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 صاحب املعـايل السيد / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،
 

 

المرسوم  حول الشؤون المالیة واالقتصادیةلجنة  تقریریسرني أن أرفع إلى معالیكم 

بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر  2021) لسنة 20بقانون رقم (

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على  ،2001) لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم (

 المجلس الموقر.

 

 االحترام،،،بقبول فائق معالیكم وتفضلوا 

 
           

 
 خالد حسيـن املسـقطي             

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                           
 

 :المرفقات
 خطاب اإلحالة. -

 ملخص التقریر. -
 تقریر اللجنة. .1
، لشركات التجاریةابتعدیل بعض أحكام قانون  2021) لسنة 20بشأن مواد المرسوم بقانون رقم ((توضیحي) جدول مقارنة  .2

 بشأن قانون الشركات التجاریة، وتعدیالتھ. 2001) لسنة 21والمرسوم بقانون رقم (
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة. .3
 مذكرة الرأي القانوني. .4
 مذكرة الرأي المالي. .5
 .ومرفقاتھ قرار مجلس النواب .6



 
 

 

 4د 5ف /ل م قص  769الرقـــم: 
م 2202  فرباير 24التاريخ:   

 
 احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  

 جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

 2021( لســـــــن  20املرســـــــوم رقـــــــانون رقـــــــم   كمإلـــــــ  نرفـــــــ أن  لنـــــــايطيـــــــ  
رعـــــــ  أنكـــــــام قـــــــانون ال ـــــــر ا  الت اريـــــــ  ال ـــــــادر راملرســـــــوم رتعـــــــ ي  

 .2001( لسن  21رقانون رقم  
 

ا  ــ ن  ــ نق دت ـــــــ ــر ر ـــــــ ــ اد  قريـــــــ ــتق يإ ـــــــ ــتق يدراســـــــ ــا  دناق ـــــــ ررجـــــــ
رأيكــــــم لعر ــــــق   ــــــق امل  ــــــا يــــــ ل دو ــــــ  أق ــــــا     ــــــ  أســــــار   دــــــ  

  اريخق.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 

 

 

 

 مجال حممد فخرو       

 النائب األول لرئيس جملس الشورى 
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان
بتعدیل بعض أحكام قانون  2021) لسنة 20المرسوم بقانون رقم (

 2001) لسنة 21الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 الحكومة قانوناملرسوم بأصل 

 الفصل التشریعي الخامس – دور االنعقاد الرابع – 2022فبرایر  24 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس –دور االنعقاد الرابع  – 2022مارس  6

 )3( عدد االجتماعات

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه

كما ھو وارد في مذكرة ھیئة  –تتمثل مبررات إصدار المرسوم بقانون 
 في ما یلي: – ھبشأنالتشریع والرأي القانوني المعدة 

تمكین الوزارة المعنیة بشؤون التجارة من مواكبة التطورات   .1
 المتسارعة في بیئات العمل التجاري.

إزالة العوائق أمام الشركات التي تخشى اإلفصاح عن مكافآت   .2
 إدارتھا التنفیذیة خوفًا من المنافسة. 

) لسنة 15مواكبة األحكام التي تضمنھا المرسوم بقانون رقم (  .3
 بشأن مدققي الحسابات الخارجیین. 2021

تمكین المستثمرین من اإلیفاء بااللتزامات الملقاة على عاتقھم قبل   .4
 نھایة السنة المالیة.

اإلبقاء على إفصاح مكافآت مجالس إدارات الشركات المساھمة  .5
تفصیلي، وإحالة مكافآت اإلدارة التنفیذیة إلى للجمعیة العامة بشكل 

الالئحة التنفیذیة لیتم تنظیمھا بشكل مفصل وشامل، طبقًا ألفضل 
 الممارسات في الدول المجاورة والمتقدمة.
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یسمح المرسوم بقانون لجھة التوثیق في مملكة البحرین بالقیام   .6
یزیة، ویأتي بأعمالھا لعقود الشركات وأنظمتھا األساسیة باللغة اإلنجل

ذلك لمواكبة التعدیالت األخیرة التي انصبت على قانون التوثیق بمنح 
السلطة لموثقین خاصین منھم من یختص بتوثیق العقود باللغة 

أن قانون الشركات التجاریة كان یشكل عائقًا لتلك  في حیناإلنجلیزیة، 
 مما استلزم تدخل الوزارة القتراح ھذا التعدیل. ؛العملیة

 ) مواد4(دیباجة +  املرسوم بقانونبنية 

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 والقانونیة الدستوریة تینمن الناحی المرسوم بقانونسالمة 

 الموافقة على المرسوم بقانون قرار جملس النواب

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 الموافقة على المرسوم بقانون

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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 2022مارس  6التاریخ: 

 )17التقریر: (

 

 

 الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة

بتعديل بعض أحكام قانون  2021) لسنة 20املرسوم بقانون رقم (حول 

 2001) لسنة 21( الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم

 

 

 الفصل التشریعي الخامس – الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 )،4د  5ص ل م ق / ف  769، وبموجب الخطاب رقم (2022فبرایر  24بتاریخ 

إلى صاحب السعادة السید جمال محمد فخرو النائب األول لرئیس مجلـس الشـورى أحال 

بتعدیل بعض أحكام  2021) لسنة 20المرسوم بقانون رقم (لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة 

على أن تتم ، 2001) لسنة 21قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 
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ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

 المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:لتنفیذ التكلیف 

 تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور في االجتماعات اآلتیة: )1(

 التاریخ رقم االجتماع
 قبل ورود قرار مجلس النواب

 2021نوفمبر  14 الخامس
 بعد ورود قرار مجلس النواب

 2022فبرایر  27 التاسع عشر
 2022مارس  6 العشرین

 

 

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

 اشتملت على ما یلي:

 ) بتعدیل بعض أحكام قانون لش����ركات  2021) لس����نة 20المرس����وم بقانون رقم

 .التجاریة

 بتعدیل بعض  2021) لس��نة 20رقم ( بقانون جدول مقارنة بش��أن مواد المرس��وم

 2001) لس���نة 21المرس���وم بقانون رقم (مواد لش���ركات التجاریة و أحكام قانون

 وتعدیالتھ. ،بشأن قانون الشركات التجاریة

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة 

 مذكرة الرأي القانوني. 

 .مذكرة الرأي المالي 

  ،حیث اشتمل على مرئیات كٍل من:قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 الوطني. وزارة المالیة واالقتصاد .1

 .واألوقاف وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة .2

 مصرف البحرین المركزي. .3
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فة إلى جمعیة رجال األعمال  .4 باإلض�������ا ناعة البحرین،  غرفة تجارة وص�������

 البحرینیة، وجمعیة  المحاسبین البحرینیة، وجمعیة مصارف البحرین.

 

 حضر اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •

 القانونیینھیئة المستشارین 
 ھیئة المستشارین القانونییننائب رئیس  الدكتور علي حسن الطوالبة

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

 باحث قانوني أول السیدة أمینة علي ربیع
 باحث اقتصادي السید مشعل إبراھیم المالكي

 شؤون اللجانإدارة 
 مشرف شؤون اللجان السید جواد مھدي محفوظ
 مشرف شؤون اللجان الدكتورة سھیرا عبداللطیف
 أمین سر لجنة مساعد السیدة مریم أحمد الریس

 إدارة العالقات واإلعالم
 وتواصلمشرف إعالم  السید علي عباس العرادي

 

 
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -اثاني

المرسوم بقانون رقم رأت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى سالمة 

بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون  2021) لسنة 20(

 من الناحیتین الدستوریة والقانونیة. ؛2001) لسنة 21رقم (

 

ا
ً
 رأي اللجنة: -ثالث

بتعدیل بعض أحكام قانون  2021) لسنة 20المرسوم بقانون رقم (تدارست اللجنة 

واطلعت على رأي ، 2001) لسنة 21الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة المرسوم بقانون 
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لعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي من الناحیتین الدستوریة والقانونیة، واط

المعدَّتین بشأنھ، كما اطلعت على قرار مجلس النواب والمرئیات المرفقة بھ من الجھات ذات 

 . الصلة

 المادة األولىمن أربع مواد، نص���ت  –فض���الً عن الدیباجة  –یتألف المرس���وم بقانون 

) 188) الفقرة األولى و(6المواد أرقام (نص������وٌص جدیدة بنص������وص  منھ على أن تُس������تبدل

من قانون الش��ركات التجاریة الص��ادر بالمرس��وم بقانون  ) الفقرة (ج)286مكرًرا) و( 244و(

على إض����افة فقرة جدیدة برقم (د) إلى المادة  المادة الثانیةت ونص����. 2001) لس����نة 21رقم (

ردة في القانون على ) تض���منت س���ریان األحكام الخاص���ة بعقد تأس���یس الش���ركات الوا265(

وثیقة تأس��یس الش��ركات ذات المس��ؤولیة المحدودة بما ال یتعارض مع طبیعتھا. فیما اس��تبدلت 

 المادة الرابعةوجاءت بعض العبارات التي تتناس�������ب مع مقتض�������یات التعدیل.  المادة الثالثة

 تنفیذیة.

