في هذه  تحقة عن نص المبالغ المس

 الموجودات.

اهمة في   -ج ركة، سواء المسـ إدارة أعمال الشـ

في الجمعيات العامة أو في مجلس اإلدارة، 

 طبقاً لنظام الشركة.

تمل   -د بوع يشـ ول على كراس مطـ الحصـ

ى ميزانية السنة المالية المنقضية  ـ علـ

ري  ـ ائر وتقريـ اب األرباح والخسـ وحسـ

 مجلــس اإلدارة ومدققي الحسابات.

در من   -ه إقامة دعوى ببطالن كل قرار ص

اً الج الف ة أو مجلس اإلدارة مخ ام ة الع معي

يس أو  للقانون أو النظام العام أو عقد التأس

 النظام األساسي.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ه،   -و ة ل هم المملوك رف في األس التص
هم الجديدة،  واألولوية في االكتتاب باألس

 وذلك وفقاً ألحكام القانون.

ة  -ز رك جالت الش حق االطالع على س

تخرجات من  ور أو مس ول على ص والحص

اع التي يحددها  روط واألوض بياناتها وفقاً للش

ب على  ي، على أال يترت اس ام األس النظ

استخدامها إضرار بمصالح الشركة أو مركزها 

  المالي أو الغير.

وص عليها في هذا  -ح ائر الحقوق المنص س

  القانون وعقد الشركة ونظامها األساسي.

رف في   -و هم المملوكة له، التص األس
واألولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة، 
انون،  ذا الق ام ه اً ألحك ق ك ِوْفـ وذل
مة  ـ وبمراعاة األحكام والقرارات المنّظِ
ات  روط وإجراءات عملي د وش لقواع
ادرة عن  تحواذ واالندماج الص االس
بة  رف البحرين المركزي بالنس مص

ات رك ة أو   للش درج ة الم اهم المس
له،   الشركات بَـ ص لها من قِـ ـ المرخَّ

ي بشئون التجارة  وعن الوزير المعنِـ
  األخرى. بالنسبة للشركات

 )183مادة (
ة، ر رك ئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الش

دى الغير ا ل ه كتوقيع ويمثله ، ويعتبر توقيع

ركة بالغير مجلس وذلك ، اإلدارة في عالقة الش

  )183مادة (
ركة،  رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الش

ر توقيعه كتوقيع  عتبَـ ويمثلها لدى الغير، ويُـ

ركة بالغير، مجلس اإلدارة في عالقة  الش
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

راك عضو  ـ ما لم ينص نظام الشركة على إشـ
ه مجلس اإلدارة في التوقيع آخر  أو من يفوض

ذ  ه أن ينف مع رئيس مجلس اإلدارة، وعلي
ياته، ويحل  قرارات المجلس وأن يتقيد بتوص

  نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه.

  

ـد  ـذ قرارات المجلس وأن يتقيَّ وعليه أن ينفِّ
ل  ب الرئيس مح ائ ل ن ه. ويح ات ي بتوص
الرئيس في غيابه وتكون له ذات صالحيات 

  رئيس المجلس.
ركة  ظام الش لك، يجوز أن ينص ن ومع ذ
و آخر من  راك عض ـ على تفويض أو إش
ة في  ذي مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفي

  رئيس المجلس.مباشرة صالحيات 
  

  مكرراً) 184مادة (
 

تُشكَّل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تدقيق   -أ
بية  ات المحاس تتولى مراجعة الممارس
بي وما  ركة والتدقيق المحاس والمالية للش
ل به، ومدى االلتزام بأحكام القانون  يتص
د ميثاق  ركة، ويحّدِ ات الش ياس وأنظمة وس

  مكرراً) فقرة (أ) 184مادة (
 

ل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة   -أ كَّـ تش
ل بكاملها من بين أعضائه  تدقيق تشكَّـ
بية  ات المحاس تتولى مراجعة الممارس

المحاسبي وما والمالية للشركة والتدقيق 
ل به، ومدى االلتزام بأحكام القانون  يتص
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ركات كيل  إدارة وحوكمة الش وابط تش ض
اتها ونظام عملها  اص لجنة التدقيق واختص

 ومكافآت أعضائها.
بيل القيام بعملها  -للجنة التدقيق  -ب  -في س

حق االطالع على سجالت الشركة ومستنداتها 

وأوراقها وحساباتها وطلب أي إيضاح أو بيان 

من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. 

نوي بيان  -ج من التقرير الس بأعمال يدرج ض

ل على  تم ه أن يش دقيق يراعى في ة الت لجن

وص عليها في ميثاق إدارة  يل المنص التفاص

  وحوكمة الشركات.

د ميثاق  وأنظمة وسياسات الشركة. ويحّدِ
ركات كيل   إدارة وحوكمة الش وابط تش ض

اتها ونظام  اص لجنة التدقيق واختص
 عملها ومكافآت أعضائها.

  

 )187مادة (
ام الفقرتين (ب) و(ج) من  -أ اة أحك مع مراع

ئولية على هذه المادة، يكون رفع دعوى  المس

اء مجلس اإلدارة والمديرين عن  رئيس وأعض

  ) فقرة (ب)187مادة (
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ركة في أي من  بالش رار التي تلحق  األض

مادة (  18الحاالت الواردة في الفقرة (أ) من ال

ة.  رك انون من حق الش ذا الق مكررا) من ه

ويجب أن يصدر قرار من الجمعية العامة برفع 

ا رئيس مجلس  دعوى، على أن يتواله ال

ان رئيس مجلس اإلدارة ممن اإلدارة. وإذا ك

ركة، وجب أن تعين الجمعية  مهم الش تخاص

وا آخر من مجلس اإلدارة إلقامة  العامة عض

الدعوى. وإذا كانت الدعوى موجهة إلى جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة، وجب أن تعين الجمعية 

العامة من ينوب عنها من غير أعضاء المجلس 

  في رفع الدعوى.

اهم أن يرفع د-ب ئولية لكل مس عوى المس
ركة في حالة  د مجلس إدارة الش منفردا ض
ركة برفعها وفقا ألحكام الفقرة  عدم قيام الش
أن الخطأ  (أ) من هذه المادة، إذا كان من ش

  

  

  

  

  

  

  

  
ئولية  -ب اهم أن يرفع دعوى المس لكل مس

ركة د مجلس إدارة الش في  منفرداً ض
قاً  عها ِوْفـ حالة عدم قيام الشركة برْفـ
ادة، إذا  ذه الم ام الفقرة (أ) من ه ألحك
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

اهم، وذلك بعد  رر خاص به كمس إلحاق ض
جل  ركة بموجب كتاب مس قيامه بإخطار الش
ول بعزمه على رفع  حوب بعلم الوص مص

ها بثالث بل رفع لدعوى ق ين يوما على األقل، ا
ي  ركة يقض رط في نظام الش ويقع باطال كل ش
ناء  اهم أن يطلب أث بغير ذلك. ويجوز للمس
ه أو الغير  دعى علي دعوى إلزام الم نظر ال
بتقديم ما تحت يده من أية محررات أو فئات 

  .منها تكون ذات صلة بموضوع الدعوى
  
ركة، يكون الحق في  -ج في حالة إفالس الش

ار إليها في الفقرة رفع دعوى ال ئولية المش مس

ة. وإذا  (أ) من هذه المادة من حق أمين التفليس

كانت الشركة في دور التصفية، تولى المصفي 

ة  ة لقرار من الجمعي اج دعوى دون الح رفع ال

  العامة.

تسبَّـب الخطأ في إلحاق ضرر خاص به 
ار  إخط ه ب ام د قي ك بع اهم، وذل كمس
ـل مصحوب  الشركة بموجب كتاب مسجَّ
بِعْلم الوصول بعزمه على رْفـع الدعوى 
عها بثالثين يوماً على األقل.  قبل رْفـ

ركة ويقع ب رط في نظام الش اطالً كل ش
اهم أن  ي بغير ذلك. ويجوز للمس يقض
يطلب أثناء نظر الدعوى إلزام المدعى 
يده من  ما تحت  قديم  يه أو الغير بت عل
رات، أو فئات منها، تكون ذات  أية محرَّ
ر  لة دون الحاجة لتحديد كل محرَّ ص

  على حدة.
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 )188مادة (
  

ديد  ركة طريقة تحـ ام الشـ مكافآت يبين نظـ

اء مجلس اإلدارة ، وال يجوز رئيس وأعض

أكثر من  آت ب اف ذه المك دير مجموع ه تق

من صافي الربـح بعـد خصم االحتياطات   10٪

ل ة وتوزيع ربح ال يق انوني من   ٪5عن  الق

ركة المدفوع مال الش ، كما يجوز للجمعية رأس

نوية لرئيس  رف مكافأة س العامة أن تقرر ص

اء مجلس اإلدارة في الس نوات التي ال وأعض

نوات التي ال  ركة أرباحاً أو الس تحقق فيها الش

اهمين على أن  ها أرباحاً على المس توزع في

لك  جارةيوافق على ذ عة وزير الت نا ، والص

ل تقرير مجلس اإلدارة إلى  تم ب أن يش ويج

العامة على بيان شامل لكل ما حصل   الجمعية

عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 

  )188مادة (
  

ديد مكافآت  ركة طريقة تحـ ام الشـ ن نظـ يبيِّـ

اء مجلس اإلدارة، وال يجوز  رئيس وأعض

٪ 10تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 

م االحتياطات  د خْصـ ح بعـ من صافي الربـ

ل ة وتوزيع ربح ال يق انوني ٪ من 5عن   الق

ا يجوز  دفوع، كم ة الم رك ال الش م رأس

أة  اف ْرف مك ة أن تقرر ص ام ة الع للجمعي

اء مجلس اإلدارة في نوية لرئيس وأعض  س

ق فيها الشركة أرباحاً  السنوات التي ال تحقِّـ

ع فيها أرباحاً على  نوات التي ال توّزِ أو الس

اهمين على أن يوافق على ذلك  الوزير المس
ي ، ويجب أن يشتمل جارةبشئون الت المعنِـ

ة  ام ة الع تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعي

ل عليه  امل لكل ما حص رئيس على بيان ش

يأتي التعديل الوارد في المرسوم بقانون 
الشركات ) من قانون 188للمادة (

التجارية بما يحقق متطلبات معايير البنك 
من الشفافية  االدولي، وبما يحقق مزيدً 

 ، وتعزيز مبادئ الحوكمة،والوضوح
بغرض حماية حقوق المساهمين، ال سيما 

بشأن ما  ،حماية صغار المساهمين
يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة الشركة من الرواتب والمكافآت 

اح وبدل الحضور وبدل ونصيب األرب
التمثيل ومصروفات وغيرها، وبيان ما 
قبضه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير 

تشارية أو أية أعمال فنية أو إدارية أو اس
يأتي التعديل بما أعمال أخرى. كذلك 
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يب حضور في األرباح وبدل  من رواتب ونص

روفات وغيرها تمل . وبدل تمثيل ومص كما يش
اء التقرير  ه أعض المذكور على بيان ما قبض

فهم موظفين أو إداريينالمجلس  ما أو  بوص
وه ة أو إدار قبض ال فني ة أو نظير أعم ي

  .استشارية أو أية أعمال أخرى

  

اء مجلس اإلدارة و خالل  كلٌّ على حدةأعض

نة المالية من رواتب  يب  ومكافآتالس ونص

ل  دل تمثي ور وب دل حض اح وب في األرب

روفات وغيرها،  وه وبيان ماومص  قبض
نظير أعمال  أو بوصفهم موظفين أو إداريين

ارية أو أية أعمال  تش فنية أو إدارية أو اس

 كما يجب أن يشتمل التقرير المذكورأخرى. 

اء اإلدارة  فآت أعض كا اح عن م اإلفص
ة  ك أي ا في ذل دة، بم ّلٍ على ح ة ك ذي التنفي

  رواتب ومنافع ومزايا وأسهم.

