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قانون رقم )50( ل�سنة 2014

بتعديل بع�ض �أحكام قانون �ل�ضركات �لتجارية

�ل�ضادر باملر�ضوم بقانون رقم )21( ل�سنة2001

نحن حمد بن عي�ضى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 باإ�شدار قانون ال�شركات التجارية،

وعلى قانون رقم )64( ل�شنة 2006 باإ�شدار قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات 

المالية،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه: 

�ملادة �لأوىل

ُت�شتبدل بن�شو�س املواد: )55( ، )65( ، )75( البند )د( ، )84( ، )109( ، )119(، )173( 

 ،)203( ،  )197( ، )اأ(  الفقرة  الأوىل، )187(  الفقرة  البند )ج(، )175(  الأوىل-  الفقرة 

)228( ، )234( ، )249( البند )هـ( ، )264( ، )290( ، )293( ، )347( و)348( من قانون 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 الن�شـو�س التالية:

مادة )55(:

ُيبني يف عقد تاأ�شي�س ال�شركة ال�شركاء املت�شامنون وال�شركاء املو�شون.

مادة )65(:

يجوز اأن توؤ�ش�س �شركات م�شاهمة عامة بحرينية بم�شاركة راأ�شمال اأجنبي اأو خبرة اأجنبية. 

المال  راأ�ــس  م�شاركة  ن�شب  تحديد  التجارة-  ب�شئون   المعني  الوزير  من  بقرار  ويجوز- 

الأجنبي اأو الخبرة الأجنبية في قطاعات اأو اأن�شطة معينة. 

مادة )75( �لبند )د(:

التي  ال�شركات  وُي�شتثنى من ذلك  األ يقل عددهم عن �شخ�شين،  الموؤ�ش�شين ،على  اأ�شماء  د- 

تنفرد الحكومة بتاأ�شي�شها.

مادة )84(:

مع مراعاة اأحكام قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون 

يكتتبـوا  اأن  الموؤ�ش�شــين  على  لأحكامه،  تنفيذًا  ال�شادرة  واللوائح   ،2006 ل�شنة   )64( رقم 

باأ�شهـــم ل تقل عن 10٪ من راأ�شمـــال ال�شركة، واأن يدفعوا – قبـل ن�شر بيان الكتتاب- المبلغ 
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الذي يعادل الن�شبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل �شهم عند الكتتاب.

مادة )109(:

قبل  من  ال�شركة  راأ�شمال  يحدد  القانون،  هذا  من  )21مكررًا(  المادة  اأحكام  مراعاة  مع 

الموؤ�ش�شين، ويجب اأن يكون كافيًا لتحقيق اأغــرا�شها.

ويكون راأ�شمال ال�شركة بالعملة البحرينية، ويجوز بموافقة الوزير المعني ب�شئون التجارة اأن 

يكون بعملة اأخرى مقّومة بالعملة البحرينية.

ال�شمية  القيمة  التنفيذية  الالئحة  وتحدد  مت�شاوية،  اأ�شهم  اإلى  ال�شركة  راأ�شمال  ويق�شم 

لل�شهم.

مادة )119(:

الرهن  وقيد  وت�شويتها  وتقا�شها  ملكيتها  ونقل  واإيداعها  وت�شجيلها  الأ�شهم  تــداول  يكون 

المركزي  البحرين  م�شرف  قانون  لأحكام  وفقًا  لأ�شهمها  ال�شركة  و�شراء  عليها  والحجز 

تنفيذًا  ال�شادرة  واللوائح   2006 ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  المالية  والموؤ�ش�شات 

لأحكامه.

مادة )173( �لفقرة �لأوىل – �لبند )ج(:

ج- اأية �شروط اأخرى يحددها عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي.