وافقة یة بالمالمرسوم بقانون، انتھت اللجنة إلى التوص بعد تبادل وجھات النظر بشأن

 ، وذلكوالمبررات التي یسعى لتحقیقھا ولتوافر المبررات القانونیة علیھ؛ توافقًا مع األھداف

 على النحو اآلتي:

) من الدستور من 38المادة ( روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبتھ .1

عرض المراسیم بقوانین على مجلسي الشورى والنواب خالل ثالثین یوًما من تاریخ 

سبتمبر  9صدورھا، حیث صدر المرسوم بقانون، حال غیاب المجلسین، بتاریخ 

. ولقد 2021سبتمبر  16، وتم إیداعھ لدى مجلسي الشورى والنواب بتاریخ 2021

االستعجال التي توجب اإلسراع في اتخاذ تدابیر بقانون حالة  توافرت بشأن المرسوم

حالة ھذه الن مدى توافر إإذ ، حالة یقدرھا جاللة الملك يوھعاجلة ال تحتمل التأخیر، 

الُملجئة إلصدار المراسیم بقوانین یراعى فیھا السلطة التقدیریة لإلرادة الملكیة باعتبار 

أن جاللة الملك ھو رأس الدولة، ومن ثم من ور أ) من الدست/33ما تنص علیھ المادة (

المرسوم بقانون  بشأن اأیضً  توافرتقد و، فتقدیر جاللتھ لحالة االستعجال لھا ما یبررھا

 الشروط الشكلیة والموضوعیة إلصداره ونفاذه على نحو ما سلف بیانھ. الماثل
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، ضرورة توثیق عقد ) قبل التعدیل الذي جاء بھ المرسوم بقانون علیھا6أوجبت المادة ( .2

تأسیس الشركة، وأي تعدیل یرد علیھ أمام كاتب العدل، باللغة العربیة فقط وإال كان 

، في حین جاء المرسوم بقانون بإضافة عبارة "أو باللغة العقد أو التعدیل باطالً 

 اإلنجلیزیة" لیسمح بتوثیق عقد تأسیس الشركة وأي تعدیل یرد علیھ باللغة العربیة أو

لمواكبة التطورات التشریعیة التي انصبت على  اإلنجلیزیة، ویأتي ھذا التعدیل ةباللغ

لعقود المحررة باللغة قانون التوثیق، بمنح ھذه السلطة لموثقین خاصین؛ لتوثیق ا

 ألمر غیر متطلب في شركات المحاصة. كما تجدر اإلشارة إلى أن ھذا ااإلنجلیزیة

 ة بین أفرادھا فقط.أتجاري، والتي تكون منشالتي ال تقید بحسب األصل في السجل ال

 

بإصدار قانون  2001) لسنة 21) من المرسوم بقانون رقم (188تضمنت المادة ( .3

الشركات التجاریة، األحكام الخاصة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجالس اإلدارات 

الربح % من 10تھم، وذلك بنسبة آفمكاضبط ة، ومة، وإدارتھا التنفیذیللشركات المساھ

% من رأسمال 5ت القانونیة، وتوزیع ربح ال یقل عن الصافي، بعد خصم االحتیاطا

، التجاريالعمل  حوكمةرات في والتط آخر وذلك بھدف مواكبة ؛الشركة المدفوع

 وحمایة مصالحسیة، وأفضل الممارسات وكذلك تعزیز الشفافیة دون أن تؤثر على التناف

 . اإلفصاح عن مكآفات إدارتھا التنفیذیةثار آالشركات التي تخشى من 

 
) 28ا للمرسوم بقانون رقم () وفقً 188وھنا البد من اإلشارة إلى أنھ تم تعدیل المادة (

بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون  2020لسنة 

والوضوح،  من الشفافیة ا، وذلك على النحو الذي یحقق مزیدً 2001) لسنة 21رقم (

ما ع واإلفصاح المساھمیناألقلیة من وق لغایة حمایة حقویعزز من مبادئ الحوكمة، 

مكافأة  نھایة السنة من رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من المكافآت و یتقاضاه كلٌّ 

 وأرئیس ل سددومصروفات وغیرھا، وبیان ما أوبدل الحضوروبدل التمثیل المالیة 

موظفین، أو إداریین، أو نظیر أعمال  صفة إذا ما كانت لھم أعضاء مجلس اإلدارة

لتعدیل بما یحقق الشفافیة جاء اكما  فنیة، أو إداریة، أو استشاریة، أو أیة أعمال أخرى.

بشأن ما یتقاضاه أعضاء اإلدارة التنفیذیة كل على حدة من رواتب، ومنافع، ومزایا، 
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یجب أن یشتمل التقریر المذكور اإلفصاح كما " ما یلي: حیث نصت المادة على ،وأسھم

عن مكافآت أعضاء اإلدارة التنفیذیة كّلٍ على حدة، بما في ذلك أیة رواتب، ومنافع، 

 .ومزایا، وأسھم."

على  2021) لسنة 20في حین جاء التعدیل الجدید الوارد في المرسوم بقانون رقم (

ات الشركات المساھمة ) بھدف اإلبقاء على إفصاح مجالس إدار188ذات المادة (

للجمعیة بشكل تفصیلي على النحو السالف بیانھ، إال أنھ تمت إحالة مكافآت اإلدارة 

ا ألفضل الممارسات التنفیذیة لیتم تنظیمھا في الالئحة التنفیذیة بشكل مفصل، طبقً 

"كما یجب أن  ھالمتقدمة، حیث نصت المادة على أنالتجاریة المعمول بھا في الدول 

علیھ اإلدارة التنفیذیة خالل السنة  یر المذكور على بیان لكل ما حصلتلتقریشتمل ا

المالیة من مكافآت، بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزایا وأسھم ونصیب في األرباح، 

 .للضوابط التي تحددھا الالئحة التنفیذیة." اوفقً 

 

 وصيتومبرراتھ، و بقانون أھداف المرسوم معتتفق وتأسیًسا على ما تقدم، فإن اللجنة 

 .یھبالموافقة عل
 

 

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ارابع

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

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.  الدكتور عبدالعزیز حسن أبل سعادة .1

 مقرًرا احتیاطیًا.  البنمحمدسعادة الدكتور بسام إسماعیل  .2
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ً
 توصية اللجنة: -اخامس

في ض��وء ما دار من مناقش��ات وما أبدي من آراء أثناء دراس��ة المرس��وم بقانون، فإن          

بتعدیل بعض أحكام  2021) لس���نة 20المرس���وم بقانون رقم ( اللجنة توص���ي بالموافقة على

 .2001) لسنة 21قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 

 

 

 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 
جدول مقارنة (توضیحي) بشأن مواد 

 2021) لسنة 20المرسوم بقانون رقم (
لشركات ابتعدیل بعض أحكام قانون 

) لسنة 21والمرسوم بقانون رقم (، التجاریة
بشأن قانون الشركات التجاریة،  2001

 وتعدیالتھ
 
 

 

  الرابعدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال



 

1 
 

 

لشركات التجاریة الصادر ابتعدیل بعض أحكام قانون  2021) لسنة 20رقم ( بقانون جدول مقارنة بشأن مواد المرسوم
وتعدیالتھ. ،الشركات التجاریةبشأن قانون  2001) لسنة 21رقم (بقانون  والمرسوم ،2001) لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم (  

 
 

 المالحظات 
 
 
 
 

 
بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
لسنة  )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

 تأسیس عقد التعدیل أن یحرر أوجب
 العربیة باللغة علیھ تعدیل وكل الشركة

 كاتب أمام ویوثق اإلنجلیزیة باللغة أو
. باطالً  التعدیل أو العقد كان وإال العدل
 من شركة أي یشمل اإللزام وھذا

 بقانون علیھا الشركات المنصوص
 أجریت التي التعدیالت بعد الشركات

 شركات ذلك من وأستثنى علیھ،
 المحاصة شركة الن وذلك المحاصة،

 وال الغیر عن تستتر التي الشركة ھي
 من فھي بشخصیة اعتباریة تتمتع

 سائر مع تتفق وھي األشخاص شركات
 یبرمھ عقد بأنھا األشخاص شركات
 استثمار بغرض أكثر أو شریكان
 أنھا في تختلف ولكنھا تجاري مشروع

 وال تتمتع بالشخصیة مخفیة شركة
 فإن بالتالي للغیر، تظھر وال المعنویة

 المادة األولى
 
) 188) الفقرة األولى و(6یُستبدل بنصوص المواد (

) الفقرة (ج)، من قانون 286مكرراً) و( 244و(
) 21الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، النصوص اآلتیة:2001لسنة 
 
 

 
 

 ) الفقرة األولى6مادة (
 
 
 

فیما عدا شركات المحاصة، یجب أن یحرر عقد تأسیس 

أو باللغة الشركة وكل تعدیل علیھ باللغة العربیة 

 
 
 
 
 

 
 

 مادة (6) 
 

فیما عدا شركات المحاصة، یجب أن یحرر عقد تأسیس 

الشركة وكل تعدیل علیھ باللغة العربیة ویوثق أمام كاتب 
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 المالحظات 
 
 
 
 

 
بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

 طرق بكافة إثباتھ یمكن الشركة عقد
 قانونیة رابطة للغیر یكون اإلثبات وال

 في لھ ظھر الذي الشریك إال الشركة مع
 یرجع أن التعاقد على أو التعامل

 األعمال في بعضھم إلى الشركاء
 التأسیس عقد ویحدد األرباح وتوزیع

 التعدیل ھذا وینسجم شریك، حصة كل
 على أنصبت التي األخیرة التعدیالت مع

 لموثقین السلطة التوثیق بمنح قانون
 العقود بتوثیق یختص من منھم خاصین

 ألن قانون ذلك باللغة اإلنجلیزیة،
 قبل السابق بوضعھ التجاریة الشركات

 مما العملیة لتلك عائقا یشكل كان التعدیل
 ھذا القتراح الوزارة تدخل أستلزم
 .التعدیل

 
 
 
 
 

ویوثق أمام كاتب العدل وإال كان العقد أو  اإلنجلیزیة

 التعدیل باطالً.