يحقق الشفافية بشأن ما يتقاضاه أعضاء 
من رواتب اإلدارة التنفيذية كل على حدة 

ومنافع ومزايا وأسهم. وتجدر اإلشارة 
إلى أن التعديالت األخيرة على قانون 
الشركات التجارية كان من أهدافها حماية 
صغار المساهمين، وتحقيق أكبر قدر من 

 المعلومات للمساهمين.توفير الشفافية و

إن تفسير النص األصلي للمادة كما 
) من قانون الشركات التجارية 188(
تقديم بمجلس اإلدارة يقوم أن  حسمي

تقرير بالمبالغ اإلجمالية ألعضاء 
واإلدارة التنفيذية، كما يسمح المجلس 

تقرير تفصيلي لكل ما يحصل عليه بتقديم 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 -كل على حدة. وحيث إنه جرت العادة 
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أن يتضمن  - بحسب مرئيات الغرفة
جمالية دون تفصيلها التقرير المبالغ اإل

لكل عضو على حدة، فإن مخالفة هذا 
 يالتطبيق يتطلب توضيحه بنص قانون

وسواء من خالل الالئحة  واضح،
التنفيذية للقانون أو إجراء التعديل 
القانوني، كما هو وارد في المرسوم 

  بقانون محل النظر.

) 188أن النص األصلي للمادة (نرى و
وكذلك  من قانون الشركات التجارية،

النص بعد التعديل والوارد في المرسوم 
ليم من بقانون محل النظر، كالهما س

أن النص محل الناحية القانونية. ونرى 
النظر يخضع للسلطة التقديرية للمشرع 
من حيث تقييم آثاره المالية واالقتصادية، 
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في ضوء الموازنة بين متطلبات معايير 
وتحسين مستوى تصنيف  البنك الدولي،

وتحقيق الشفافية وحماية  لمملكة،ا
مصالح المساهمين، وتعزيز مبادئ 
الحوكمة من جهة، والتأثيرات االقتصادية 
على الشركة نتيجة اإلفصاح عن هذه 
المعلومات، والتي بينتها غرفة تجارية 

  وصناعة البحرين، من جهة أخرى. 

 )189مادة (
 

اء مجلس  -أ يجب على كل من رئيس وأعض

حة اإلدارة أن  ل له من مص ما  يبلغ المجلس ب

ائل  رة في المس رة أو غير مباش ية مباش خص ش

ة على المجلس، مع بيان واف عن  المعروض

مل كافة األمور  لحة يش يل هذه المص تفاص

  فقرة (د)) 189مادة (

  

  

  

  

ع حين عّدل عجز نص حسنا فعل المشرّ 
) بقصر  189الفقرة ( د ) من المادة ( 

ا، مساءلة  مجلس اإلدارة والمدراء مدنيً 
بالتضامن مع صاحب المصلحة، على 

التصرف، العقد أو حالة موافقتهم على 
ـ وفقا  والً ؤمنهم مس بعد أن كان أي

به ـ  إذا كان قد  للنص الذي كان معموالً 
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الجوهرية الخاصة بها، وال يجوز له االشتراك 

ويت  ور االجتماع أو التص في المداولة أو حض

أن، و يثبت على القرارات الصادرة في هذا الش

  التبليغ في محضر الجلسة.

س أو  -ب ي ن رئ ون ألي م ك جوز أن ي ال ي

ركة أو ألي من  اء مجلس إدارة الش أعض

رة أو غير  ية مباش خص لحة ش مديريها أية مص

رفات التي تكون  رة في العقود والتص مباش

ة من مجلس  ا إال بموافق ا فيه ة طرف رك الش

رف البحرين المركزي  اإلدارة. ويجوز لمص

وابط  ع ض أن الموافقة وض افية أخرى بش إض

على العقود والتصرفات المشار إليها إذا كانت 

  الشركة من الشركات المرخص لها من قبله.

على رئيس مجلس اإلدارة أن يبلغ الجمعية  -ج

رفات التي تمت  تائج العقود والتص العامة بن

الموافقة عليها وفقا ألحكام الفقرة (ب) من هذه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صرح بالمخالفة أو كان يعلم أو من شأنه 
وليتهم كانت ؤأن يعلم بها، أي أن مس

مفترضة بمجرد العلم أو استطاعة العلم، 
يتنافى وقواعد العدالة وما  وهو ما

الحد اتجهت إليه التشريعات المقارنة من 
ولية ؤبصورة كبيرة من حاالت المس

المفترضة، كما يتعارض مع ما استقرت 
عليه أحكام المحاكم فيما يتعلق بقواعد 

ولية التقصيرية من ضرورة وجود ؤالمس
خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما، وال 
يمكن اعتبار علم أو إمكان علم مجلس 
اإلدارة أو المدراء سببا مباشرا في وقوع 

  الضرر.
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مادة، وذلك في أول اجت يذ العقد ال تاٍل لتنف ماع 

ب أن يكون التبليغ  رف. ويج ام التص أو إتم

ابات  حوبا بتقرير خاص من مدقق الحس مص

ح عن هذه  ركة أن تفص الخارجي، وعلى الش

العقود والتصرفات في بياناتها المالية وتقريرها 

سنوي، ويشمل اإلفصاح تفاصيل تلك العقود  ال

والتصرفات وطبيعة ومدى المصلحة وصاحب 

و مجلس الم واء كان الرئيس أو عض لحة س ص

  اإلدارة أو المدير.

ن النية،  -د مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حس
ار إليه في  يترتب على مخالفة الحظر المش
ة  الب ادة جواز المط ذه الم الفقرة (ب) من ه
روطه  رف إذا كانت ش ببطالن العقد أو التص
ارض في  ان ينطوي على تع ة أو ك ادل غير ع

زام المخالف بالتعويض وأن يرد المصالح، وإل
ركة أي ربح أو منفعة تحققت له من  إلى الش

  

  

  

  

  

  

  
  
ن  -د دم اإلخالل بحقوق الغير حس مع ع

رف  روط العقد أو التص النية، إذا كانت ش
الح  اراً بمص ان ض ة أو ك ادل غير ع
و  اهمين تحكم المحكمة بإلزام عض المس
مجلس اإلدارة صاحب المصلحة بالتعويض 
ة  ة أيَّ ربح أو منفع رك وأن يردَّ إلى الش
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ام الفقرة (ب)  أحك ة. ودون اإلخالل ب الف المخ
ادة ( ادة ( 18من الم ) من 186مكررا) والم

امن  أل مجلس اإلدارة بالتض هذا القانون، يس
لحة المخالف عن كل ذلك،  احب المص مع ص

ار إل رح بالمخالفة المش يها أو إذا كان قد ص
  ".كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بها

يجوز للمساهمين الحائزين على ما ال يقل  -هـ

ركة االطالع على 10عن  مال الش % من رأس

العقود أو  ة ب دات المتعلق تن األوراق والمس

التصرفات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه 

تخرجات  ور أو مس ول على ص المادة والحص

  منها.

  

  

  

قت له.  اً أن تحكم تحقـَّ كما للمحكمة أيض
ي أّيِ منصب إداري في  بحرمانه من تولِّـ
نة  ركة أو تمثيلها لمدة ال تقل عن س أية ش
د أو  ا أن تحكم ببطالن العق دة، وله واح
التصرف. ودون اإلخالل بأحكام الفقرة (ب) 

) من 186مكرراً) والمادة ( 18من المادة (
أل باقي مجلس اإلدارة  س هذا القانون، يـُ

لحة و احب المص امن مع ص المدراء بالتض
عن كل ذلك، إذا كانوا قد وافقوا على العقد 

 أو التصرف.
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 )199مادة (
 

اهمين للجمعية العامة   -أ تعلن دعوة المس
دران  في جريدتين يوميتين على األقل تص
ا  داهم ة على أن تكون إح ة العربي اللغ ب
محلية، ويجب أن يتم اإلعالن قبل الموعد 
ر يوماً على  ة عش المحدد لالنعقاد بخمس
تمل إعالن الدعوة  األقل، ويجب أن يش

  على جدول األعمال.
ل  -ب ورة من أوراق الدعوة إلى وترس ص

د  ل موع ارة قب ئون التج ة بش الوزارة المعني

  اجتماع الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل.

  ) فقرة (أ)199مادة (
  

ن دعوة المساهمين النعقاد الجمعية   -أ تعلَـ
دتين يوميتين محليتين  ة في جري ام الع
على األقل تصدر إحداهما باللغة العربية 

غة  بالل بل واألخرى  لك ق ية، وذ اإلنجليز
الموعد المحدَّد لالنعقاد بواحد وعشرين 
ل  تم ب أن يش ل، ويج ً على األق ا يوم
جدول األعمال وأن يكون  اإلعالن على 
ناً المعلومات الالزمة  ـ الً ومتضّمِ ـ مفصَّ

ده الالئحة التنفيذية.   ِوْفـقاً ِلـما تحّدِ

  

  

  )201مادة (
  

ة رئيس  ام ة الع اع الجمعي مجلس يرأس اجتم

اإلدارة أو  اإلدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس

  )201مادة (
  

  

اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس يرأس 

اإلدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة 
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، وال يكون انعقاد الجمعية الجمعية العامة لذلك

العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون 

و ف لهم حق التص يت يمثلون أكثر من نص

اب وجب رأس المال ، فإذا لم يتوافر هذا النص

دول  ذات ج اٍن ل اع ث ة إلى اجتم دعوة الجمعي

األعمال يعقد بعد مدة ال تقل عن سبعة أيام وال 

ة عش د على خمس اريخ تزي اً من ت ر يوم

اع الثاني االجتماع األول . وال يكون االجتمـ

اهمون لهم حق  ره مس حيحاً إال إذا حض ص

ت يمثلون أكث وي من رأس   ٪30ر من التص

ل ال على األق االم اع الث ث . ويكون االجتم ل

رين حيحاً أياً كان عدد الحاض ، ويجوز أال ص

اعين األخيرين إذا  دة لالجتم دي ه دعوة ج توج

كان قد ُحدد تاريخهما في الدعوة إلى االجتماع 

ر  ريطة أن يتم النش في جريدتين األول ش
دران باللغة العربية  يوميتين على األقل تص

اد ك، وال يكون انعق ذل ة ل ام ة الع  أو الجمعي

 ً ا حيح ة ص ادي ة الع ام ة الع إال إذا  الجمعي

حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون 

ف رأس المال، فإذا لم يتوافر  أكثر من نص

ب دعوة الجمعي اب وَجـ ة إلى هذا النص

د بعد  عقَـ اجتماع ثاٍن لذات جدول األعمال يُـ

يام وال تزيد على  بعة أ مدة ال تقل عن س

خمسة عشر يوماً من تاريخ االجتماع األول. 

اع الثاني صحيحاً إال إذا  وال يكون االجتمـ

حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون 

ل. 30أكثر من  ال على األق ٪ من رأس الم

الث صحيحاً أياً كان عدد ويكون االجتماع الث

ه دعوة جديدة  ـ الحاضرين، ويجوز أال توجَّ

د  ّدِ لالجتماعين األخيرين إذا كان قد ُحـ

اع األول،  دعوة إلى االجتم ا في ال اريخهم ت

ر  ريطة أن يتم النش بعدم انعقاد أّيٍ من ش
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بعدم انعقاد أي   على أن تكون إحداهما محلية
  من هذين االجتماعين.

دتين يوميتين  اعين في جري ذين االجتم ه
در إحداهما باللغة  محليتين على األقل تص

  ربية واألخرى باللغة اإلنجليزية.الع

 )212مادة (
ة  ادي ة غير الع ام ة الع اد الجمعي ال يكون انعق

اهمون يمثلون ثلثي  صحيحاً إال إذا حضره مس

ركة على األقل، فإذا لم يتوفر هذا  مال الش رأس

اب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان  النص

ر يوماً التالية لالجتماع  ة عش يعقد خالل الخمس

ره من يمثلون  حيحاً إذا حض األول، ويكون ص

ذا  إذا لم يتوافر ه ال، ف ث رأس الم أكثر من ثل

النصاب في االجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى 

ر يوماً من  ة عش اجتماع ثالث يعقد خالل خمس

تاريخ االجتماع الثاني ويكون االجتماع الثالث 

  صحيحاً إذا حضره ربع المساهمين.