مادة )175( �لفقرة �لأوىل: 

لكل من يملك 10٪ اأو اأكثر من راأ�س المال حق تعيين اأع�شاء في مجل�س الإدارة بقدر ن�شبة 

في  حقه  وي�شقط  �شحيح،  عــدد  لأقــرب  العدد  ك�شور  تقريب  مع  المال  راأ�ــس  من  يملك  ما 

الت�شـويت في الن�شـبة التي يتم التعيين عنها. ولكل من لم ي�شتخدم حقه في تعيين اأع�شاء في 

في  الن�شبة  تلك  ي�شتخدم  اأن  اآخــر،  ع�شو  لتعيين  توؤهله  ن�شبة  له  يكن  لم  اأو  الإدارة،  مجل�س 

الت�شويت. وي�شقط الحق في التعيين في حالة عدم ا�شتخدامه في اأي انتخاب اأو تعيين لأع�شاء 

مجل�س الإدارة في كل حالة على حدة، وذلك كله ما لم ين�س عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها 

الأ�شا�شي على خالف ذلك.

مادة )187( �لفقرة )�أ(:

عنها  تن�شاأ  التي  الأخطاء  ب�شبب  الإدارة  مجل�س  اأع�شاء  على  الم�شئولية  دعوى  رفع  يكون  اأ-  

الجمعية  من  قرار  ي�شدر  اأن  ويجب   . ال�شركة  حق  من  الم�شاهمين  بمجموع  تلحق  اأ�شرار 

العامة برفع الدعوى، على اأن يتولها رئي�س مجل�س الإدارة. واإذا كان رئي�س مجل�س الإدارة 

الإدارة  مجل�س  من  اآخر  ع�شوًا  العامة  الجمعية  تعّين  اأن  وجب  ال�شركة،  تخا�شمهم  ممن 

لإقامة الدعوى. واإذا كانت الدعوى موجهة اإلى جميع اأع�شاء مجل�س الإدارة، وجب اأن تعّين 
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الجمعية العامة َمن ينوب عنها من غير اأع�شاء المجل�س في رفع الدعوى.

اأن  الإدارة،  اأع�شاء جمل�س  امل�شئولية على  ال�شركة برفع دعوى  قيام  وللم�شاهم، يف حالة عدم 

يرفع الدعوى منفردًا عما حلق به من �شرر ب�شبب تلك الأخطاء. ويجب على امل�شاهم اإخطار 

ال�شركة بتلك الأخطاء قبل رفع الدعوى بثالثني يومًا على الأقل. 

مادة )197(:

مع مراعاة اأحكام قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006 واللوائح ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، يجوز للوزير المعني ب�شئون التجارة 

حل مجل�س اإدارة ال�شركة بقرار م�شبب، في اأي من الحالت الآتية:

اأ- اإذا تعر�شت ال�شركة لأو�شاع مالية اأو اإدارية �شيئة اأو تعر�شت خل�شائر ج�شيمة توؤثر يف حقوق 

امل�شاهمني اأو يف حقوق دائنيها.

احلالتني  يف  ورد  ما  يكون  اأن  ويجب  القانون.  هذا  لأحكام  ج�شيمة  خمالفات  ُارتكبت  اإذا  ب- 

ال�شابقتني مثبتًا بتقرير من قبل من يندبه الوزير للتفتي�س على اأعمال ال�شركة وح�شاباتها 

وفقًا لأحكام هذا القانون.

ج- اإذا فقد جمل�س اإدارة ال�شركة ن�شابه القانوين بحيث يتعذر انعقاده اأو مل ت�شتطع اجلمعية 

العامة لل�شركة انتخاب جمل�س اإدارة جديد.

ويف جميع احلالت، يجب اأن يت�شمن قرار حل جمل�س اإدارة ال�شركة تعيني جلنة موؤقتة من 

ذوي اخلربة والخت�شا�س لإدارة ال�شركة ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر، واأن يت�شمن ميعادًا لجتماع 

اجلمعية العامة لنتخاب جمل�س اإدارة جديد.

ولكل ذي م�شلحة اأن يطعن يف قرار احلل اأمام املحكمة الكـربى املدنية خالل خم�شة ع�شر 

يومًا من تاريخ �شدوره ، وتف�شل املحكمة يف الدعوى ب�شفة م�شتعجلة.