 .العدل وإال كان العقد أو التعدیل باطالً 

وال یجوز للشركات االحتجاج على الغیر ببطالن العقد 

 .أو التعدیل الذي لم یثبت على النحو المتقدم

بین الشركاء إال من وقت رفع ال یكون للبطالن أثر فیما 

الشریك الدعوى بطلب بطالن عقد الشركة، ویكون 

األشخاص الذین تعاقدوا باسمھا مسئولین شخصیاً وعلى 

 .وجھ التضامن عن جمیع تصرفاتھم

وفي جمیع األحوال تتبع في تصفیة الشركة التي حكم 

ببطالنھا وتسویة حقوق الشركاء قِبل بعضھم البعض 

 .شروط العقد
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 المالحظات 
 
 
 
 

 
بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

 من تحقیق المزیدیھدف التعدیل إلى 
 مبادئ وتعزیز والوضوح، الشفافیة

 حقوق حمایة الحوكمة، بغرض
 وبما. صغارھم سیما المساھمین،ال

 البنك معاییر متطلبات مع یتوافق
 إصدار مبررات في جاء وكما. الدولي

 الوزارة تمكین في بقانون المرسوم ھذا
 مواكبة من التجارة المعنیة بشؤون

 العمل بیئات في المتسارعة التطورات
 الشركات أمام العوائق وإزالة التجاریة،

 تآمكاف عن اإلفصاح تخشى التي
المنافسة،  من خوفا التنفیذیة إدارتھا

 المرسوم تضمنھا التي األحكام ولمواكبة
 بشأن م 2021 ) لسنة15( رقم بقانون

 ولتمكین الخارجیین مدققي الحسابات
 بااللتزامات اإلیفاء من المستثمرین

 السنة قبل نھایة عاتقھم على الملقاة
 .المالیة

 الجدید النص یواجھ أن یخشى أنھ إال 
 كون عضو من التطبیق في صعوبات

 )188(مادة 
یبیِّـن نظـام الشـركة طریقة تحـدید مكافآت رئیس 

وأعضاء مجلس اإلدارة، وال یجوز تقدیر مجموع ھذه 

٪ من صافي الربـح بعـد خْصـم 10المكافآت بأكثر من 

٪ من 5االحتیاطات القانونیة وتوزیع ربح ال یقل عن 

رأسمال الشركة المدفوع، كما یجوز للجمعیة العامة أن 

مكافأة سنویة لرئیس وأعضاء مجلس تقرر صْرف 

اإلدارة في السنوات التي ال تحِقّـق فیھا الشركة أرباحاً 

ً على المساھمین  ع فیھا أرباحا أو السنوات التي ال توِزّ

 على أن یوافق على ذلك الوزیر المعني بشئون التجارة.

ویجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة 

كل ما حصل علیھ رئیس العامة على بیان شامل ل

وأعضاء مجلس اإلدارة كٌل على حده خالل السنة المالیة 

 )188مادة (
یبیِّـن نظـام الشـركة طریقة تحـدید مكافآت رئیس 

وأعضاء مجلس اإلدارة، وال یجوز تقدیر مجموع ھذه 

٪ من صافي الربـح بعـد خْصـم 10المكافآت بأكثر من 

٪ من 5االحتیاطات القانونیة وتوزیع ربح ال یقل  عن 

رأسمال الشركة المدفوع، كما یجوز للجمعیة العامة أن 

سنویة لرئیس وأعضاء مجلس  تقرر صْرف مكافأة

اإلدارة في  السنوات التي ال تحقِّـق فیھا الشركة أرباحاً 

ً على المساھمین  ع فیھا أرباحا أو السنوات التي ال توّزِ

على أن یوافق على ذلك الوزیر المعِنـي بشئون التجارة، 

ویجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة 

ما حصل علیھ رئیس العامة على بیان شامل لكل 

وأعضاء مجلس اإلدارة كلٌّ على حدة خالل السنة المالیة 
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 المالحظات 
 
 
 
 

 
بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

 اإلدارة من أیضا یكون قد ةاإلدار مجلس
 اإلفصاح دائرة یوسع قد مما التنفیذیة،

 التنفیذیة. اإلدارة باقي عن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونصیب في  ومزایا بما في ذلك أي منافعمن مكافآت، 

األرباح وبدل حضور وبدل تمثیل ومصروفات وغیرھا، 

وبیان ما قبضوه بوصفھم موظفین أو إداریین أو نظیر 

 مال أخرى.أعمال فنیة أو إداریة أو استشاریة أو أیَّة أع

على بیان لكل ما كما یجب أن یشتمل التقریر المذكور 
حصلت علیھ اإلدارة التنفیذیة خالل السنة المالیة من 

بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزایا وأسھم مكافآت، 

ونصیب في األرباح، وفقاً للضوابط التي تحددھا الالئحة 
 التنفیذیة.

 
 
 
 

مكافآت ونصیب في األرباح وبدل حضور ورواتب من 

 وبدل تمثیل ومصروفات وغیرھا، وبیان ما قبضوه
بوصفھم موظفین أو إداریین أو نظیر أعمال فنیة أو 

إداریة أو استشاریة أو أیة أعمال أخرى. كما یجب أن 

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء یشتمل التقریر المذكور 
بما في ذلك أیة رواتب اإلدارة التنفیذیة كّلٍ على حدة، 

 .ومنافع ومزایا وأسھم
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 المالحظات 
 
 
 
 

 
بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

اإلدارة بعد  أوجبت المادة على مجلس
ة أحكام قانون مصرف البحرین مراعا

 المركزي والمؤسسات المالیة الصادر
أن  ،2006لسنة  )64(بالقانون رقم 

یرسل إلى الوزارة المعنیة بشئون 
أشھر من تاریخ  خالل ستة –التجارة 

صورةً من كل من  –انتھاء السنة المالیة 
 المیزانیة وحساب األرباح والخسائر

والتقریر السنوي وتقریر مدقق 
أو أي  منھ،لحسابات موقَّعا ومختوما ا

قرار من الوزیر  بیانات یصدر بتحدیدھا
بدالً من ذلك، للتََّحقُّق من التزام الشركة 

المالي،  بأحكام القانون، وسالمة مركزھا
ومدى تعاونھا مع الجھات المختصة 
بشأن االمتثال الضریبي على المستوى 

أو الدولي. كما وان للوزارة أن  الوطني
لب أیَّة بیانات مالیة أو مستندات أو تط

إضافیة تراھا  تقاریر أو معلومات
 .ضروریة

 مكرراً) 244مادة (
مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرین المركزي 

) لسنة 64قانون رقم (والمؤسسات المالیة الصادر بال

، یجب على مجلس اإلدارة أن یرسل إلى الوزارة 2006

خالل ستة أشھر من تاریخ  –المعنیة بشئون التجارة 

صورةً من كٍلّ من المیزانیة  –انتھاء السنة المالیة 

وحساب األرباح والخسائر والتقریر السنوي وتقریر 

ً منھ،  یانات أو أي بمدقِّق الحسابات موقَّعاً ومختوما
للتََّحقُّق  یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر بدالً من ذلك،

من التزام الشركة بأحكام القانون، وسالمة مركزھا 

المالي، ومدى تعاونھا مع الجھات المختصة بشأن 

 االمتثال الضریبي على المستوى الوطني أو الدولي.