  ) فقرة ثانية212مادة (
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ه دع اعين ويجوز أال توج دة لالجتم دي وة ج

األخيرين إذا كان قد حدد تاريخهما في الدعوة 

ر  ريطة أن يتم النش في لالجتماع األول ش
دران باللغة  جريدتين يوميتين على األقل تص
دم  ة بع ا محلي داهم ة على أن تكون إح العربي

  انعقاد أي من هذين االجتماعين.

  

ة  ادي ة غير الع ام ة الع در قرار الجمعي ويص

ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا بأغلبية 

ه أو  تعلق القرار بزيادة رأس المال أو تخفيض

ركة أو بحلها أو بتحولها أو  بإطالة مدة الش

حة  ترط لص ركة أخرى، فيش بإدماجها في ش

القرار في هذه الحاالت أن يصدر بأغلبية ثالثة 

د بهم  ذين ينعق رين ال اض هم الح اع أس أرب

حيحاً، و ال تكون قرارات الجمعية االجتماع ص

ه دعوة جديدة لالجتماعين  ـ ويجوز أال توجَّ

د تاريخهما في  ّدِ األخيرين إذا كان قد ُحـ

ة أن يتم  ريط اع األول، ش دعوة لالجتم ال

ر  بعدم انعقاد أّيٍ من هذين االجتماعين النش
ل  دتين يوميتين محليتين على األق في جري
غة العربية واألخرى  بالل در إحداهما  تص

  باللغة اإلنجليزية.

  



33 
 

  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

العامة غير العادية نافذة إال بعد موافقة الوزارة 

  المعنية بشئون التجارة عليها.

 )215مادة (
 

ة دعوى البطالن،  -أ ام اهم إق يجوز للمس

والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، بشأن 

در عن الجمعية العامة  العادية أو أي قرار يص

قانون أو النظام  فا لل ية إذا كان مخال عاد غير ال

ها  ظام ركة أو ن يس الش تأس عام أو عقد  ال

ي. ومع عدم اإلخالل بحقوق الغير  اس األس

حسن النية، يترتب على الحكم بالبطالن اعتبار 

قرار الجمعية العامة كأن لم يكن. ويجب على 

ر حكم البطالن في إحدى  مجلس اإلدارة نش

  د اليومية المحلية.الجرائ

اهم أن يطلب أثناء نظر دعوى   -ب يجوز للمس

ار إليها في الفقرة (أ) من هذه  البطالن المش

  ) فقرة (ب)215مادة (
  

  

  

  

  

  

  

  

  
اء نظر  -ب ب أثن اهم أن يطل يجوز للمس

ار إليهادعوى  في الفقرة (أ)    البطالن المش
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

المادة إلزام المدعى عليه أو الغير بتقديم ما 

ا  ات منه رات أو فئ ة محرَّ ده من أيَّ ت ي تح

 بموضوع الدعوى.تكون ذات صلة 

ار إليها في  -ج مع دعوى البطالن المش ال تس

أ) من هذه المادة بمضي ستين يوما من الفقرة (

نة من  اهم بقرار الجمعية أو س تاريخ علم المس

ي أوال. وال  دوره، أي المدتين تنقض تاريخ ص

يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما 

  لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

يه أو الغير  مدعى عل مادة إلزام ال هذه ال من 

رات ة محرَّ ده من أي ت ي ا تح ديم م أو  ،بتق

لة  ،فئات منها دون الحاجة تكون ذات ص
ر على حدة.   لتحديد كل محرَّ

  

  مكرراً) 215مادة (

ة دعوى البطالن،  -أ ام اهم إق يجوز للمس

والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، بشأن 

در عن الجمعية العامة العادية أو  أي قرار يص

نة من  ئة معي الح ف كان لص ية إذا  عاد غير ال

المساهمين أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس 

  مكرراً) فقرة (ج) 215مادة (
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

رار  د اإلض در بقص اإلدارة أو لغيرهم، أو ص

اهم ة من المس ة معين ه إجحاف بفئ ين، أو في

  بحقوق األقلية دون اعتبار لمصلحة الشركة. 

ن النية،  -ب مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حس

يترتب على الحكم بالبطالن وفقا ألحكام الفقرة 

(أ) من هذه المادة، اعتبار القرار كأن لم يكن. 

ام  ة أحك الف االت مخ ة في غير ح وللمحكم

ه أ دل د القرار أو تع انون أن تؤي ه أو الق و تلغي

شراء  سبة ل ترجئ تنفيذه حتى تجرى تسوية منا

ة  ين بمراعاة األحكام الخاص هم المعترض أس

  بشراء الشركة ألسهمها. 

اهم أن يطلب أثناء نظر دعوى   -ج يجوز للمس

ار إليها في الفقرة (أ) من هذه  البطالن المش

المادة إلزام المدعى عليه أو الغير بتقديم ما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

اء نظر  -ج ب أثن اهم أن يطل يجوز للمس

ار إليها في الفقرة   دعوى البطالن المش

(أ) من هذه المادة إلزام المدعى عليه أو 

ا ديم م ة   الغير بتق ده من أي ت ي تح
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ة محرَّ  ده من أيَّ ت ي ا تح ات منه رات أو فئ

 .بموضوع الدعوىتكون ذات صلة 

  

ار إليها في  -د مع دعوى البطالن المش ال تس

الفقرة (أ) من هذه المادة بمضي ستين يوما من 

ي  اهم بقرار الجمعية أو مض تاريخ علم المس

ي  دوره، أي المدتين تنقض نة من تاريخ ص س

أوال. وال يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ 

  لم تأمر المحكمة بغير ذلك.القرار ما 

رات  أو فئات منها تكون ذات صلة ،محرَّ

ر على حدة.  دون الحاجة لتحديد كل محرَّ

  

 )224مادة (
  

نوياً  افية، 10يقتطع س % من األرباح الص

اري  اطي اإلجب اب االحتي ص لحس يخص

بة  ي نس اس (القانوني) ما لم يحدد النظام األس

  أكبر. 

 ) فقرة ثالثة224مادة (
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ويجوز إيقاف هذا االستقطاع إذا بلغ االحتياطي 

ا لم ينص 50 دفوع، م ال الم % من رأس الم

بة أكبر، على أنه إذا قل  ركة على نس نظام الش

مذكورة،  بة ال ياطي اإلجباري عن النس االحت

ل االحتياطي  تقطاع حتى يص وجب إعادة االس

  إلى تلك النسبة. 

اري على  اطي اإلجب وال يجوز توزيع االحتي
تعماله لتأمين  اهمين، وإنما يجوز اس المس
اهمين ال تزيد على  توزيع أرباح على المس

من رأس المال المدفوع في السنوات التي   5٪
 ال تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.

ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من 

األرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع 

ل من األ ول الثابتة أو التعويض عنه أص ص

دم تمكين  ك ع ب على ذل رط أن ال يترت بش

 
  
  
  
  

  
  

  

ادرة عن  مع مراعاة األحكام والقواعد الص
تخَدم  س رف البحرين المركزي، يُـ مص

اطي  ال االحتي م ادة رأس اري في زي اإلجب
الشركة أو تغطية خسائرها التي تتسبب في 
نقصان رأسمالها. وإذا جاوز هذا االحتياطي 

٪ من رأس المال الصادر، جاز للجمعية 50
ادة على  لزي توزيع ا قرر  ت ة أن  ام لع ا
المساهمين في السنوات التي ال تحقِّـق فيها 
افية تكفي لتوزيع أرباح  ركة أرباحاً ص الش

 ى المساهمين.عل
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه أو 

 شراء أصول ثابتة جديدة.

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  الباب السابع
  الشركة ذات المسئولية المحدودة

  أحكام عامة
  )261مادة (

ة المحدودة ـ هي شركة  ،الشركة ذات المسئوليـ

 ً ، ال يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا

  ) فقرة أولى261مادة (
 

 

 

 

 

 

 
 

 

الشركة ذات المسئولية المحدودة، هي شركة 

خاص ، وال يكون تتكون من عدد من األش
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

والً إال بقدر حصته في مسئ منهموال يكون كل 

ركاء عن أثنين . رأس المال وإذا قل عدد الش
ركة تحولت  ركة بحكم القانون إلى ش الش

ركة إلى  خص الواحد ما لم تبادر الش الش
اب خالل ثالثين يوماً من  تكمال هذا النص اس
ريك  ركة في يد ش ص الش تاريخ تجمع حص

  واحد.

ركة أو زيادة رأسمالها  وال يجوز تأسيس الشـ

اب  أو االقتراض ا عن طريق االكتت ابه لحس

دار العام هم أو ، وال يجوز لها إص ندات أس س

داول ـ لة للتـ ـ ، ويكون انتقال حصص قابـ

رك ركاءالش ترداد الش عاً الس ، اء فيها خاض

، الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة وللشروط

  .ن الشروط المقررة في هذا القانونفضالً ع

مسئوالً إال بقْدر حصته في رأس  شريككل 

ـل شخص المال.  ـبَ ـك من قِ ـمتلَ ويجوز أن تُ
  واحد طبيعي أو اعتباري.

  

 )268مادة (
 

 )268مادة (
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ب  ه يج ة، أو َمْن يخول رك دير الش على م

ركاء ر الش جل التجاري والنش ، قيدها في الس

مية وإحدى الجرائد عنها في  الجريدة الرس
ة  ة المحلي ةاليومي رك ة الش ، وال على نفق

ركة ال ب الش ية المعنوية إال تكتس خص من ش
رة ، وال وقت قيدها يجوز لها قبل ذلك مباش

، وكل تصرف يتم لحساب الشركة قبل أعمالها

جل ال يلزم إال َمْن أجراه و يكون القيد في الس

ئوالً عنه في جميع أمواله ، وإذا تعدد َمْن مس

  من.ا التصرف كانوا مسئولين بالتضاأجرو

ه  ل ة، أو َمن يخّوِ رك دير الش ب على م يج

شر  سجل التجاري والن شركاء، قيُدها في ال ال

في  ا  ه وزارة عن لل روني  ت لك وقع اإل لم ا
ئون التجارة. ة بش ب  المعنيـَّ وال تكتس

دهاالشركة الشخصية المعنوية إال  ، بعد قْيـ

وال يجوز لها قبل ذلك مباشرة أعمالها، وكل 

رف يتم لحس ركة قبل القيد في تص اب الش

السجل ال يُـلِزم إال َمن أجراه ويكون مسئوالً 

عدَّد َمن أجروا له، وإذا ت  عنه في جميع أموا

  التصرف كانوا مسئولين بالتضامن.

 )269مادة (
 

يقسم رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة 

ال تقل قيمة كل منها عن إلى حصص متساوية 
  خمسين ديناراً.

  ) فقرة أولى269مادة (
 

م رأسمال الشركة ذات المسئولية  ـ سَّ يقَـ

  صص متساوية.المحدودة إلى ح
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

جوز ، وإنما يالحصة غير قابلة للتجزئة وتكون

ان أو أكثر خص ترك فيها ش أن  ، علىأن يش

خص واحد ركة ش ، ويعتبر يمثلهم تجاه الش

امن عن  ئولين بالتض ة مس ركاء في الحص الش

  .لتزامات المترتبة على هذه الشركةاال

 )271مادة (
 

ة أ بة إلى ال يكون للتنازل عن الحص ثر بالنس

، إال من وقت القيد في السجل الشركاء أو الغير

  ونشره في الجريدة الرسمية.لتجاري ا

  )271مادة (
 

ال يكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة إلى 

د في  ركاء أو الغير، إال من وقت القْيـ الش

اري  ل التج ج ر في الموقع الس والنش
ئون  ة بش اإللكتروني للوزارة المعنيـَّ

  التجارة.

  

 )272مادة (
 

ش ريك إلى ورثته أو الموصى تنتقل حصة كل 

فإذا انتقلت حصته باإلرث أو بالوصية  ،لهم بها

  )272مادة (
 

ته أو  ريك إلى ورث كل ش ة  قل حص تنت

 الموصى لهم بها.