مادة )203(:

لكل م�شاهم- اأيًا كان عدد اأ�شهمه- حق ح�شور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأ�شوات 

ي�شاوي عدد اأ�شهمه، ويقع باطاًل كل �شرط اأو قرار يخالف ذلك.

ويجوز للم�شاهم اأن يوكل غريه من امل�شاهمني اأو من غريهم يف احل�شور نيابة عنه، على اأن 

يكون الوكيل من غري رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة وموظفي ال�شركة، ول يخل ذلك بحق التوكيل 

لهذا  ال�شركة  تعده  بالكتابة  وثابت  خا�س  توكيل  مبقت�شى  وذلك  الأوىل،  الدرجة  من  لالأقارب 

الغر�س.

تعد  اأن  ال�شركة  قانونيًا، وعلى  النائبون عنهم  الأهلية وفاقديها يف احل�شور  ناق�شي  وميثل 

بطاقات خا�شة بعدد الأ�شهم التي ميلكها امل�شاهم والأ�شهم التي يح�شر فيها نيابة عن م�شاهمني 
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اآخرين، ويجب اإجراء التوكيالت واإبراز �شفة النيابة لدى ال�شركة قبل اجتماع اجلمعية العامة 

باأربع وع�شرين �شاعة على الأقل، ول يجوز لأي ع�شو اأن ي�شرتك يف الت�شويت عن نف�شه اأو عمْن 

ميثله يف امل�شـائل التي تتعلق مبنفعة خا�شة مبا�شرة له اأو بخالف قائم بينه وبني ال�شركة. 

مادة )228(:

قبل  من  ال�شركة  راأ�شمال  يحدد  القانون،  هذا  من  )21مكررًا(  المادة  اأحكام  مراعاة  مع 

الموؤ�ش�شين، ويجب اأن يكون كافيًا لتحقيق اأغــــرا�شها. 

مادة )234(:

كاملة،  الأ�شهم  بقيمة  الوفاء  بعد  اإل  المقفلة  الم�شاهمة  �شركات  اأ�شهم  تــداول  يجوز  ل 

وي�شتثنى من ذلك عمليات التداول التي تتم فيما بين الموؤ�ش�شين.

مادة )249( �لبند )ه�(:

هـ- مع مراعاة اأحكام المادة )21 مكررًا ( من هذا القانون، يحدد راأ�شمال ال�شركة من قبل 

الموؤ�ش�شين، ويجب اأن يكون كافيًا لتحقيق اأغــــرا�شها.

مادة )264(:

قبل  من  ال�شركة  راأ�شمال  يحدد  القانون،  هذا  من  مكررًا(   21( المادة  اأحكام  مراعاة  مع 

ال�شركاء، ويجب اأن يكون كافيًا لتحقيق اأغــــرا�شها، وُيق�ّشم اإلى ح�ش�س مت�شاوية القيمة.

مادة)290(:

قيدها  واإجــراءات  وبياناتها  اأحكامها  يحدد  نظام  الواحد  ال�شخ�س  ل�شركة  يكون  اأن  يجب 

و�شهرها، وي�شدر هذا النظام بقرار من الوزير المعني ب�شئون التجارة.

مادة )293(:

قبل  من  ال�شركة  راأ�شمال  يحدد  القانون،  هذا  من  مكررًا(   21( المادة  اأحكام  مراعاة  مع 

اأن ي�شمل راأ�س  اأغرا�شها ومدفوعًا بالكامل، ويجوز  اأن يكون كافيًا لتحقيق  الموؤ�ش�شين، ويجب 

المال ح�ش�شًا عينية يقدر قيمتها اأحد الخبراء المخت�شين. 

مادة )347(:

مملكة  في  مكاتب  اأو  وكالت  اأو  فروًعا  لها  تن�شئ  اأن  الخارج  في  الموؤ�ش�شة  لل�شركات  يجوز  اأ- 

البحرين بال�شروط الآتية:

1- اأن تح�شل ال�شركة الأجنبية على ترخي�س من الوزارة المعنية ب�شئون التجارة باإن�شاء 

الفرع اأو الوكالة اأو المكتب. 