 مادة (244 مكررا)
مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرین المركزي 

) لسنة 64والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (

، یجب على مجلس اإلدارة أن یرسل إلى الوزارة 2006

خالل ستة أشھر من تاریخ  -المعنیة بشئون التجارة 

صورةً من كّلٍ من المیزانیة  -انتھاء السنة المالیة 

وحساب األرباح والخسائر والتقریر السنوي وتقریر 

مدقِّق الحسابات، موقَّعاً ومختوماً منھ، وذلك للتََّحقُّق من 

التزام الشركة بأحكام القانون، وسالمة مركزھا المالي، 

ومدى تعاونھا مع الجھات المختصة بشأن االمتثال 

 .ني أو الدوليالضریبي على المستوى الوط

وللوزارة أن تطلب أیة بیانات مالیة أو مستندات أو 

 .تقاریر أو معلومات إضافیة تراھا ضروریة
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بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

ویأتي ھذا التعدیل لتدارك التطورات 
المتالحقة في بیئة األعمال التجاریة، 

الوزارة في الحصول  وتحسبا لحاجة
على أیة بیانات أو معلومات حول التزام 

وسالمة مركزھا  الشركة بأحكام القانون،
المالي، ومدى تعاونھا مع الجھات 
 المختصة بشأن االمتثال الضریبي على

المستوى الوطني أو الدولي. في ضوء 
التزام مملكة البحرین بالضوابط القانونیة 

 .تشترطھا الجھات السابقة التي

وللوزارة أن تطلب أیَّة بیانات مالیة أو مستندات أو 

 أو معلومات إضافیة تراھا ضروریة.تقاریر 

 

 

 

 

 

في  المدیرین التعدیل على أوجب
الشركات أن یرسلوا إلى الوزارة المعنیة 

خالل ستة أشھر من  -بشئون التجارة 
صورةً من  -انتھاء السنة المالیة  تاریخ

المیزانیة وحساب األرباح كل من 
السنوي، وتقریر  والخسائر، والتقریر

ومختوما منھ، أو  مدققمدقق الحسابات 
 أي بیانات یصدر بتحدیدھا قرار

من الوزیر بدالً من ذلك، وذلك للتََّحقُّق 
من التزام الشركة بأحكام القانون، 

 (ج):) الفقرة 286مادة (
 

 

 

 

 

 

 

 

 )286(مادة 
 

یعد المدیرون عن كل سنة مالیة میزانیة الشركة  -أ

وحساب األرباح والخسائر وتقریراً سنویاً عن 

نشاط الشركة ومركزھا المالي ومقترحاتھم 

ثالثة أشھر بشأن توزیع األرباح وذلك خالل 
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بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

المالي، ومدى تعاونھا  وسالمة مركزھا
متثال مع الجھات المختصة بشأن اال

أو  الضریبي على المستوى الوطني
الدولي. وفي جمیع األحوال، یجوز 
للوزارة المعنیة بشئون التجارة أن تطلب 

مالیة أو مستندات أو تقاریر أو  أیَّة بیانات
معلومات إضافیة تراھا ضروریة. 

من )286( من) ج(ویتوافق تعدیل الفقرة 
قانون الشركات مع جاء في تعدیل المادة 

تھدف الیھ،  مكررا، وبما )244(قة الساب
وقد بینت بشكل محدد وواضح الجھة 

بالوزارة التي تطلب ھذه المعلومات 
بشئون التجارة ، تحسبا لتغییر  المعنیة

مسمى الوزارة في أي تعدیل مستقبال . 
وفي جمیع  النص: بحیث أصبح

األحوال، یجوز للوزارة المعنیة بشئون 
مالیة أو  التجارة أن تطلب أیَّة بیانات

مستندات أو تقاریر أو معلومات إضافیة 
 تراھا ضروریة. بعد أن كان: " وللوزارة

أن تطلب أیة بیانات مالیة أو مستندات أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یجب على المدیرین أن یرسلوا إلى الوزارة المعنیة  -ج 

خالل ستة أشھر من تاریخ انتھاء السنة  -بشئون التجارة 

صورةً من كٍلّ من المیزانیة وحساب األرباح  -المالیة 

والخسائر، والتقریر السنوي، وتقریر مدقق الحسابات 

أو أي بیانات یصدر بتحدیدھا قرار موقّعاً ومختوماً منھ، 

 .من تاریخ انتھاء السنة المالیة

ویجب أن یكون تقریر المدیرین والمیزانیة 

وحساب األرباح والخسائر وغیره من حسابات 

الشركة معبراً عن المركز المالي الحقیقي 

 .للشركة

ویوقع المدیرون تقریرھم والمیزانیة  -ب

 .وحساب األرباح والخسائر

یرسلوا إلى الوزارة یجب على المدیرین أن  -ج 

خالل ستة أشھر من  -المعنیة بشئون التجارة 

صورةً من كّلٍ من  -تاریخ انتھاء السنة المالیة 

المیزانیة وحساب األرباح والخسائر، والتقریر 

السنوي، وتقریر مدقِّق الحسابات، موقَّعاً 

ومختوماً منھ، وذلك للتََّحقُّق من التزام الشركة 
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 المالحظات 
 
 
 
 

 
بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

تقاریر أو معلومات إضافیة تراھا 
 ."ضروریة

وذلك للتََّحقُّق من التزام الشركة من الوزیر بدالً من ذلك، 

بأحكام القانون، وسالمة مركزھا المالي، ومدى تعاونھا 

مع الجھات المختصة بشأن االمتثال الضریبي على 

 المستوى الوطني أو الدولي.

المعنیة بشئون للوزارة یجوز ، وفي جمیع األحوال
أن تطلب أیَّة بیانات مالیة أو مستندات أو تقاریر التجارة 

 أو معلومات إضافیة تراھا ضروریة.
 

المة مركزھا المالي، ومدى بأحكام القانون، وس

تعاونھا مع الجھات المختصة بشأن االمتثال 

 .الضریبي على المستوى الوطني أو الدولي

للوزارة أن تطلب أیة بیانات مالیة أو مستندات و

 .أو تقاریر أو معلومات إضافیة تراھا ضروریة

 

وال یجوز للمدیرین االشتراك في التصویت على  -د

اء ذمتھم من المسئولیة عن القرارات الخاصة بإبر

 تھم.دارا

 
 

 ما أن على تأكیدجاءت ھذه المادة ك
 الشركات تأسیس عقد على یسري

 من السابع الباب في علیھا المنصوص
 بالشركات المتعلق وھو الشركات قانون

 
 المادة الثانیة

 
) من 265تضاف فقرة جدیدة برقم (د) إلى المادة (

قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 ، نصھا اآلتي:2001) لسنة 21(
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 المالحظات 
 
 
 
 

 
بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

 ما مع لتتوافق المحدودة، المسؤولیة ذات
 نفس من )261(المادة  علیھ نصت

 قبل من الشركة تملك جواز من القانون
 على اعتباري، أو طبیعي واحد شخص
 أتفاق یفترض" العقد" لفظ أن اعتبار

 .أكثر أو شخصین

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 265مادة 
 
یجب أن یتضمن عقد تأسیس الشركة ذات المسئولیة  -أ

 :البیانات اآلتیةالمحدودة 

 .أسماء الشركاء وألقابھم وجنسیاتھم -1

 .مركز الشركة الرئیسي -2

اسم الشركة وعنوانھا، مع إضافة عبارة (شركة ذات -3 

 .مسئولیة محدودة)

 .األغراض التي أُسست من أجلھا الشركة -4

مقدار رأسمال الشركة والحصص النقدیة أو العینیة -5
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 المالحظات 
 
 
 
 

 
بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف دقیق للحصص العینیة التي قدمھا كل شریك، مع وص

 .وقیمتھا

 .شروط التنازل عن الحصص -6

 .مدة الشركة، إن وجدت-7

أسماء َمْن ُعِھَد إلیھم بإدارة الشركة من الشركاء أو  -8

من غیرھم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحاالت 

 .التي یوجب فیھا القانون وجود ھذا المجلس

 .كیفیة توزیع األرباح والخسائر -9

ویجوز للشركاء أن یضمنوا عقد تأسیس الشركة  -ب

ً خاصة بتنظیم حق استرداد حصص الشركاء  أحكاما

وكیفیة تقدیر ثمنھا عند مباشرة ھذا الحق، وبتكوین مال 

احتیاطي غیر االحتیاطي اإلجباري، وبتنظیم مالیة 

 .الشركة وحساباتھا وأسباب حلھا
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بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

تسري على وثیقة تأسیس الشركة األحكام الخاصة  -"د
بعقد تأسیس الشركات المنصوص علیھا في ھذا 

 القانون، وذلك بما ال یتعارض مع طبیعتھا".

ر ویجوز للوزیر المعني بشئون التجارة أن یصد -ج

قراراً یتضمن بیانات أخرى غیر تلك الواردة في البند 

 .(أ) من ھذه المادة

 المرسوم من الثالثة المادة استبدلت قدل
 لتتواكب بأخرى العبارات بعض بقانون

 بعض على أجریت التي التعدیالت مع
 قانون في القانونیة والنصوص األحكام

 .الشركات

 

 الثالثةالمادة 
 

وثیقة الشركة) محل عبارة تحل عبارة (تتضمنھا 
)، 261(یتضمنھا عقد الشركة) الواردة في المادة (

وعبارة (تتضمن وثیقة تأسیس الشركة) محل عبارة 
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بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

(یتضمن عقد تأسیس الشركة) الواردة في المادة 
)، وعبارة (تقض وثیقة تأسیس الشركة) محل 265(

عبارة (یقض عقد تأسیس الشركة) الواردة في المادة 
بارة (وتبین الوثیقة) محل عبارة (ویبین )، وع276(

)، وعبارة (وثیقة 277العقد) الواردة في المادة (
التأسیس) محل عبارة (عقد التأسیس) وعبارة (تشترط 
وثیقة الشركة) محل عبارة (یشترط عقد الشركة) 

)، من قانون الشركات 280الواردتین في المادة (
) لسنة 21التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

2001. 
  