ة التشريعية كان يقتضي حسن الصياغ
تعديل نصها ) وليس 272حذف المادة (

واإلبقاء على فقرة واحدة من النص 
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

خص واحد، وكان ذلك يؤدي  إلى أكثر من ش
ين، بقيت  ركاء على الخمس إلى زيادة عدد الش
ى لهم في حكم  ص الورثة أو الموص حص
حصة واحدة بالنسبة إلى الشركة، ما لم يتفق 
ة  ى لهم على انتقال الحص الورثة أو الموص

ى من الحد األقص لعدد  إلى عدد منهم يدخل ض
  الشركاء.

ركة في  ص الش أما إذا حدث أن تجمعت حص
ريك واحد، فإنه يترتب على ذلك تحّول  يد ش
خص واحد ما لم تَُحل  ركة ش ركة إلى ش الش

  الشركة.
  
  
  
  

  
السابق تضمنت حكم مستفاد من القواعد 
العامة في القانون، فطالما تم حذف شرط 
عدم زيادة الشركاء في الشركات ذات 

ولية المحدودة على خمسين ؤالمس
شريكا، فقد انتفت الحاجة إلى الضوابط 

) 272التي كانت تنص عليها المادة (
بانتقال الحصص إلى الورثة  فيما يتعلق

أو الموصى لهم بها، ومن ثم كان يتعين 
ترك األمر للقواعد العامة في القانون، 
حيث إن النص الحالي ـبصيغته المعدلةـ 
لم يأت بجديد. (ملحوظة غير مؤثرة في 

 حكم النص، وإنما لزم التنويه).
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

  )285مادة (
ركة، وال زيادة   -أ ال يجوز تعديل عقد الش

ه ا أو تخفيض اله م إال بقرار من  ،رأس

در بأغلبية  ركاء، يص الجمعية العامة للش

مالها،  ركاء الحائزين لثالثة أرباع رأس الش

بة أعلى.  ركة على نس ما لم ينص عقد الش

ركاء  ومع ذلك ال يجوز زيادة التزامات الش

ريك جديد إال بموافقة المالية  أو إدخال ش
 الشركاء اإلجماعية.

   

تثناء ال  -ب رهن والحاالت التي يكون فيها باس

ركة تابعة، ال يجوز في غير  رف لش التص

ركة إجراء أي  ياق المعتاد ألعمال الش الس

ول  ف أص رف فيما تجاوز قيمته نص تص

  ) فقرة (أ)285مادة (
 

د الشركة، وال زيادة   -أ ال يجوز تعديل عْقـ

ه إال بقرار من  مالها أو تخفيض رأس

يصدر بأغلبية والجمعية العامة للشركاء، 

اع  ة أرب ائزين لثالث اء الح رك الش

د الشركة على   رأسمالها، مالم ينص عْقـ

بة أعلى. ومع ذلك ال يجوز زيادة  نس

ركاء المالية  إال بموافقتهم التزامات الش
  .اإلجماعية
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

بل الجمعية  عد إقراره من ق ركة إال ب الش

ركاء الحائزين  ركاء بأغلبية الش العامة للش

مالها على األقل، ما لم  لثالثة أرباع رأس

سبة أعلى. ويجب ينص عقد  شركة على ن ال

لدعوة لالجتماع على  تمل أوراق ا أن تش

رف  يل عن التص قدٍر كاف من التفص

وشروطه وأحكامه. وألغراض هذه الفقرة، 

ركة  ول أية ش ركة أص ول الش مل أص تش

  تابعة.

  

 الثانيةمادة ال  

ركات اف إلى قانون الش ض التجارية  تُـ

وم بقانون رقم ( ادر بالمرس نة 21الص ) لس

مكرراً)،  127مواد جديدة بأرقام ( 2001

رراً  127و( ك  216)، و(174)، و(1م
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

رراً)، و( ك رراً  236م ك  239)، و(1م

مكرراً  319مكرراً)، و( 319مكرراً)، و(

اف فقرة )، كما 1مكرراً  362)، و(1 تض

)، وفقرة جديدة برقم 204ثانية إلى المادة (

مادة ( يدة برقم )، وفقر312(ج) إلى ال ة جد

  )، نصوصها اآلتية:362) إلى المادة (ل(

   

  
  مكرراً) 127مادة (

 

ادرة عن  مع مراعاة األحكام والقواعد الص

ركة  رف البحرين المركزي، يجوز للش مص

صِدره الجمعية  العامة غير بموجب قرار تُـ

ص  ـ العادية زيادة رأسمالها على أن تخصَّ

تراتيجي ممن لهم  ريك اس الزيادة لدخول ش

درة على توفير دعم ملموس فني أو  الق

ركة، وذلك بمراعاة  ويقي للش غيلي أو تس تش

در بتحديدها قرار  وابط يص روط وض أية ش
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ئون التجارة بعد  ي بش من الوزير المعنِـ

  مركزي.التنسيق مع مصرف البحرين ال

تمل أوراق الدعوة الجتماع  ويجب أن تش

ة  عادية على دراس عامة غير ال الجمعية ال

ن مبررات زيادة رأس المال  لة تبيِّـ ـ مفصَّ

تراتيجي  ك االس ري ال الش دوى إدخ وج

ة  ة ملكي ب ه على نس أثير دخول المقتَرح وت

عة نتيجة  مساهمي الشركة والمنافع المتوقـَّ

  لذلك.

بات المتعلقة بإدخال ويجب إنهاء كافة الترتي

الشريك االستراتيجي خالل مدة أقصاها ستة 

هر من قرار الجمعية العامة غير العادية  أش

تراتيجي،  ريك اس بالموافقة على إدخاله كش

  ال اعتُـبِـر القرار كأن لم يكن.وإ
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

  )1مكرراً  127مادة (  
 

ِدره  ص ركة بموجب قرار تُـ يجوز للش

مالها الجمعية العامة غير العادية  زيادة رأس

دَّدة إلى  ة مح دي ل ديون نق عن طريق تحوي

صَدر للدائنين بشرط  أسهم في رأسمالها تُـ

روط  ة ش اة أي ك بمراع موافقتهم، وذل

در بتحديدها قرار من الوزير  وابط يص وض

يق مع  ئون التجارة بعد التنس ي بش المعنِـ

  مصرف البحرين المركزي.

تمل أوراق الدعوة الجتماع  ويجب أن تش

ة ال عادية على دراس عامة غير ال جمعية ال

ن جدوى وضرورة تحويل  لة تبيِّـ ـ مفصَّ

الح  ركة لص هم في الش الديون النقدية إلى أس

افة إلى تأثير التحويل على  الدائنين، باإلض

  نسبة ملكية مساهمي الشركة.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

) 50(ملغاة بموجب قانون رقم ( )174مادة (
  ) وكانت تنص قبل الحذف على أن:2010

 

ار إليها  وية المش اب العض هم نص ص أس تخص

سن إدارة العضو في المادة سابقة لضمان ُح ، ال

د البنوك خالل ثالثين  دى أح ا ل داعه ويجب إي

، ويمتنع على وماً من تاريخ انتخابه أو تعيينهي

رف فيها بأي وجه من الوجوه  و التص العض

ادقة  ويته وإلى أن تتم المص طوال مدة عض

و نة على ميزانية آخر س مالية قام فيها العض

 .بأعماله

وية خالل  اب العض هم نص وإذا لم تودع أس

سابقة زالت عن العضو  المدة المحددة بالفقرة ال

فة كذلك إذا  وية وتزول هذه الص فة العض ص

بب من  وية ألي س اب العض هم نص ت أس نقص

  )174( مادة
ركة إتاحة المعلومات التالية  يجب على الش

وية مجلس اإلدارة  ح لعض أن كل مرش بش

ا إلى  اله ا اإللكتروني أو إرس على موقعه

يلة  ي بأية وس خص كل ش اهمين بش المس

معتَمـدة ابتداًء من تاريخ الدعوة لعقد اجتماع 

  الجمعية العامة:

يرة الذاتية، بما في ذلك المؤهالت  -1 الس

 والمهنية.األكاديمية 

أيُّ عمٍل يقوم به بصورة مباشرة أو غير  -2

ـل منافسةً للشركة.  مباشرة يشّكِ

ركات -3 ماء الش والجهات التي يزاول  أس

وية مجالس  غل عض العمل فيها أو يش

 إداراتها.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

الل األسباب خالل مدة العضوية ولم تستكمل خ

  .ثالثين يوماً من تاريخ النقص

  

غله يتطلب جزءاً غير  -4 ب يش أيُّ منص

 يسير من الوقت.

ة  -5 ا الالئح ده ّدِ ات أخرى تح ة معلوم أي

  التنفيذية.

ب على  ة ويتوج اف ال ك ة إرس رك الش

ركة بأية طريقة  اهمي الش المعلومات لمس

ر هذه المعلومات  نَشـ تراها مناسبة، وأن تُـ

ل االجتماعي  ائل التواص على كافة وس

  للشركة، إْن ُوِجـدت.

كما تلتزم الشركة بتضمين تقريرها السنوي 

ة  ات المتعلق المعلوم ا اإللكتروني ب وموقعه

  رة.بكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدا

  مكرراً  )216مادة (  
 

ركة برنامج أو أكثر   -أ يجوز أن يكون للش

ة من خالل  رك الش املين ب لتحفيز الع
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ركة أن  هم فيها، وعلى الش تمليكهم ألس

ح للعاملين عن التفاصيل الكاملة  فِصـ تُـ

تحقاقهم  روط اس للبرنامج بما في ذلك ش

ك تلك األسهم.  لتَمـلـُّ

دار ما   -ب رف البحرين المركزي إص لمص

باً من قرارات لتنظيم عمل  ناس يراه م

ك العاملين لألسهم بالنسبة  لـُّ برامج تَمـ

ات رك ة أو  للش درج ة الم اهم المس

له، كما  الشركات بَـ ص لها من قِـ ـ المرخَّ

ئون التجارة  ي بش يجوز للوزير المعنِـ

بة  مة بالنس ـ دار القرارات المنّظِ إص

  األخرى. للشركات

  
  1مكرراً  )236مادة (

ك الشركة ألسهمها ِوْفـقاً للشروط يكون  تَمـلـُّ

دها الالئحة التنفيذية،  والضوابط التي تحّدِ
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

وذلك دون اإلخالل باللوائح والقواعد 

الصادرة عن مصرف البحرين المركزي 

ـص لها من قِـبَـله.   بالنسبة للشركات المرخَّ

  
  مكرراً  )239مادة (

 

مادة ( بأحكام ال ) من 138مع عدم اإلخالل 

اهمة المقفلة  هذا ركة المس القانون، يجوز لش

ة  ادي ة غير الع ام ة الع ة الجمعي د موافق بع

سمالها عن طريق  االقتراض بهدف زيادة رأ

هم في  ندات قابلة للتحويل إلى أس دار س إص

ركة  ركة وذلك بمراعاة أحكام نظام الش الش

ندات  ندات (س مى هذه الس ي، وتس اس األس

قابلة للتحويل)، ويكون إ لدَّين ال دارها ا ص

قاً ألحكام قانون  هم ِوْفـ وتحويلها إلى أس

ات  س رف البحرين المركزي والمؤس مص

ادر بالقانون رقم ( نة 64المالية الص ) لس
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ادرة تنفيذاً ألحكامه  2006 واللوائح الص

له.  بالنسبة للشركات بَـ ص لها من قِـ ـ المرخَّ

ي بشئون التجارة  صِدر الوزير المعنِـ ويُـ

م  ُظـ بع في إصدار اللوائح والنـُّ تـَّ التي تُـ

ة  ب بالنس يل  ة للتحو ابل لدَّين الق دات ا ن س

  األخرى. للشركات

شركة أو إفالسها قبل تحويل  وعند تصفية ال

هم في  ندات الدَّين القابلة للتحويل إلى أس س

ترداد  ند في اس الشركة، يتقدم حق حامل الس

د على  ه من فوائ ب علي ا ترت دَّين وم مبلغ ال

  الشركة.حقوق المساهمين في 

  مكرراً  )319(مادة   
 

هم أو القيام بأّيِ  تحواذ على األس يكون االس

تصرف يؤدي إلى االستحواذ على أسهم أو 

هم في  ة للتحول إلى أس ابل ة ق الي أوراق م
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

المساهمة المدرجة  رأسمال إحدى الشركات

من قِـبَـل شخص أو مجموعة من األشخاص 

قاً المرتبطة أو األطراف ذات العالقة  ِوْفـ

د  ة لقواع م ـ ام والقرارات المنّظِ لألحك

وشروط وإجراءات عمليات االستحواذ التي 

يصدر بتحديدها قرار من مصرف البحرين 

 المركزي.