2- اأن يقيد الفرع اأو الوكالة اأو المكتب في ال�شجل التجاري طبقًا لأحكام القانون.

3- اأية �شروط اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير المعني ب�شئون  التجارة.
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ب- اإذا زاول الفرع اأو الوكالة اأو املكتب اأعماله قبل اإمتام الإجراءات املن�شو�س عليها يف الفقرة 

)اأ( من هذه املادة، كان الأ�شخا�س الذين اأجروا هذه الأعمال م�شئولني عنها �شخ�شيًا وعلى 

وجه الت�شامن.

مادة )348(:

اأ- يجب اأن يقــدم الفرع اأو الوكيل اأو املكتب كفالة من املركز الرئي�شي ل�شمان تنفيذ التزاماته. 

اأو  اأكرث للفرع  اأو  اإ�شافيًا  اأن يحدد بقرار منه �شمانًا  ويجـوز للوزير املعني ب�شئون التجارة 

الوكيل اأو املكتب. 

ب- يلتزم الفرع اأو الوكيل اأو املكتب باأن يودع لدى الوزارة املعنية ب�شئون التجارة ن�شخة من عقد 

البيانات  ن�شخة من  يودع  باأن  يلتزم  تعديل يجرى عليه، كما  وكل  الرئي�شي  املركز  تاأ�شي�س 

املالية املدققة للمركز الرئي�شي خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية.

�ملادة �لثانية

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

جديدة باأرقام )5 مكررًا( و)18 مكررًا( و)21 مكررًا( و)23 مكررًا( و)358مكررًا( و)358 

ن�شو�شها  )ي(،  برقم  جديد  بند  القانون  ذات  من   )361( املادة  اإىل  وُي�شاف   ،  )1 مكررًا 

كالتايل:

مادة )5 مكرر�ً(:

يجوز لأي �شخ�س اأن يطلب من الوزارة املعنية ب�شئون التجارة حجز ا�شم معني ل�شتخدامه عند 

للتجديد مرتني  قابلة  يومًا  القانون، ويكون احلجز ملدة ثالثني  اإن�شاء �شركة وفقًا لأحكام هذا 

املعني  الوزير  التي ي�شدر بتحديدها قرار من  والأو�شاع  وال�شروط  مماثلتني وفقًا لالإجراءات 

ب�شئون التجارة.

وُي�شتحق ر�شم على طلب احلجز ور�شم على طلب جتديد احلجز، وي�شدر بتحديدهما قرار من 

الوزير املعني ب�شئون التجارة بعد موافقة جمل�س الوزراء.

مادة )18 مكرر�ً(:

الإدارة يف  اأو ع�شــو جمل�س  ال�شركة  اأو مدير  املال  راأ�س  اأو مالك  ال�شريك  اأو  املوؤ�ش�س  اأ- يكون 

�شركة  اأو  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأو  املقفلة  امل�شاهمة  �شركة  اأو  امل�شاهمة  �شركة 

ال�شخ�س الواحد- بح�شب الأحوال-م�شئوًل يف جميع اأمواله اخلا�شة عن اأية اأ�شرار ت�شيب 

ال�شركة اأو ال�شركاء اأو امل�شاهمني اأو الغري، يف اأي من احلالت الآتية:

اأو  تاأ�شي�شها  ال�شركة يف عقـــد  راأ�شمال  اأو معلومات غري �شحيحة عن  بيانات  اإذا قدم   -1
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نظامها الأ�شا�شـي اأو يف تعامالتها مع الغري اأو اأي من وثائقها يكون من �شاأنها التاأثري يف 

الثقة املالية بال�شركة.

2- اإذا ا�شتغل ال�شركة لأغرا�س الغ�س اأو لأغــرا�س غري م�شروعة.

3- اإذا تعامل مع اأموال ال�شركة على اأنها من اأمواله ال�شخ�شية.

4- اإذا مل يف�شل بني م�شلحته ال�شخ�شية وم�شلحة ال�شركة.