كما تحل عبارة (تنص وثیقة الشركة) محل عبارة 
(ینص عقد الشركة)، وعبارة (تنص وثیقة تأسیس 
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 المالحظات 
 
 
 
 

 
بتعدیل بعض  2021لسنة  )20(المرسوم رقم مواد 

أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم 
 .2001) لسنة 21بقانون رقم (

 
 لسنة )21(المرسوم بقانون رقم المواد كما جاءت في 

 وتعدیالتھ. بشأن قانون الشركات التجاریة 2001
 

الشركة) محل عبارة (ینص عقد تأسیس الشركة)، 
وعبارة (تنص وثیقة التأسیس) محل عبارة (ینص عقد 
التأسیس)، وعبارة (وثیقة تأسیس الشركة) محل 

وعبارة (وثیقة الشركة)  عبارة (عقد تأسیس الشركة)،
محل عبارة (عقد الشركة) أینما وردت في الباب السابع 
من قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون 

 .2001) لسنة 21رقم (
 المادة الرابعة جاءت ھذه المادة تنفیذیة

كٌل فیما یخصھ  -على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 
ویُـعمل بھ من الیوم التالي  تنفیذ أحكام ھذا القانون، -

 لتاریخ نْشـِره في الجریدة الرسمیة.
 

 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )3(املرفق 
 

 

 

 

 

 رأي
لجنة الشؤون التشریعیة 

 والقانونیة

 
 
 

 
 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال



 

1 

 

General -  عام 

 

 

 

 م  2022 مارس 2 التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 
 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية   

 
 

)  الموضوع: رقم  بقانون  لسنة  20المرسوم  الشركات    2021(  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 

 .2001( لسنة 21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

أرفق  م2022ر  فبراي  24بتاريخ        األجمال محمالسيد    سعادة،  النائب  رئيس  ل  ول د فخرو، 

المرسوم بقانون رقم  من  (، نسخة  4د    5ل ت ق / ف    ص  769، ضمن كتابه رقم )المجلس

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم    2021( لسنة  20)

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات    ،2001( لسنة  21)

 عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية. 

 

  ،عشر  منا ثالعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها    م2022  مارس  2  وبتاريخ     

  ،وقرار مجلس النواب بشأنه  ومذكرته اإليضاحية،  ،ر قانون المذكو مرسوم ب الحيث اطلعت على  



 

2 

 

General -  عام 

،  للجنة   د، والمستشار القانوني المساعكما استعرضت المذكرة المعدة من قبل المستشار القانوني 

 . بشأنه شارين القانونيين يئة المست ه بة ب آلنسة وعد جمعة، المتدراو 

 

 

لمبتاد  وأحاتام  قتانون  مرستتتتوم ب ال  إلى عتدم مختال تة  –بعتد المتداولتة والنقتا     –وانتهتت اللجنتة     

 الدستور.

 

 رأي اللجنة:

 

بتعديل بعض أحكام قانون    2021( لسوونة  20المرسوووم بقانون رقم ) ترى اللجنة ستتالمة      

من الناحيتين الدستتورية    ،2001( لسونة  21التجارية الصوادر بالمرسووم بقانون رقم )الشوركات  

 والقانونية.

 

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                               
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )4(املرفق 
 

 مذكرة الرأي القانوني
 

 
 
 
 
 

  رابعالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



 General  -  عام 

 

 

 

 م2022 مارس  6التاري    خ: 

م ن المسقطي   المحتر  سعادة السيد خالد حسي 

 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،        

ي بشأن  
 الموضوع: مذكرة بالرأي القانونن

كات  2021( لسنة 20المرسوم بقانون رقم )  م، بتعديل بعض أحكام قانون الشر

 م. 2001لسنة  21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

ا عىل
ً
بخصوص دراسة الموضوع المذكور بعاليه، وفحصه، وإبداء المالحظات عليه،   تكليف سيادتكم،    عطف

 وإعداد تقرير بتلك المالحظات، منتهًيا إىل رأي للجنة بشأنه؛ ليتم عرضه عىل المجلس الموقر. 

 الموضوع 

 :  يشمل التعديل ديباجة + أرب  ع مواد، وهي عىل النحو التاىلي

( الفقرة )ج(  286مكرًرا( و)  244( و)188( الفقرة األوىل ، و)6م )استبدال نصوص المواد أرقا  المادة األوىل: 

 نصوًصا جديدة. 

( تضمنت رسيان األحكام الخاصة بعقد تأسيس 265إضافة فقرة جديدة برقم )د( إىل المادة )  المادة الثانية: 

كات ذات المسئولية المحدودة بما اليتعا ي القانون عىل وثيقة تأسيس الشر
كات الواردة ف   رض مع طبيعتها. الشر

ي تتناسب مع مقتضيات التعديل.  المادة الثالثة: 
 فجاءت باستبدال بعض العبارات الت 

 تنفيذية.  المادة الرابعة: 

ي تخص موضوع التقرير:  
: النصوص الدستورية التر

ا
 أوًل

 ( من دستور مملكة البحرين عىل: 38نصت المادة )

ة حل مجلس النواب ما   ي فت 
إذا حدث فيما بي   أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو ف 

ي شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون،  
، جاز للملك أن يصدر ف  ي اتخاذ تدابت  ال تحتمل التأخت 

 يوجب اإلرساع ف 



 General  -  عام 

 

 

  .عىل أال تكون مخالفة للدستور 

ن مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من تاري    خ صدروها  ويجب عرض هذه المراسيم عىل كل م

ي حالة الحل أو انتهاء  
إذا كان المجلسان قائمي   أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسي   الجديدين ف 

، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغت  حاجة إىل إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت   يعي الفصل التشر

 . رها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانونولم يق

رات اإلستعجال:   ثانًيا: المبادئ واألسس العامة، ومتر

 تمكي   وزارة التجارة من مواكبة التطورات.  -1

ي تخشر من اإلفصاح عن مكافآت إدارتها التنفيذية.  -2
كات الت  ي تجابه الشر

 إزالة المعوقات الت 

تضمنها   -3 ي 
الت  األحكام  )مواكبة  رقم  بقانون  لسنة  15المرسوم  الحسابات 2021(  ي 

مدقق  بشأن  م، 

 .  الخارجيي  

امات الملقاة عىل عاتقهم قبل نهاية السنة المالية.  -4  تمكي   المستثمرين من الوفاء بااللت  

ي األعمال التجارية.  -5
 تحسي   مواكبة التطورات ف 

ة عىل قانون التوثيق بمنح السلطة  -6 . مواكبة التعديالت األخت   لموثقي   خاصي  

إدارات   -7 إفصاح مكافآت مجالس  باإلبقاء عىل  البحرين  ي مملكة 
ف  التجاري والماىلي  الشارع  تحقيق رغبة 

 . كات المساهمة للجمعية العامة بشكل تفصيىلي  الشر

ا: خالصة آراء الجهات المعنية : 
ً
 ثالث

ي يمكن من خاللها أ
ن نستخلص منها مدى أهمية اتفقت الجهات المعنية، من وجهة نظرها، عىل اآلراء؛ الت 

توافقها مع مبادئ،   إطارها، ومضمونها، ومدى  أن نحدد  يمكن  ي 
الراهن، والت  الوقت  ي 

التعديالت، ف  تلك 

 : حة، وذلك عىل النحو التاىلي
 وأسس إصدار التعديالت المقت 

ية.  -1 ي حالة التوثيق باللغة اإلنجلت  
؛ خاصة ف   أن هذه التعديالت تمنح السلطة لموثقي   خاصي  

ي المادة )إف  -2
كات 188ساح المجال ف  ( المعدلة، نحو اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجالس اإلدارات للشر

ا لمكافآتهم. 
ً
 المساهمة، وإداراتها التنفيذية، ووضع حد

ي   -3
ف  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  لرئيس،  السنوية  المكافآت  تقرر رصف  أن  كة  للشر العامة  للجمعية  ويكون 

كة فيه ي التحقق الشر
ا  السنوات الت 

ً
، وذلك يكون مرهون ي التوزع فيها أرباح عىل المساهمي  

ا ربًحا، أو الت 

ا. 
ً
 بموافقة الوزارة، طالما لم تتعارض مع النسبة المحددة قانون
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الحماية   -4 يحقق  بما  التجارية،  كات  الشر عىل  الرقابية  صالحياتها  ممارسة  ي 
ف  الرقابية  الجهات  تمكي   

