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 قانون رقم )1( ل�شنة 2018
 بتعديل بع�ض اأحكام قانون ال�شركات التجارية
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001

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

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

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

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

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

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

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

الأ�شا�شي على خالف ذلك.
مادة )27(:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�شي ال�شركة. موؤ�شنِّ
مادة )185(:

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

ذمته. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحالت التالية: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ب�شاأن توزيع الأرباح.

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

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

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

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

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

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

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

اأية �شركة تابعة. 

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

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

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

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

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

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

بكافة الأحكام الواردة في هذا القانون.  

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

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

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

العقوبتي:
مادة )361 فقرة د(: 

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

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

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

ل جتاوز خم�شي األف دينار بحريني:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تابعة لها.
مادة )241 مكرراً(:

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

التجارة. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأحكام هذا القانون. 

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

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

)21( ل�شنة 2001.

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

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

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

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

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