 

 

 

  

  1مكرراً  )319مادة (  

مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين 

المركزي والمؤسسات المالية الصادر 
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

واللوائح  2006) لسنة 64بالقانون رقم (

  :والقواعد الصادرة تنفيذاً ألحكامه

يحق للجهة المستحِوذة التي حصلت  -أ

استحواذ على نسبة قبول بموجب عْرض 

أو أكثر من أسهم رأسمال % 90تعادل 

الشركة المساهمة المدرجة، االستحواذ على 

همين كامل األسهم المملوكة من قِـبَـل المسا

الباقون ٪، ويُـلَزم المساهمون 100بنسبة 

ببيع أسهمهم للجهة المستحِوذة خالل مدة ال 

تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ حصول تلك 

رة   .الجهة على نسبة القبول المقرَّ

يحق للمساهم الذي لم يقبل عْرض  -ب

ذة التي االستحواذ المقدَّم من الجهة المستحوِ 

٪ أو أكثر 90ل حصلت على نسبة قبول تعاد

لمساهمة من أسهم رأسمال الشركة ا
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

المدرجة، التقدُّم بطلـب للجهـة المستحـِوذة 

إللـزامـهـا بتقـديـم عْرض استحـواذ لشـراء 

أسهمـه خـالل مـدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من 

  .تاريخ استالم الطلب

اهم الذي لم يقبل عْرض  -ج يحق للمس

همه، اللجوء  تحِوذة ببيع أس الجهة المس

ة خالل  ن يوماً م 60للمحكمة المختص

راء  تحواذ لش تاريخ تقديم عرض االس

ـبَـل الجهة المستحِوذة،  أسهمه كتابةً من قِ

تحواذ إال  وال يتم إيقاف إجراءات االس

ة  وي ة، وإال تتم تس بقرار من المحكم

  عملية االستحواذ.

  

  

  



56 
 

  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

  1مكرراً  )362مادة (  
 

ي بشئون التجارة أو من  يجوز للوزير المعنِـ

الف  ة المخ ال ل إح ه قب ة يفّوِض اكم للمح

الح في الجرائم  ر التص ة أن يقّرِ ائي الجن

وص عليها في الفقرات (ب) و(و)  المنص

ادة ( ) من 362و(ز) و(ح) و(ي) من الم

هذا القانون، وذلك بسداد مبالغ التصالح التي 

ي  يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنِـ

  بشئون التجارة.

ر المحضر بعد مواجهة المخالف  وعلى محّرِ

ت بالمخال ثبِـ فة أن يعرض عليه التصالح ويُـ

ر، وللمخالف الذي يرغب  ذلك في المحض

ر للوزارة  دد المبلغ المقرَّ الح أن يس في التص

بعة أيام  ئون التجارة خالل س ة بش المعنيـَّ

عمل من تاريخ عرض التصالح عليه، وذلك 
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

قاً للضوابط واإلجراءات التي يصدر  كله ِوْفـ

ي بشئون بتحديدها قرار من الوزير الم عنِـ

بة  ي الدعوى الجنائية بالنس التجارة، وتنقض

ية بمجرد  ثارها الجنائ لك الوقائع وجميع آ لت

  سداد مبلغ التصالح كامالً.

  

  )204مادة (
  

 

ويت في الجمعية العامة بالطريقة  يكون التص

ب أن يكون  ة ويج رك ام الش ا نظ التي يعينه

ري إذا كان  ويت بطريق االقتراع الس التص

اء مجلس اإلدارة القرار  متعلقاً بانتخاب أعض

ئولية عليهم أو  أو بعزلهم أو إقامة دعوى المس

إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو عدد من 

  ) فقرة ثانية204مادة (
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

رة  وات الحاض ر األص اهمين يمثلون ُعش المس

  في االجتماع على األقل.

  

  

  

  

  

ركة على اعتماد  ويجوز أن ينص نظام الش

ويت اإللكتروني، وذلك بمراعاة نظام  التص

در بتحديدها  وابط التي يص روط والض الش

  قرار من الوزير المعنِـي بشئون التجارة.
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 البـــاب الحادي عشر
  اندمــاج الشـــركات

  )312مادة (
 

 يكون االندماج بإحدى الطريقتين اآلتيتين:  -أ

بطريق الضم وهو حل شركة أو أكثر ونقل  -1

 .شركة قائمةذمتها إلى 

ركتين أو أكثر  -2 بطريق المزج وهو حل ش

ركة جديدة تنتقل إليها ذمة كل  يس ش وتأس

 ندمجة.الم من الشركات

ويصدر باالندماج قرار من كل شركة طبقاً   -ب

 .المقررة لتعديل عقدها أو نظامها لألوضاع

وفي كل األحوال يجب أال يترتب على االندماج 

اط لعة أو ُمنتَج  أي احتكار لنش ادي أو س اقتص

  .معين

  

  ) فقرة (ج)312مادة (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
اج   -ج دم ة ان ال ي ح ى ف راع ي

ات رك ة أو  الش درج ة الم اهم المس

ل  الشركات بَـ ص لها من قِـ ـ المرخَّ

ام  رف البحرين المركزي األحك مص
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

رف  وص عليها في قانون مص المنص

ات المالية  س البحرين المركزي والمؤس

انون  الق ادر ب ة 64رقم (الص ن ) لس

ادرة  2006 د الص واللوائح والقواع

  تنفيذاً ألحكامه.

  

  )362مادة (

د ينص عليها  مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أش

في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب 

  بغرامة ال تجاوز خمسين ألف دينار بحريني:

كل من أصدر أسهماً أو إيصاالت اكتتاب أو  -أ

هادات مؤقتة أو  ها للتداول ش ندات أو عرض س

  على خالف األحكام المقررة في هذا القانون.

  ) فقرة (ل)362مادة (
  

ريك أو مدير خالف أحكام أّيٍ  -ل كل ش

ادتين (  304) و(١مكرراً  304من الم

  ).2مكرراً 
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

كل من عين عضواً في مجلس إدارة شركة  -ب

مساهمة أو عضواً منتدباً إلدارتها وظل متمتعاً 

ويتها أو عين مراقبا فيها، وكل من تولى  بعض

مان أو  ل على ض عمالً فيها، وكل من حص

ام المقرر ا، على خالف األحك ة في قرض منه

  هذا القانون.

ام  -ج الف األحك ة تخ رك س ش ل من أس ك

بة الواجب توافرها  أن النس المقررة في ش

  بالنسبة لرأس المال البحريني.

و مجلس إدارة أو مدقق  -د كل مدير أو عض

ٍف أهمل ذكر وقائع جوهرية  ابات أو مص حس

ائر  اب األرباح والخس في الميزانية أو في حس

بح ال ه أن يص ب علي ا يترت الي مم مركز الم

  للشركة مغايراً للحقيقة.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

كل من أغفل دعوة الجمعية العامة أو  -هـ

ارة  لة وقوع خس قاد في حا ركاء لالنع الش

وص عليه في هذا  ركة تبلغ الحد المنص للش

ذه  ه به ة مع علم رك د الش انون أو في عق الق

  الخسارة.

مة أو  -و عا كل من امتنع عن دعوة الجمعية ال

دو ل في ج ائ ا في عن إدراج مس اله ل أعم

ة  انون دعوة الجمعي ب الق األحوال التي يوج

ائل المذكورة في  العامة لالنعقاد أو إدراج المس

  جدول األعمال.

د تقريراً أو  -ز و مجلس إدارة يع ل عض ك

ار إليه  ابات مخالفاً للقرار المش ميزانية أو حس

ابات 195في المادة ( )، وكذلك كل مدقق حس

فاً للبيان ار إليها في يعد تقريراً مخال ات المش

  ) من هذا القانون.219المادة (
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

و مجلس إدارة أو مدير أو موظف  -ح كل عض

بالشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون أمر أو 

ركة بدون  رف مبلغ من أموال الش قام بص

رف والجهة التي  تندات تبين أوجه الص مس

  صرفت لها.

ئون  -ط ة بش ه الوزارة المعني ل َمْن كلفت ك

ارة  ة التج رك التفتيش على الش ة ب أو المحكم

أنها أن تؤثر  فأهمل ذكر وقائع جوهرية من ش

  في نتيجة التفتيش.

كل من امتنع عمداً عن تمكين، الشركاء أو  -ي

ئون  ة بش دققين أو موظفي الوزارة المعني الم

ئون  دبهم الوزير المعني بش لذين ين التجارة ا

ارة أو من لهم حق التفتيش، من االطالع  التج

اتر واألوراق التي يكون لهم حق  على دف ال

  االطالع عليها وفقاً ألحكام هذا القانون.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

دة  -ك اع ة ق داً عن تطبيق أي ل من امتنع عم ك

  آمرة من قواعد هذا القانون.

  

  الثالثةمادة ال  
ركات اف إلى قانون الش ض التجارية  يُـ

وم بقانون رقم ( ادر بالمرس نة 21الص ) لس

ع مكرراً  2001 باب جديد هو الباب التاس

ركة غير الهادفة للربح)،  تحت عنوان (الش

  يشمـل المواد اآلتية:

  

  مكرراً) 304مادة (  
  

شركة التي  شركة غير الهادفة للربح هي ال ال

ية، ويتم ال تهدف لتحقيق  اس الربح بصفة أس

ها التي  تخدام األرباح لتحقيق أغراض اس

ركة ذات  كل ش ئت من أجلها، وتتخذ ش أنش
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

م  ع اسـ مسئولية محدودة. ويجب أن يتبـ

شركة عبارة (شركة غير هادفة للربح) أو  ال

  (ش. غ. ر).

  

  1مكرراً  )304مادة (  
  

ـنها  ـّكِ للشركة أن تزاول أيَّ نشاط تجاري يَم

وص عليها في من  ها المنص تحقيق أغراض

ر عليها استخدام  حَظـ عقد تأسيسها، ويُـ

  األرباح في غير هذه األغراض.

كل  ركة توزيع أية أرباح بش وال يجوز للش

  مباشر أو غير مباشر على الشركاء فيها.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

  2مكرراً  )304مادة (  
 

ركة إال   -أ فية االختيارية للش ال تجوز التص

ة  ول على موافق د الحص الوزارة بع

ة بشئون التجارة.  المعنيـَّ
ركة إلى الجهات غير   -ب تؤول أموال الش

د تأسيسها،  الهادفة للربح المحدَّدة في عْقـ

هادفة  د العقد الجهات غير ال وإذا لم يحّدِ

ركة،  للربح التي تؤول إليها أموال الش

فتؤول األموال بقرار من الوزير المعنِـي 

ة  ادف ة غير ه ارة إلى جه ئون التج بش

للربح تمارس أغراضاً مماثلة لألغراض 

ك األموال. وفي جميع  تل ل دَّدة  مح ل ا

ة أموال إلى  ة أي األحوال ال تجوز أيلول

ة من  بق ة المس ة دون الموافق ة جه أي

ئون التجارة بعد  ة بش الوزارة المعنيـَّ
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ة، وعلى أال  التنسيق مع الجهات المعنيـَّ

ة  ك ل م ارج م وال خ ذه األم ل ه وَّ ح ت

 البحرين.
م الجهة غير الهادفة للربح التي آلت تلتز  -ج

تعمالها في األغراض  إليها األموال باس

 المحدَّدة لها.