ا أله 
ً
، والمستثمرين، تحقيق  داف الشارع التجاري. للمساهمي  

ي تنفيذ قواعد اإلفصاح، والشفافية.  -5
 مطابقة التعديالت ألفضل الممارسات ف 

 رابًعا: نصوص مواد المرسوم بقانون:  

كات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون 2021( لسنة  20مرسوم بقانون رقم )   م، بتعديل أحكام قانون الشر

 م2021( لسنة 21رقم )

 نحن حمد بن عيش آل خليفة    ملك مملكة البحرين

 ( منه،38بعد اإلطالع عىل الدستور، وعىل األخص المادة )

( لسنة  37بشأن التوثيق، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم )   1971( لسنة  14وعىل المرسوم بقانون رقم )

2017 ، 

كات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم   م، وتعديالته، 2001لسنة  21وعىل قانون الشر

 وبناء عىل عرض رئيس مجلس الوزراء، 

 : ي
 رسمنا بالقانون اآلت 

 األوىل:  ةالماد

( الفقرة )ج(، من قانون  286مكرًرا( و )  244( و )188مادة )( الفقرة األوىل و ال6يستبدل بنصوص المواد )

كات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  ، النصوص اآلتية: 2001( لسنة 21الشر

 ( الفقرة األوىل: 6مادة )

كة وكل تعديل عليه باللغة العربية أو   كات المحاصة، يجب أن يحرر عقد تأسيس الشر باللغة فيما عدا رسر

ي ن .  ةاإلنجلت 
ا
 ويوثق أمام كاتب العدل وإال كان العقد أو التعديل باطًل

 (: 188مادة )

هذه   مجموع  تقدير  يجوز  وال  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  رئيس  مكافآت  تحديد  طريقة  كة  الشر نظام  يبي   

ي الرب  ح بعد خصم االحتياطات القانونية وتوزي    ع رب  ح ال يقل عن    %10المكافآت بأكتر من  
من   %5من صاف 

كة المدفوع، كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر رصف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس   رأسمال الشر
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ي ال توزع فيها أرباحا عىل المساهمي     
كة أرباحا أو السنوات الت  ي ال تحقق فيها الشر

ي السنوات الت 
اإلدارة ف 

ي بشئون التجارة
  .عىل أن يوافق عىل ذلك الوزير المعت 

مل تقرير مجلس اإلدارة إىل الجمعية العامة عىل بيان شامل لكل ما حصل عليه رئيس وأعضاء  ويجب أن يشت

ي األرباح 
ي ذلك أي منافع ومزايا ونصيب ف 

مجلس اإلدارة كل عىل حده خالل السنة المالية من مكافآت، بما ف 

ها، وبيان ما قبضوه بوصفهم موظفي   أو إداري ي   أو نظت  أعمال  وبدل حضور وبدل تمثيل ومرصوفات وغت 

  .فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى

كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور عىل بيان لكل ما حصلت عليه اإلدارة التنفيذية خالل السنة المالية  

ي تحددها  
ي األرباح، وفقا للضوابط الت 

ي ذلك أي رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب ف 
من مكافآت، بما ف 

 .الئحة التنفيذيةال

 مكرًرا(:  244مادة )

 ( رقم  بالقانون  الصادر  المالية  والمؤسسات  المركزي  البحرين  قانون مرصف  أحكام  مراعاة  لسنة 64مع   )

خالل ستة أشهر من تاري    خ   -، يجب عىل مجلس اإلدارة أن يرسل إىل الوزارة المعنية بشئون التجارة  2006

انية وحساب األرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقق  صورة من كل م  -انتهاء السنة المالية   ن المت  

الحسابات موقعا ومختوما منه، أو أي بيانات يصدر بتحديدها قرار من الوزير بدال من ذلك، للتحقق من  

، ومدى تعاونها مع الجهات المختصة بشأن االمتثال  كة بأحكام القانون، وسالمة مركزها الماىلي
ام الشر الت  

ي أو الدوىلي الرص  
ي عىل المستوى الوطت    .يت 

ورية  .وللوزارة أن تطلب أية بيانات مالية أو مستندات أو تقارير أو معلومات إضافية تراها رص 

 ( فقرة )ج(: 286مادة )

خالل ستة أشهر من تاري    خ انتهاء  -يجب عىل المديرين أن يرسلوا إىل الوزارة المعنية بشئون التجارة  -ج 

انية وحساب األرباح والخسائر، والتقرير السنوي، وتقرير مدقق  -السنة المالية  صورة من كل من المت  

الحسابات موقعا ومختوما منه، أو أي بيانات يصدر بتحديدها قرار من الوزير بدال من ذلك، وذلك  

، ومدى تعاونها مع الجهات المخت كة بأحكام القانون، وسالمة مركزها الماىلي
ام الشر صة للتحقق من الت  

 . ي أو الدوىلي
ي عىل المستوى الوطت  يت 

 بشأن االمتثال الرص 

ي جميع األحوال، يجوز للوزارة المعنية بشئون التجارة أن تطلب أية بيانات مالية أو مستندات أو تقارير 
وف 

ورية.   أو معلومات إضافية تراها رص 
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 المادة الثانية 

كات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( من  265تضاف فقرة جديدة برقم )د( إىل المادة ) قانون الشر

:  2001( لسنة 21) ي
 نصها اآلت 

هذا    -"د  ي 
ف  عليها  المنصوص  كات  الشر تأسيس  بعقد  الخاصة  األحكام  كة،  الشر تأسيس  وثيقة  تشي عىل 

 القانون، وذلك بما اليتعارض مع طبيعتها". 

 المادة الثالثة 

كة( محل   ي المادة )حل عبارة )تتضمنها وثيقة الشر
( ، وعبارة  261عبارة )يتضمنها عقد التأسيس( الواردة ف 

ي المادة )
كة( الواردة ف  كة( محا عبارة ) يتضمن عقد تأسيس الشر (، وعبارة 265)تتضمن وثيقة تأسيس الشر

ي المادة )
كة(، الواردة ف  كة( محل عبارة )نقض عقد تأسيس الشر (، وعبارة 276)نقض وثيقة تأسيس الشر

ي المادة))وتبي   ال
(، وعبارة )وثيقة التأسيس( محل عبارة )عقد  277وثيقة( محل عبارة )ويبي   العقد( الوارد ف 

كة( ط عقد الشر كة( محل عبارة ) يشت  ط وثيقة الشر ي المادة )   التأسيس( وعبارة )تشت 
( من  280الواردتي   ف 

كات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  . 2001( لسنة 21قانون الشر

كة(   كة(، وعبارة )تنص وثيقة تأسيس الشر كة( محل عبارة )ينص عقد الشر كما تحل عبارة )تنص وثيقة الشر

كة(، وعبارة ) تنص وثيقة التأسيس( محل عبارة )ينص عقد التأسيس،   محل عبارة )ينص عقد تأسيس الشر

كة(، وعبارة )وثيقة   كة( محل عبارة )عقد تأسيس الشر كة( محل عبارة )عقد  وعبارة ) وثيقة تأسيس الشر الشر

كات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  ي الباب السابع من قانون الشر
كة( أينما وردت ف  ( لسنة  21الشر

2001 . 

 المادة الرابعة

تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التاىلي   –كل فيما يخصه    –عىل رئيس مجلس الوزراء والوزراء  

ه  ي الجريدة الرسمية. لتاري    خ نشر
 ف 

 : ي
 خامًسا: الرأي القانونن

ي    –محل الرأي  –فقد صدر المرسوم بقانون  -أ 
 م. 2021سبتمت   9ـه ، الموافق  1443صفر  2ف 

إيداعه مجلشي  الشورى، و تم  ي   
للمادة )2021سبتمت  عام    19النواب ف  ا 

ً
ي 38م، وفق

الدستور، والت  ( من 

وط عدة لصحة إصدار المرسوم  : تتطلب توافر رسر ي يمكن أن نحددها عىل النحو التاىلي
 بقانون، والت 
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لمان.  -1  غياب الت 

2-  . ي اتخاذ تدابت  التحتمل التأخت 
 حدوث مايوجب اإلرساع ف 

خالل شهر من تاري    خ صدروها إذا كان  عرض المراسيم بقواني   عىل كل من مجلس النواب والشورى،   -3

ي حالة الحل أو انتهاء  المجلسان قائمي   أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجل
سي   الجديدين ف 

 . يعي  الفصل التشر

 عدم مخالفة المرسوم بقانون للدستور.  -4

ي المرسوم  38ونرى موافقة المرسوم بقانون لنص المادة ) •
وط جميًعا ف  ( من الدستور، وتحقق تلك الشر

 بقانون محل الرأي. 