  

  3مكرراً  )304مادة (  
  

ل لشركة غير هادفة  يجوز ألية شركة التحوُّ

للربح، وال يجوز للشركة غير الهادفة للربح 

ل لشركة ذات شكل آخر.   التحوُّ
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

  4مكرراً  )304مادة (  
  

م  ـ وابط األخرى تنّظِ الالئحة التنفيذية الض

ات رك يس الش أس ة للربح  لت ادف غير اله

ا  ا وإدارته وابط عمله ا وض ه وأغراض

روط الواجب توافرها في  فيتها والش وتص

  المدراء.

  

  

  5مكرراً  )304مادة (  

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب، تسري 

فة للربح األحكام  هاد ركة غير ال على الش

  ذات المسئولية المحدودة. الخاصة بالشركة
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

 الرابعةمادة ال  
ون  ان ن ق ن م ام ث اب ال ب ى ال غ ل ـ يُ

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون  الشركات

لغى الفقرة 2001) لسنة 21رقم ( ، كما تُـ

مكرراً) والبند (ج) من  ٢٣(ب) من المادة (

ادة ( ) من ذات 299الفقرة األولى من الم

يتعارض مع أحكام القانون. ويُـلغى كل نص 

  .هذا القانون

  

  مكرراً) 23مادة (
 

ركة أو  يس الش أ) يجوز أن ينص عقد تأس

ي على جواز عقد أي من  اس نظامها األس

قانون  قاً ألحكام هذا ال االجتماعات المقررة طب

ال اإللكترونية  ائل االتص من خالل أي من وس

أو الهاتفية، على أن يراعى اتخاذ التدابير التي 

  تكفل ما يلي: 

  مكرراً) 23مادة (
 

ركة أو   -أ يس الش يجوز أن ينص عقد تأس

نظامها األساسي على جواز عقد أي من 

ذا  ام ه اً ألحك اعات المقررة طبق االجتم

انون ل   الق ائ من خالل أي من وس

ال اإللكترونية أو الهاتفية، على  االتص
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ارك في 1 ة المش ) التحقق من هوي

اع ومن  ل يكون االجتم ة أي توكي ح ص

  الوكيل مشاركاً بموجبه.

اهم من 2  ك أو المس ري ) تمكين الش

اركة الكاملة في االجتماع، كما لو  المش

مل  راً في مكان االجتماع، ويش كان حاض

ماع  يدور في االجت ما  فة  كا مام ب لك اإلل ذ

  وإبداء الرأي والمشاركة في المناقشات. 

ويت يدلي به 3 ) تدوين أي بيان أو تص

 مشارك في االجتماع على وجه صحيح. ال

) أية تدابير أخرى يصدر بتحديدها قرار 4

  من الوزير المعني بشئون التجارة.

ري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة  -ب ال تس

ات  رك ة للش ام ة الع ات الجمعي اع على اجتم

اهمة العامة، وكذلك على أعمال االقتراع  المس

  لقانون".التي تكون سرية وفقاً ألحكام هذا ا

ا  ل م دابير التي تكف اذ الت أن يراعى اتخ

 يلي:
ارك في االجتماع التحقق من هوية  -1 المش

ل  ل يكون الوكي ة أي توكي ح ومن ص

 مشاركاً بموجبه.
تمكين الشريك أو المساهم من المشاركة  -2

ان  ا لو ك اع، كم ة في االجتم امل الك

حاضراً في مكان االجتماع، ويشمل ذلك 

اع  دور في االجتم ا ي ة م اف ام بك اإللم

 وإبداء الرأي والمشاركة في المناقشات.
ان أو  -3 دوين أي بي ه ت دلي ب ت ي وي تص

ه  اع على وج ارك في االجتم المش

 صحيح.
در بتحديدها قرار  -4 أية تدابير أخرى يص

  من الوزير المعني بشئون التجارة.
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  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

 )299مادة (
  

ة أكثر من  ركة القابض يجب أن تمتلك الش

عة وتتخذ  تاب ركة ال مال الش ف رأس نص

  القابضة أحد األشكال التالية: الشركات

 .شركة مساهمة  -أ

 مسئولية محدودة.شركة ذات   -ب

  .شركة الشخص الواحد  -ج

 )299مادة (
  

ة أكثر من  ركة القابض يجب أن تمتلك الش

ركة التابعة وتتخذ  مال الش ف رأس نص

  القابضة أحد األشكال التالية: الشركات

 شركة مساهمة.  -أ

  شركة ذات مسئولية محدودة.  -ب

حسن الصياغة التشريعية كان يستوجب 
المادة تعديل نص الفقرة األولى كامال من 

) وليس البند (ج ) منها، ذلك أن  299( 
بعد التعديل ـ تنص على  الفقرة األولى ـ

ركات القابضة أحد .. وتتخذ الش.أن "
"، وواضح أن عبارة "أحد األشكال اآلتيه

األشكال" تستخدم للجمع وليس للمثنى، 
وقد أصبحنا بصدد مثنى بعد حذف البند 
(ج) من الفقرة األولى المذكورة 

لحوظة غير مؤثرة في حكم النص ، .(م
  وإنما لزم التنويه).

 الخامسةمادة ال  

ها  يس خٍص واحٍد تم تأس ركِة ش تكون كلُّ ش

انون في حكم  ذا الق ام ه أحك ل ب ل العم قب

  



72 
 

  مالحظات املستشارين القانونيني  نصوص مواد املرسوم بقانون (النافذ)  القانون (األصلي)نصوص مواد 

ن  الشركة ذات المسئولية المحدودة، ويتعيـَّ

ا يتوافق مع  ا بم اعه ا توفيق أوض عليه

هر من تاريخ العمل  تة أش أحكامه خالل س

  .به

 السادسةمادة ال  

كل  -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

ه  ا يخص انون،  -فيم ذا الق ام ه ذ أحك تنفي

ـِره في  ـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نْش ويُ

  .الجريدة الرسمية

  

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )3(املرفق 
 

 

 

 

 

 رأي
لجنة الشؤون التشریعیة 

 والقانونیة

 
 
 

 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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 م  2021يناير  6 التاريخ:

 

 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية     

 

 
الشركات بتعديل بعض أحكام قانون  2020( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 .2001 ( لسنة21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021يناير  5بتاريخ      

 2020( لسنة 28المرسوم بقانون رقم ) (، نسخة من3د  5ص ل ت ق / ف  505كتابه رقم )

 ،2001( لسنة 21قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )بتعديل بعض أحكام 

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

 المالية واالقتصادية.

 

 

، عشر الخامسلجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها  عقدت م2021يناير  6وبتاريخ      

كما ناقشوووووت الرأ   ،قرار مجلس النواب بشووووو نهو، المذكور المرسوووووون بقانونحيث اطلعت على 

 .القانوني المعد من قبل المستشار القانوني للجنة

 



2 

 

لمبادئ وأحكان  المرسوووووووون بقانونإلى عدن مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة   

 الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

بتعديل بعض أحكام قانون  2020( لسوووووونة 28المرسوووووووم بقانون رقم ) ترى اللجنة سووووووالمة 

من الناحيتين الدسووتورية  ،2001( لسوونة 21الشووركات التجارية الصووادر بالمرسوووم بقانون رقم )

 والقانونية.

 

 

 

 

 دلال جاسم الزايد                                                       

 الشؤون التشريعية والقانونيةرئيس لجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )4(املرفق 
 

 مذكرة الرأي القانوني
 

 
 
 
 
 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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 2021فبراير  4التاريخ: 

 الموقر   خالد حسين المسقطي السيدسعادة 
 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

ي بخصوص المرسوم الموضوع: مذكرة بالرأي ال
 2020لسنة  (28بقانون رقم)قانون 

كات الصادر بالمرسوم بقانون رقم قانونبتعديل بعض أحكام       2001( لسنة 21) الشر

طالع أعاله، وبعد اإلأي القانوني بشأن الموضوع لرتكليف سعادتكم بتقديم مذكرة با بناًء على

الداخلية لمجلس الشورى بشأن الالئحة  2002( لسنة 55على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم )

وتعديالته، وبعد  2001( لسنة 21) رقم قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون وتعديالته، وعلى
 دراسة المرسوم بقانون المذكور، نفيد سعادتكم باآلتي: 

 أوال: محتوى المرسوم بقانون:

على أن منه  المادة األولى نصت، ست مواد من  -فضال عن الديباجة  -ن يتألف المرسوم بقانو

مكرراً( صدر الفقرة )أ(،  18( الفقرة )أ(، و)2( الفقرة الثانية، و)1يُستبدل بنصوص المواد )

(، 126(، و)111( الفقرة األولى، و)53( الفقرة )أ(، و)45( الفقرة )أ(، و)44(، و)30و)

راً( الفقرة )أ(، مكر 184(، و)183( الفقرة )و(، و)168(، و)131( الفقرة )أ(، و)128و)

( 212(، و)201( الفقرة )أ(، و)199( الفقرة )د(، و)189(، و)188( الفقرة )ب(، و)187و)

( 261( الفقرة الثالثة، و)224مكرراً( الفقرة )ج(، و) 215( الفقرة )ب(، و)215الفقرة الثانية، و)

لفقرة )أ(، من ( ا285(، و)272(، و)271( الفقرة األولى، )269(، و)268الفقرة األولى، و)
 م رق قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون

 لى ذات القانون مواد، ونصت المادة الثانية منه على أن تضاف إنصوصا جديدة ،2001لسنة  (21)

(، 1مكرراً  236مكرراً(، و) 216(، و)174(، و)1مكرراً  127مكرراً(، و) 127جديدة بأرقام )

(، كما تضاف فقرة ثانية 1مكرراً  362(، و)١مكرراً  319مكرراً(، و) 319مكرراً(، و) 239و)

(، وفقرة جديدة برقم )ل( إلى المادة 312(، وفقرة جديدة برقم )ج( إلى المادة )204إلى المادة )
باب جديد هو الباب التاسع مكرراً تحت عنوان  ذات القانون ىلإ المادة الثالثة. فيما أضافت (٣٦٢)

مكررا  304(، )1مكررا  304مكررا(، ) 304درج تحته المواد )ت   دفة للربح"،"الشركة غير الها

ن على أ المادة الرابعةكما نصت  (.5مكررا  304(، )4مكررا  304(، )3مكررا  304(، )2
مكرراً( والبند )ج( من  ٢٣الفقرة )ب( من المادة )، كما تُلغى القانون المذكور يُلغى الباب الثامن من

 القانون ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام( من ذات القانون. 299الفقرة األولى من المادة )
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تأسيسها قبل العمل  تكون كل شركة شخص واحد تمن على أ المادة الخامسةفيما نصت  .المذكور

لية المحدودة، ويتعين عليها توفيق أوضاعها بما بأحكام هذا القانون في حكم الشركة ذات المسئو

 تنفيذية. المادة السادسةوجاءت  يتوافق مع أحكامه خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 : ثانيا: أهداف ومبررات المرسوم بقانون

وتعزيز المناخ  أشكالهاعمل الشركات التجارية بكافة  لى تطويرإ يهدف المرسوم بقانون

االستثماري في مملكة البحرين خصوصا في ظل الظروف االقتصادية الصعبة الحالية، وذلك بمنح 
زالة الصعوبات بالواقع تسهيل اإلجراءات وإالمزيد من الخيارات لالستثمار وزيادة دخل الشركة، و

ستحداث الشركات غير العملي، وتعزيز حقوق المستثمرين األقلية لمواكبة التطورات العالمية، وا

الهادفة للربح، وكذلك استحداث مواد خاصة باالندماج واالستحواذ، واستحداث مبدأ التصالح بهدف 

 المصلحة العامة لمملكة البحرين تحقيق بغرض وذلك كله معالجة بعض المخالفات والجرائم.

البنك الدولي لتحسين حد متطلبات قانون أب المرسوم يعد كماجنبية. ب االستثمارات األواستقطا

  التصنيف الدولي لمملكة البحرين.