ورة    –سالفة البيان    –( 6أوجبت المادة ) -ب كة، وأي تعديل يرد عليه أمام كاتب    توثيقرص  عقد تأسيس الشر

ية.   العدل، سواء أكان محرًرا باللغة العربية، أو اللغة اإلنجلت  

كات، أو التعديل عىل تلك العقود،   اف بعقود تأسيس الشر ورة اإلعت  ع إىل رص  فقد اتجهت إدارة المشر

ي تم تحر 
ية  والت  وهذا التحديد اليجوز التوسع    - عىل وجه الخصوص، والتحديد     –يرها باللغة اإلنجلت  

 لحرية التجارة، ودخول مملكة البحرين ضمن  
ا
فيه، فهو وارد عىل سبيل الحرص؛ وذلك تدعيًما وتسهيًل

 . ي  المناطق الجاذبة لإلستثمار األجنت 

ا قانون  انصبت عىل  ي 
الت  يعية  التشر التطورات  ؛  ولمواكبة  لموثقي   خاصي   السلطة  بمنح هذه  لتوثيق، 

ية.   لتوثيق العقود المحررة باللغة اإلنجلت  

ي السجل  
ي التقيد بحسب األصل ف 

كات المحاصة، الت  ي رسر
ط غت  متطلب ف  مع عدم إغفال، أن هذا الشر

ي تكون منشئة بي   أفرادها فقط. 
 التجاري، والت 

ي بيئات العمل    -ج
ي تخشر من اإلفصاح عن  مواكبة التطورات ف 

كات الت  التجارية، وإزالة العوائق أمام الشر

ي تضمنتها المرسوم بقانون رقم )
ا من المنافسة؛ لمواكبة األحكام الت 

ً
(  15مكافآت إدارتها التنفيذية خوف

اماتهم الملقاة  2021لسنة   ، وتمكي   المستثمرين من اإليفاء بالت   ي الحسابات الخارجيي  
م، بشأن مدقق 

 اتقهم قبل نهاية السنة المالية. عىل ع

ا   -د 
ً
حد ووضع  التنفيذية،  وإداراتها  المساهمة،  كات  للشر اإلدارات  مجالس  أعضاء  مكافآت  عن  اإلفصاح 

، بعد خصم اإلحتياطات القانونية، وتوزي    ع رب  ح اليقل   %10لمكافآتهم، وذلك بنسبة   ي
من الرب  ح الصاف 

كة المدفوع، مع العلم، أن  %5عن   ي حالة الجمع بي   الحالتي   )عضو مجلس إدارة+  من رأسمال الشر
ه ف 

ي أجر عن كل منصب، أو أي وظيفة سواء فنية، أو إدارية، أو استشارية، أو  
عضو إدارة تنفيذية(، وتقاض 

ي موعد  
ف  مالية،  كة، كل سنة  للشر العامة  للجمعية  تقديمه  ذلك، مع  اإلفصاح عن  فيجب  أعمال،  أية 

 تاري    خ انتهائها.  أقصاه ثالثة أشهر عىل األكتر من
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ي  ـه  
ي السنوات الت 

كة أن تقرر رصف المكافآت السنوية لرئيس، وأعضاء مجلس اإلدارة ف  للجمعية العامة للشر

كة فيها ربًحا.   التحقق الشر

الحماية   -و يحقق  بما  التجارية،  كات  الشر عىل  الرقابية  صالحياتها  ممارسة  ي 
ف  الرقابية  الجهات  تمكي   

، والمستثمر  ا ألهداف الشارع التجاري. للمساهمي  
ً
 ين، تحقيق

ن المقارنة بالنسبة للنسب المستحقة ألعضاء مجالس اإلدارات، واإلدارة التنفيذية  :   القواني 

نشر بتاري    خ   17-09-1981الصادر بتاري    خ    1981لسنة    159رقم    -قانون    -  جمهورية مرص العربية-1

  01- 04-1982يعمل به إعتبارا من  10-01- 1981

كات ذات المسئولية المحدودة   كات التوصية باألسهم والشر كات المساهمة ورسر بشأن إصدار قانون رسر

كا ورسر المساهمة  كات  رسر "قانون  مسىم  )يستبدل  الواحد*.  الشخص  كات  باألسهم  ورسر التوصية  ت 

المساهمة   كات  رسر "قانون  بمسىم  الواحد،  الشخص  كات  ورسر المحدودة  المسئولية  ذات  كات  والشر

كات ذات المسئولية المحدودة" بمقتض  المادة   كات التوصية باألسهم والشر   4من القانون رقم    1ورسر

 .(2018لسنة 

 عىل:  88الماده نصت 

كة كيفية تحديد مكافأة  " ن نظام الشر أعضاء مجلس اإلدارة، وال يجوز تقدير مكافأة مجلس اإلدارة  يبي 

من   بأكتر  األرباح  ي 
ن
ف معينة  واالحتياطي    %10بنسبة  االستهالكات  ال  ن استتن بعد  ي 

ن
الصاف الرب  ح  من 

ي والنظامي وتوزي    ع رب  ح ال يقل عن  
ن ما لم يحدد  %5القانونن ن والعاملي  من رأس المال عىل المساهمي 

و  أعىل.  نسبة  كة  الشر والمزايا  نظام  الحضور  وبدالت  المقطوعة  الرواتب  العامة  الجمعية  تحدد 

األخرى المقررة ألعضاء المجلس، واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبات وبدالت العضو  

 " .المنتدب بقرار من مجلس اإلدارة

 

السعودية-2 العربية  بتاري    خ    1385لسنة    6رقم    - نظام    -  المملكة   1385-3-22نشر 

كات  .بشأن نظام الشر

 عىل أنه:  74الماده نصت 

كة طريقة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتبا معينا أو  " ن نظام الشر يبي 

ن  ن أو أكتر  بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح، ويجوز الجمع بي   اثني 

كة فال يجوز أن تزيد هذه   المكافأة نسبة معينة من أرباح الشر إذا كانت  المزايا. ومع ذلك  من هذه 

ي    %10النسبة عىل  
التر االستهالكات واالحتياطيات  و  المرصوفات  بعد خصم  الصافية  األرباح  من 

ك  ة وبعد توزي    ع رب  ح عىل  قررتها الجمعية العامة تطبيقا ألحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشر
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ن ال يقل عن   كة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطال. ويشتمل تقرير   %5المساهمي  من رأس مال الشر

مجلس اإلدارة إىل الجمعية العامة العادية عىل بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة  

ي األرباح وبدل حضور  
ن
ومرصوفات وغت  ذلك من المزايا كما  خالل السنة المالية من رواتب ونصيب ف

ن أو ما قبضوه  ن أو إداريي  يشتمل التقرير المذكور عىل بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفي 

 " .نظت  أعمال فنية أو إدارية أو استشارات

بتاري    خ    2015لسنة    11رقم    -قانون    -  دولة قطر-3 - 07-2015نشر بتاري    خ    16-06-2015الصادر 

كات التجارية07  .بشأن إصدار قانون الشر

 عىل أنه" 119الماده نصت 

 08/08/2021  : النص النهاتى للمادة بتاري    خ  

كة طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عىل أال تزيد ن" ن النظام األساسي للشر سبة تلك  يبي 

ي بعد خصم االحتياطيات واالستقطاعات القانونية وتوزي    ع رب  ح % 5المكافأة عىل )
ن
( من الرب  ح الصاف

ي النظام األساسي %5ال يقل عن )
ن
. ويجوز النص ف ن كة المدفوع عىل المساهمي  ( من رأس مال الشر

كة   ي حالة عدم تحقيق الشر
ن
كة عىل حصول أعضاء مجلس اإلدارة عىل مبلغ مقطوع ف أرباحا،  للشر

ي هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حدا أعىل لهذا المبلغ
ن
ط ف  ".ويشتر

 

 بناء عليه 

 نرى الموافقة عىل المرسوم بقانون، واألمر معروض عىل لجنتكم الموقرة. 

 

ام،،،  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحتر

 

 

 المستشار الدكتور إسالم أحمد حمد                                                                               

           

ي لشؤون اللجان                                                                              
 المستشار القانونن



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )5(املرفق 
 

 مذكرة الرأي المالي     
 
 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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 2021نوفمبر  11التاريخ: 
 

 سعادة السيد خالد حسين المسقطي    المحترم 
 المالية واالقتصادية رئيس لجنة الشؤون 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، 

 
 

   2021لسنة  (20المرسوم بقانون رقم )مذكرة بالرأي االقتصادي بشأن  الموضوع: 
 2001( لسنة 21رقم ) قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام 

 
بتعديل بعض أحكام قانون   2021( لسنة  20بناًء على تكليف سعادتكم بدراسة المرسوم بقانون رقم )

الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) أود    وإبداء الرأي االقتصادي بشأنه،  2001( لسنة  21الشركات التجارية 
 : توضيح التالي

 
المادة )  إلشارةبا -1 الفقرة األولى، فقد أضاف التعديل إمكانية أن يحرر عقد الشركة باللغة 6إلى   )

تمنحهم  لمستثمرين األجانب و ا  وتعتبر هذه اإلضافة جيدة تسهل على  ،نجليزية العربية أو باللغة اإل
  على وزارة الصناعة والتجارة جب  يإال أنه    .ثقة أكبر عند كتابة وثائق التأسيس باللغة اإلنجليزية 

توفير الكوادر المؤهلة ل   واألوقاف   أن تبادر بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون اإلسالميةوالسياحة  
والشؤون اإلسالمية واألوقاف   أن قرار وزير العدلبعلًما    . د باللغة اإلنجليزيةو إلتمام عملية توثيق العق

( لسنة  117رقم  بين أجاز ألطراف  قد    2021(  من  دعوى  أية  رفع  قبل  كتابًة  يتَّفقوا  أن  النزاع 
دة نوعيً  ا في جدول مرافق لهذا القرار على اختيار اللغة اإلنجليزية كلغة ُتستخَدم أمام الدعاوى المحدَّ

 المحكمة عند نظر الدعوى متى توافرت في المنازعة اشتراطات محددة بهذا القرار.  
 

أوجبت أن يشمل تقرير مجلس اإلدارة المرسل إلى الجمعية  ة، فقد  ( المعدل 188أما بشأن المادة رقم ) -2
لكل ما حصلت عليه اإلدارة التنفيذية خالل السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أي   االعامة بيانً 

 وفقًا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية. رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب في األرباح،



 General -  عام 

 

 
 إن هذا التعديل قد يسهم في الحفاظ على خصوصية مكتسبات اإلدارة التنفيذية. ولكن في الوقت

من نفسه ستتضمنه  وما  التنفيذية  الالئحة  ستحددها  التي  والشروط  الضوابط  معرفة  يمكن  ال   ،
العلم   مع  الخصوصية،  لضمان  التنفيذية  ب اشتراطات  الالئحة  تتضمن  أال  على  العادة  أنه جرت 

المتعلقة باإلدارة التنفيذية. وعليه نقترح أن يتم التشاور مع غرفة تجا التفصيلية  رة األمور المالية 
 وصناعة البحرين أو ذوي الشأن عند إعداد الالئحة التنفيذية للحصول على إيضاحات بهذا األمر. 

 
( الفقرة )ج( المعدلة في المرسوم المذكور 286والمادة رقم )  ا ( مكررً 244المادة رقم )  أعطت كلُّ من -3

ها بقرار منه  صالحيات أكبر في طلب أي بيانات يحدد  والسياحة   أعاله، وزير الصناعة والتجارة 
بيانات مالية أو مستندات أو تقارير أو معلومات إضافية يراها ضرورية. وعليه، فإننا نرى بشأن  

وأيًض  العالقة  وأصحاب  والمتعاملين  الشركة  في  المساهمين  لمصلحة  إيجابي  التعديل  هذا  ا  أن 
 للجهات الرقابية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين جميع األطراف. 

 
 

 بقبول فائق االحترام،،، وتفضلوا 
 
 
 
 

  زهرة يوسف رحمه
 المستشار المالي واالقتصادي

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )6(املرفق 
 

 قرار
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



23 فرباير 2022م

175 ف5 د4

































































































































































































































































































































































































































































































































 قانون رقم )6( ل�شنة  2020

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

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

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

وتعديالته،

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

املادة الأوىل

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

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

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

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

يملكها في ال�شركة."

املادة الثانية

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

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 7 �شعبــان 1441هـ

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

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون ال�شركات التجارية

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

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

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

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

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

وتعديالته،

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

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

ل�شنة 2006، وتعديالته،

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

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

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

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

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

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

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

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

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

2001، الن�شو�س الآتية:

مادة )1( فقرة ثانية:

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

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

مادة )2( فقرة )اأ(:

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

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

ـة. 3- �شركة المحا�شَّ

4- �شركة الم�شاهمة.

5- �شركة التو�شية بالأ�شهم.

6- ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة.

مادة )18 مكرراً( �شدر الفقرة )اأ(:

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

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

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

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

مادة )30(:

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

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

التجارة.

مادة )44( فقرة )اأ(:

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

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

على خالف ذلك ُيـعتَبـر كاأن لم يكن.

مادة )45( فقرة )اأ(:

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

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

مادة )53( فقرة اأولى:

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

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

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

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

مادة )111(:

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

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

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

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

املتعلقة بالتعديل.

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

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

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

اجلديدة من ذات الفئة. 

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

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

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

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

مادة )126(:

جتري زيادة راأ�س املال باإحدى الطرق الآتية: 

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

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

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

د- تقديم ح�شة عينية لل�شركة. 

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

طريقتين:

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

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

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

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

مادة )128( فقرة )اأ(:

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

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

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

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

مكررًا( من هذا القانون.

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

القانون.
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مادة )131(:

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

بعد التاأ�شري بالزيادة يف ال�شجل التجاري.

مادة )168( فقرة )و(:

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

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

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

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

التجارة بالن�شبة لل�شركات الأخرى.

مادة )183(:

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

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

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

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

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

مادة )184 مكرراً( فقرة )اأ(:

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

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

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

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

مادة )187( فقرة )ب(:

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

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

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

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

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

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

ر على حدة. دون الحاجة لتحديد كل محرَّ

مادة )188(:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رواتب ومنافع ومزايا واأ�شهم.

مادة )189( فقرة )د(:

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

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

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

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

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

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

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

مادة )199( فقرة )اأ(:

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

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

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

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

مادة )201(:

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

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

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

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

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

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

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

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

والأخرى باللغة الإجنليزية.

مادة )212( فقرة ثانية:

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

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

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

مادة )215( فقرة )ب(:

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

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

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

مادة )215 مكرراً( فقرة )ج(:

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

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

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

مادة )224( فقرة ثالثة:

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

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

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

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

امل�شاهمني.

مادة )261( فقرة اأولى:

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

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

اأو اعتباري.

مادة )268(:

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

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

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

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

كانوا م�شئولني بالت�شامن.

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

مادة )271(:

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

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

مادة )272(:

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

مادة )285( فقرة )اأ(:

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

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

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

الإجماعية.

املادة الثانية

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

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

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

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

املادة )362(، ن�شو�شها الآتية:

مادة )127 مكرراً(:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اعُتـِبـر القرار كاأن مل يكن.

مادة )127 مكرراً 1(:
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يجوز لل�شركة مبوجب قرار ُتـ�شِدره اجلمعية العامة غري العادية زيادة راأ�شمالها عن طريق 

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

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

التن�شيق مع م�شرف البحرين املركزي.

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

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

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

مادة )174(:

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

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

تاريخ الدعوة لعقد اجتماع اجلمعية العامة:

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

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

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

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

دها الالئحة التنفيذية. اأية معلومات اأخرى تحدِّ  -5

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

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

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

رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة.

مادة )216 مكرراً(:

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

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

ك تلك الأ�شهم.  ا�شتحقاقهم لتَمـلُـّ

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

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

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

الأخرى.
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مادة )236 مكرراً 1(:

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

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

ـ�س لها من ِقـَبـله.  املرخَّ

مادة )239 مكرراً(:

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

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

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

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

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

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

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

بالن�شبة لل�شركات الأخرى.

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

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

امل�شاهمني يف ال�شركة.

مادة )319 مكرراً(:

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

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

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

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

البحرين املركزي.

مادة )319 مكرراً 1(:

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

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

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

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

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

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

رة. القبول المقرَّ

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

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

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

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

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

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

ت�شوية عملية ال�شتحواذ.

مادة )362 مكرراً 1(:

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

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

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

املعِنـي ب�شئون التجارة.

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

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

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

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

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

مادة )204( فقرة ثانية:

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

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

مادة )312( فقرة )ج(:

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

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

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

ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه.

مادة )362( فقرة )ل(:

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

املادة الثالثة

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

مادة )304 مكرراً(:

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

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

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

مادة )304 مكرراً 1(:

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

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

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

مادة )304 مكرراً 2(:

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

التجارة.

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

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

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

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

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

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

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

لها.

 مادة )304 مكرراً 3(:

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

التحوُّل ل�شركة ذات �شكل اآخر. 

مادة )304 مكرراً 4(:

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

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

مادة )304 مكرراً 5(:

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

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

ُيـلغى الباب الثامن من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

2001، كما ُتـلغى الفقرة )ب( من املادة )23 مكررًا( والبند )ج( من الفقرة الأوىل من املادة 

)299( من ذات القانون. وُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

املادة اخلام�شة

تكون كلُّ �شركِة �شخ�سٍ واحٍد مت تاأ�شي�شها قبل العمل باأحكام هذا القانون يف حكم ال�شركة 

ـن عليها توفيق اأو�شاعها مبا يتوافق مع اأحكامه خالل �شتة اأ�شهر  ذات امل�شئولية املحدودة، ويتعيَّ

من تاريخ العمل به.

 

املادة ال�شاد�شة

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

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

 ملك مملكة البحرين 

 حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 11 �شفـــــــر 1442هـ

الموافق: 28 �شبتمبر 2020م
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ا�ضتدراك

اأكتوبر 2020 خطاأ  ورد يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3491( ال�شادر بتاريخ 1 

مادي يف الفقرة )ج( من املادة )126( من املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2020 بتعديل 

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

وال�شحيح كالآتي:

 ج- » تحويل دين على ال�شركة اإلى اأ�شهم ل�شالح الدائن. 

لذا لزم التنويه.
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