 

 النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة:   ثالثا:

الِمْلكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ  -أ"  فقرة أ( من الدستور على أن: 9تنص المادة )

الوطنية، وهي جميعا حقوق العدالة اإلسالمية، مقومات أساسية لكيان الدولة االجتماعي وللثروة 

 " ن.فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانو

االقتصاد الوطني أساسه العدالة  -أ: "نفقرة أ( من الدستور على أ 10ادة )وتنص الم

االجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية االقتصادية وفقا 

 ". نقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانولخطة مرسومة، وتح

السلطة التشريعية يتوالها الملك  -" ب :على أن الدستور فقرة ب( من 32دة )وتنص الما

والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، 

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

الملك رأس الدولة، والممثل األسمى  -" أ على أن: الدستور فقرة أ( من 33نص المادة )كما ت

  " لها، ذاته مصونة ال تُمس، وهو الحامي األمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.

" إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس  :الدستور على أن ( من38ص المادة )وتن

الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل 

 التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور.
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مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهرمن  ويجب عرض هذه المراسيم على كل من

تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين 

غير حاجة في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون ب

 ا المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون ."وإذا عرضت ولم يقره إلى إصدار قرار بذلك.

بشأن الالئحة الداخلية  2002( لسنة55( من المرسوم بقانون رقم )121وتنص المادة )

" يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق ألحكام  لمجلس الشورى على أن:

النواب، إلى اللجان المختصة إلبداء رأيها ( من الدستور، وتحال إليه من رئيس مجلس 38المادة )

 فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان األولوية على أية أعمال أخرى."

" ال يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص  ( منه على أن:122وتنص المادة )

 ( من الدستور."38أي مرسـوم بقانـون صادر طبقاً ألحكام المادة )

" تسرى بشأن المراسيم بقوانين اإلجراءات الخاصة  ( منه على أن:123ة )وتنص الماد

بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه الالئحة. ويصوت المجلس على هـذه المراسيم 

  بالموافقة أو بالرفض.

 في ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار

 الجريدة الرسمية."

 :الرأي القانوني رابعا:

 اإلصدار: ــ من حيث مبررات  1

( من الدستور إذا حدث حال غياب مجلسي الشورى والنواب، سواًء 38المادة ) وفقا لنص

كان فيما بين أدوار االنعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال 

 تتحتمل التأخير جاز لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين التى تكون لها قوة القانون، وأوجب

كل من المجلسين خالل شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل  عرضها على
والقاعدة  .الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين

تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدورها إلى حين  بقوانين المقررة أن هذه المراسيم

عرضها على المجلسين، فإذا لم تُعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار 

 بذلك، وإذا عُرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما لها من قوة القانون.

قانون الشركات  بتعديل بعض أحكام 2020لسنة  (28م )المرسوم بقانون رق وحيث إن

صدر حال غياب مجلسي الشورى والنواب، ، 2001( لسنة 21المرسوم بقانون رقم )ب الصادر

، بعد انتهاء الدور التشريعي الثاني وقبل بداية الدور التشريعي الثالث من 2020سبتمبر  28بتاريخ 

مالً بنص المادة ع أكتوبر 6تاريخ وأودع مجلسي الشورى والنواب ب، الفصل التشريعي الخامس

اإلسراع فى اتخاذ تدابير عاجلة ال  تدعو إلى االستعجالحدوث حالة لاستنادا  ،ر( من الدستو38)
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هذه الحالة يقدرها جاللة الملك بإعتبار جاللته يمثل رأس الدولة، إذ أن مدى توافر و. تحتمل التأخير

الُملجئة إلصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية وذلك  االستعجالحالة 

 .أ( من الدستور أن جاللة الملك هو رأس الدولة/33باعتبار ما تنص عليه المادة )

صدار التشريعات بأداة المراسيم بقوانين هي مسألة الملجئة المبررة إل االستعجالحالة  وحيث إن

من حيث  وأ، حيث وصفها "بالضرورة" من ، سواءبشأنها الرؤى ووجهات النظر واقع تختلف

هذه تقدير مدى توافر  لمجلس الموقر من بعدهاـ ننا نترك للجنة الموقرة ـولفإ، "باالستعجالوصفها "

 الحالة.

 حكام الموضوعية:ـ من ناحية األ 2

 التعديالت التي أتى بها المرسوم بقانون:أـ مضامين 

أرفقنا بهذه المذكرة جدول مقارن بين النصوص المستبدلة والمضافة والملغاة بموجب بداية، 

قوف على التعديالت وما ، لتسهيل الوهالمرسوم بقانون، والنصوص التي كان معموال بها قبل نفاذ

 حكام.رتبته من أ

بقانون محل  بموجب المرسوم دخلتام التي أتت بها التعديالت التي أ  حكـ وفيما يلي عرض ألهم األ

  الرأي:

 جاز بموجبهأ( من قانون الشركات 1أدخل المرسوم بقانون تعديال على الفقرة الثانية من المادة ) ـ

ضافت المادة الثالثة من المرسوم بقانون محل أ لى ذلكللربح، واستنادا إنشاء شركات غير هادفة إ
لى قانون الشركات التجارية باب جديد هو الباب التاسع مكرر تحت عنوان "الشركة غير إالرأي 

مكررا  304(، )1مكررا  304مكررا (، )  304الهادفة للربح"، والذي اشتمل على المواد أرقام ) 

(، والتي تضمنت 5مكررا  305(، ) 4مكررا  304(، )3مكررا  304(، )2مكررا  304(، )2

تهدف  التي ال ن الشركة غير الهادفة للربح هي الشركةلية لهذه الشركات، حيث بينت أتفصيحكام الاأل

جلها، وتتخذ لتحقيق الربح بصفة أساسية، ويتم استخدام األرباح لتحقيق أغراضها التي أنشئت من أ

 شكل شركة ذات مسئولية محدودة.

لغت وما يرتبط بها من أحكام بقانون الشركات، حيث أ ،ألغت التعديالت شركة الشخص الواحد ـ

م أحكام شركة المادة الرابعة من المرسوم بقانون الباب الثامن من قانون الشركات، والذي ينظ

( الذي كان يسمح بأن تتخذ 299ولى من المادة )لغت البند )ج( من الفقرة األالشخص الواحد. كما أ

وقد قررت المادة الخامسة من المرسوم بقانون محل  لواحد.ت القابضة شكل شركة الشخص االشركا
مسئولية ت الفي حكم الشركة ذا بأحكامه الرأي أن تكون كل شركة شخص واحد تم تأسيسها قبل العمل

 من تاريخ العمل به. أشهرحكامه خالل ستة مع أ وضاعهاالمحدودة، وعليها توفيق أ

مكررا(، والتي  23حل الرأي الفقرة )ب( من المادة )لغت المادة الرابعة من المرسوم بقانون مأ ـ

لشركة أو عقد تأسيس افي نص حكام الفقرة )أ( من ذات المادة )والتي تجيز الكانت تمنع سريان أ
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 عقد أي من االجتماعات المقررة طبقا ألحكام هذا القانون من خالل أي من نظامها األساسي على

على اجتماعات الجمعية ـ تمنع سريانها ـ  بشروط معينة( ،يةكترونية أو الهاتفلوسائل االتصال اإل

حكام هذا االقتراع التي تكون سرية وفقا أل وكذلك على أعمال ،العامة للشركات المساهمة العامة

الل وسائل جواز عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركات المساهمة العامة من خبما يعني  القانون.

 الهاتفية.تصال االلكترونية أو اإل

لكتروني ليكون في الموقع اإل ،وكل تعديل عليه ،تم تعديل طريقة نشر ملخص عقد شركة التضامن ـ
التجارة بدال مما كان منصوصا عليه من كونه يتم في الجريدة الرسمية على  للوزارة المعنية بشئون

 .(30نفقة الشركة )المادة 

ي عقد تأسيس شركة التضامن بقرار من الشركاء أجازت التعديالت عزل المدير الشريك المعين ف ـ

يجيز العزل إال بحكم  % من رأسمال الشركة، بعد أن كان النص ال75الحائزين على ما ال يقل عن 

( فقرة )أ("، وألغت التعديالت الحكم الذي 44المادة )" من المحكمة بناء على طلب أغلبية الشركاء

نه يترتب على عزل أو اعتزال المدير الشريك المعين في عقد تأسيس منصوصا عليه من أكان 

( 45المادة )( فقرة )أ(، و44خالف ذلك "المادة )شركة التضامن، حل الشركة مال ينص العقد على 

  "فقرة )أ(

لشركة التوصية البسيطة  عدل المرسوم بقانون طريقة تسمية شركات التوصية البسيطة، بحيث أجازـ 

سم الشركة عبارة سما خاصا، أو أن يكون اسمها مستمدا من أغراضها، على أن يتبع اأن تتخذ ا

ن النص ـ قبل التعديل ـ يقرر أن اسم شركة التوصية ال )شركة توصية بسيطة(، وذلك بعد أن كا

 ( فقرة أولى".53الشركاء المتضامنين "المادة ) أسماءال على يشتمل إ

( أن ينص النظام األساسي للشركة المساهمة على 111المادة ) دخلت علىأجازت التعديالت التي أ ـ

ديالت األحكام التفصيلية لهذه أن تكون للشركة باالضافة لألسهم العادية أسهم ممتازة، وبينت التع

 سهم.األ

سندات القرض تحويل  ذ أجازتزيادة رأسمال شركة المساهمة، إأضافت التعديالت طرقا جديدة ل ـ

 127) ضاف المرسوم بقانون مادتين برقميوأ ،( "126لى أسهم "المادة )الشركة إالتي تصدرها 

جراءات زيادة رأسمال الشركات التجارية نظم بموجبهما إ لى قانون( إ1مكررا  127مكررا( و)

ستراتيجي وحالة زيادة رأس المال عن حالة تخصيص الزيادة لدخول شريك إ الشركة المساهمة في
كما  على الترتيب. ،سهم في رأسمال الشركة تصدر للدائنينقدية محددة إلى أديون نطريق تحويل 

( فقرة )أ( األحوال المستثناة من أولوية اكتتاب المساهمين 128بينت التعديالت المدخلة على المادة )

 في األسهم الجديدة.

ر القرار الصادر تم تعديل طريقة نشبموجب التعديالت التي أتى بها المرسوم بقانون محل الرأي،  ـ

لكتروني للوزارة المعنية بشئون التجارة بدال ركة المساهمة ليكون في الموقع اإلبزيادة رأسمال ش
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حدى الجرائد اليومية المحلية "المادة يه من كونه في الجريدة الرسمية وإمما كان منصوصا عل

(131)." 

دا ضد مجلس التعديالت لكل مساهم في شركة المساهمة أن يرفع دعوى المسئولية منفر أتاحت ـ

ذا تسبب الخطأ في إلحاق ضرر به كمساهم، أضرار، إ اخطاء التي تنشأ عنهإدارة الشركة بسبب األ

أن وله  (،187وذلك في حالة عدم قيام الشركة برفعها وفقا لما هو مقرر في الفقرة )أ( من المادة )

تحت يده من أية محررات، أو فئات  لب أثناء نظر الدعوى إلزام المدعى عليه أو الغير بتقديم مايط

 منها، تكون ذات صلة دون الحاجة لتحديد كل محرر على حده.

 عالن فيشركة المساهمة ـ لتكون باإل وة المساهمين للجمعية العامة ـ فيعالن دعتم تعديل طريقة إ ـ

خرى باللغة االنجليزية، تصدر إحداهما باللغة العربية واألقل ن على األجريدتين يوميتين محليتي

 وذلك قبل

يتم في قل، بدال مما كان منصوصا عليه بكونه وما على األنعقاد بواحد وعشرين يالموعد المحدد لإل

 حداهما محلية، وأن يتم االعالنجريدتين يوميتين على األقل تصدران باللغة العربية على أن تكون إ

 ( الفقرة )أ(".199قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة عشر يوما على األقل "المادة )

جباري في زيادة رأسمال شركة المساهمة أو تغطية التعديالت استخدام االحتياطي اإل جازتأ ـ

% من رأس المال 50ذا تجاوز هذا االحتياطي نسبة التي تتسبب في نقصان رأسمالها، وإخسائرها 

جاز للجمعية العامة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي ال تحقق فيها الصادر 

 فقرة ثالثة(. 224رباح على المساهمين )مادة ركة أرباحا صافية تكفي لتوزيع أالش

سهمها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة عديالت لشركة المساهمة أن تتملك أأجازت الت ـ

 التنفيذية، وذلك تماشيا مع ما تقرره الكثير من الدول في هذا الصدد.

اض بهدف زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أجازت التعديالت لشركة المساهمة المقفلة االقتر ـ

يل سندات الدين القابلة فالسها قبل تحوسندات قابلة للتحول إلى أسهم، وعند تصفية الشركة أو إ

الشركة، يتقدم حق حامل السند في استرداد مبلغ الدين وفوائده على حقوق  سهم فيللتحويل إلى أ
 المساهمين في الشركة.

الشركة ذات المسئولية المحدودة من قبل شخص واحد، بعد أن كان لك مت  أجازت التعديالت أن تُ ـ 

ذا ـ إ الشخص الواحد ـ بحكم القانون النص ـ قبل تعديله ـ ينص على تحول هذه الشركة إلى شركة

( فقرة أولى"، ويأتي ذلك نتيجة لما سلف بيانه من 261قل عدد الشركاء فيها عن اثنين "المادة )

 .حكاما من أتعديل ألغى شكل شركة الشخص الواحد، وما يرتبط به

عدل المرسوم بقانون طريقة النشر عن الشركة ذات المسئولية المحدودة، حيث جعل النشر يتم في ـ 

ون النشر في ني للوزارة المعنية بشئون التجارة، بدال مما كان منصوصا عليه بأن يكالموقع االلكترو

كذلك عدل . ("268حدى الجرائد اليومية المحلية على نفقة الشركة "المادة )الجريدة الرسمية وإ
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ليها بأن جعله في الموقع االلكتروني للوزارة عن الحصة في الشركة المشار إ طريقة نشر التنازل

"المادة  المعنية بشئون التجارة، بدال مما كان منصوصا عليه بأن يكون النشر في الجريدة الرسمية

271". 

تاحة المعلومات المتعلقة بالسيرة مكرر( التي أوجبت على شركة المساهمة إ 174تم أضافة المادة )ـ 

وأسماء الجهات  .ركةدارة، وأي عمل يقوم به يشكل منافسة للشالذاتية لكل مرشح لعضوية مجلس اإل
التي يزاول العمل فيها وأي منصب يشغله يتطلب جزء غير يسير من وقته، وأي معلومات أخرى 

ك على موقعها االلكتروني أو إرسالها إلى المساهمين بشكل شخصي تحددها الالئحة التنفيذية، وذل

 دعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة.ي وسيلة معتمدة ابتداء من تاريخ البأ

)ج( للمساهم  مكررا( فقرة 215( فقرة )ب(، )215أجازت التعديالت التي أدخلت على المادتين ) ـ

لزام المدعى ( من ذات المادتين أن يطلب إأ) ثناء نظر دعوى البطالن المشار اليها بالفقرةأن يطلب أ

لتحديد كل محرر أو الغير بتقديم ما تحت يده من محررات أو فئات منها ذات صلة دون الحاجة عليه 

 على حده.

لشركة المساهمة مكررا( التي أجازت بموجبها أن يكون  216ضافت التعديالت المادة )كذلك أ ـ

 خالل تمليكهم ألسهم فيها.تحفيز العاملين بالشركة من برنامجا أو أكثر ل

 حكامما األ( نظم فيه1مكررا  319مكررا( و ) 319أضاف المرسوم بقانون مادتين برقمي ) ـ

 سهم في الشركات المساهمة المدرجة.المتعلقة باالستحواذ على األ

بشئون التجارة أو  ( التي أجازت بموجبها للوزير المعني 1ا مكرر 362أضافت التعديالت المادة )ـ 

( من قانون 362حالة المخالف للمحاكمة الجنائية في بعض الجرائم الواردة بالمادة )من يفوضه قبل إ

 التجارية، أن يقرر التصالح فيها.الشركات 

أجازت بموجبها أن  ( من قانون الشركات التجارية،204لى المادة )وأضافت التعديالت فقرة ثانية إ ـ

ينص نظام شركة المساهمة على اعتماد نظام التصويت االلكتروني، وذلك بمراعاة الشروط 

 ن التجارة.والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئو

 :بها المرسوم بقانون جاءب ـ مالحظات على بعض التعديالت التي 

ن تتخذها الشركة التجارية أ يجبشكال التي من بين األ الشركة القابضةتالحظ لنا حذف شكل  -1

نص الفقرة )أ( من المادة  جري علىـ وذلك بموجب التعديل الذي أ التي تؤسس في مملكة البحرين

بقاء من ذات المادة، على الرغم من اإلوفقا للفقرة )ب(  وإال كانت باطلةمن قانون الشركات ـ  (2)

على الباب التاسع من قانون الشركات المعنون "الشركة القابضة" بما يندرج تحته من مواد بلغ 

ارة عب وجبت ذكر( التي أ299) ، ال سيما المادةحكام الشركات القابضةنظمت أمواد  ةعددها سبع

 وهو مالى جانب االسم التجاري لها، "شركة قابضة" في جميع األوراق واإلعالنات والمراسالت إ

يثير تساؤال عن سبب حذف الشركة القابضة من المادة الثانية من قانون الشركات، سيما وأن المبرر 
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ـ  قالت الوزارةالذي ذكرته وزارة التجارة أمام مجلس النواب الموقر غير مفهوم بالنسبة لنا، حيث 

تعليقا على التعديل  حسبما ورد بتقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية بمجلس النواب الموقرـ

ك لتنظيم وتسهيل عملية التأسيس". تم دمج شركة الشخص الواحد والشركة القابضة وذل: "المذكور

 لى ايضاح من وزارة التجارة.ونرى أن األمر يحتاج إ

لمساهمة، رق زيادة رأس مال شركة التي تتناول طُ ا (،126) من المادة( جفيما يتعلق بنص البند ) -2

، في عبارة "تحويل دين على الشركة إلى أسهم لصالح المدين" المدينفي كلمة تالحظ وجود خطأ 

ة هي التي تتحدث عن حالة كون الشركذاتها وهذا المعنى مستفاد من حكم الفقرة . وصحتها الدائن

ضيفت بموجب المادة الثانية ( التي أ1مكررا  127اغة المادة )يضا من صي، كما أنه مستفاد أالمدينة

ـ أمن المرسوم محل الرأي المرسوم بمجلس النواب الموقرـ ثناء مناقشة . وقد أفادت الحكومة الموقره 

 نه خطأ مادي مطلوب تصحيحه. بأ

( من قانون الشركات التجارية بما يحقق 188بقانون للمادة )يأتي التعديل الوارد في المرسوم  -3

 وتعزيز مبادئ الحوكمة، ،متطلبات معايير البنك الدولي، وبما يحقق مزيد من الشفافية والوضوح

بشأن ما يتقاضاه كل من رئيس  ،بغرض حماية حقوق المساهمين، ال سيما حماية صغار المساهمين

رواتب والمكافآت ونصيب األرباح وبدل الحضور وبدل التمثيل وأعضاء مجلس إدارة الشركة من ال

بوصفهم موظفين أو إداريين ومصروفات وغيرها، وبيان ما قبضه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى. كذلك ويأتي التعديل بما يحقق الشفافية 
إلدارة التنفيذية كل على حدة من رواتب ومنافع ومزايا وأسهم. وتجدر بشأن ما يتقاضاه أعضاء ا

اإلشارة إلى أن التعديالت األخيرة على قانون الشركات التجارية كان من أهدافها حماية صغار 

 المعلومات للمساهمين.توفير المساهمين، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية و

مجلس اإلدارة يقوم أن  سمحمن قانون الشركات التجارية ي( 188إن تفسير النص األصلي للمادة ) كما

اإلجمالية ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية، كما يسمح أن يكون المطلوب هو تقديم تقرير بالمبالغ ب

تقرير تفصيلي لكل ما يحصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كل على حدة. وحيث إنه 

أن يتضمن التقرير المبالغ اإلجمالية دون تفصيلها لكل عضو  -ات الغرفةبحسب مرئي-جرت العادة 

وسواء من خالل الالئحة  واضح، يعلى حدة، فإن مخالفة هذا التطبيق يتطلب توضيحه بنص قانون

 التنفيذية للقانون أو إجراء التعديل القانوني، كما هو وارد في المرسوم بقانون محل النظر.

( من قانون الشركات التجارية، وكذلك النص بعد التعديل 188ي للمادة )نرى بأن النص األصل و

والوارد في المرسوم بقانون محل النظر، كالهما سليم من الناحية القانونية. ونرى بأن النص محل 

النظر يخضع للسلطة التقديرية للمشرع من حيث تقييم آثاره المالية واالقتصادية، في ضوء الموازنة 

وتحقيق الشفافية وحماية  وتحسين مستوى تصنيف المملكة، معايير البنك الدولي، بين متطلبات

مصالح المساهمين، وتعزيز مبادئ الحوكمة من جهة، والتأثيرات االقتصادية على الشركة نتيجة 
 اإلفصاح عن هذه المعلومات، والتي بينتها غرفة تجارية وصناعة البحرين، من جهة أخرى. 
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مجلس  ( بقصر مساءلة  189 ) المادةل عجز نص الفقرة ) د ( من المشرع حين عد  حسنا فعل  -4

، حالة موافقتهم على العقد أو التصرفعلى  ،بالتضامن مع صاحب المصلحة ،مدنيا دارة والمدراءاإل
أو كان ذا كان قد صرح بالمخالفة إ ـ وفقا للنص الذي كان معموال به ـ  بعد أن كان أيا منهم مسئوال

و استطاعة العلم، وهو كانت مفترضة بمجرد العلم أن مسئوليتهم أي أ، يعلم أو من شأنه أن يعلم بها

ليه التشريعات المقارنة من الحد بصورة كبيرة من حاالت اتجهت إ مايتنافى وقواعد العدالة وما

عد المسئولية ما يتعلق بقواحكام المحاكم فياستقرت عليه أ المسئولية المفترضة، كما يتعارض مع ما

علم مكان علم أو إيمكن اعتبار  رورة وجود خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما، والمن ض التقصيرية

 و المدراء سببا مباشرا في وقوع الضرر. مجلس اإلدارة أ

تعديل نصها واإلبقاء ( وليس 272) بحذف المادة االكتفاءاغة التشريعية كان يقتضي حسن الصي -5

تضمنت حكم مستفاد من القواعد العامة في القانون، فطالما تم  من النص السابق على فقرة واحدة

 حذف شرط 

انتفت بالتالي  ، فقدذات المسئولية المحدودة على خمسين شريكا في الشركات الشركاء عدم زيادة

 لى الورثة( فيما يتعلق بانتقال الحصص إ272) لى الضوابط التي كانت تنص عليها المادةالحاجة إ

مر للقواعد العامة في القانون، حيث إن النص الحالي األأو الموصى لهم بها، ومن ثم كان يتعين ترك 

 .)ملحوظة غير مؤثرة في حكم النص، وإنما لزم التنويه( ـبصيغته المعدلةـ لم يأت بجديد.

 

( وليس  299ولى كامال من المادة ) األالفقرة نص حسن الصياغة التشريعية كان يستوجب تعديل  -6

ولى ـ بعد التعديل ـ تنص على أن " ...... وتتخذ الشركات القابضة البند )ج ( منها، ذلك أن الفقرة األ

صبحنا تستخدم للجمع وليس للمثنى، وقد أشكال" "أحد األ ن عبارة"، وواضح أتيه أحد األشكال اآل
ير مؤثرة في حكم النص ، لحوظة غ)مولى المذكورة .بعد حذف البند )ج( من الفقرة األ بصدد مثنى

 .نما لزم التنويه(وإ

 

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