5- اإذا ت�شبب يف ترتيب التزامات على ال�شركة، رغم علمه اليقيني اأو املفرت�س باأن ال�شركة 

غري قادرة على اأداء تلك اللتزامات وقت ا�شتحقاقها، اأو كان ترتيب تلك اللتزامات 

ب�شبب اإهماله اأو خطئه اجل�شيم.

6- اإذا ت�شبب يف عجز ال�شركة عن اأداء ال�شرائب والر�شوم امل�شتحقة للحكومة اأو الهيئات اأو 

املوؤ�ش�شات العامة، وكان يعلم بذلك علمًا يقينيًا اأو مفرت�شًا، اأو كان عجــز ال�شركة عن 

اأداء تلك ال�شرائب والر�شوم ب�شبب اإهماله اأو خطئه اجل�شيم.

7- اإذا خالف اأحكام القانون اأو عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي.

ب-ل تنتفي امل�شئولية اذا كانت املخالفة قد وقعت نتيجة قرار اُتخذ يف اجتماع ملجل�س الدارة 

اأو اجلمعية التاأ�شي�شية اأو اجلمعية العامة، اإل اإذا اعرت�س على القرار الذي رتب امل�شئولية 

واأثبت اعرتا�شه يف حم�شر اجلل�شة. ول يعترب الغياب عن ح�شور اجلل�شة التي �شدر فيها 

القرار �شببًا لالإعفاء من امل�شئولية اإل اذا اأثبت عدم علمه بالقرار اأو علمه به وعدم ا�شتطاعته 

العرتا�س عليه.

ج- تكون امل�شئولية امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة اإما م�شئولية �شخ�شية تلحق املوؤ�ش�س 

اأو ال�شريك اأو مالك راأ�س املال اأو املدير اأو ع�شــو جمل�س الإدارة، واإما م�شئولية م�شرتكة على 

وجه الت�شامن يف حالة تعدد من ارتكبوا املخالفة.

)مادة 21مكرر�ً(:

اأ- يجوز للوزير املعني ب�شئون التجارة اأن ي�شدر قرارًا بتحديد حد اأدنى لراأ�شمال اأي نوع من 

اأنواع ال�شركات التي توؤ�ش�س وفقًا لأحكام هذا القانون.

ب- يجوز للوزير املعني ب�شئون التجارة اأن ي�شدر قرارًا بتحديد حد اأدنى لراأ�شمال ال�شركات 

اأو اأن�شطة اقت�شادية معينة، وذلك بعد الت�شاور مع اجلهة  التي تبا�شر اأعماًل يف قطاعات 

املعنية بالإ�شراف على ذلك القطاع اأو الن�شاط القت�شادي.

مادة )23 مكرر�ً(:

اأ- يجوز اأن ين�س عقد تاأ�شي�س ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي على جواز عقــــــد اأي من الجتماعات 

املقررة طبقًا لأحكام هذا القانون من خالل اأي من و�شائل الت�شال الإلكرتونية اأو الهاتفية، 

على اأن يراعى اتخاذ التدابري التي تكفل ما يلي: 
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م�شاركًا  الوكيل  يكون  توكيل  اأي  �شحة  ومن  الجتماع  يف  امل�شارك  هوية  من  التحقق   -1

مبوجبه.

لو كان حا�شرًا يف  الكاملة يف الجتماع، كما  امل�شاركة  اأو امل�شاهم من  ال�شريك  2- متكني 

مكان الجتماع، وي�شمل ذلك الإملام بكافة ما يدور يف الجتماع واإبداء الراأي وامل�شاركة 

يف املناق�شات.

3- تدوين اأي بيان اأو ت�شويت يديل به امل�شارك يف الجتماع على وجه �شحيح. 

4- اأية تدابري اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير املعني ب�شئون  التجارة.

ب- ل ت�شري اأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة على اجتماعات اجلمعية العامة لل�شركات امل�شاهمة 

العامة، وكذلك على اأعمال القرتاع التي تكون �شرية وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )358 مكرر�ً(:

يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة اأن حتفظ اأ�شول اأي من الأوراق وامل�شتندات املودعة لديها اأو 

البيانات واملعلومات وال�شجالت املتعلقة باأعمالها يف �شكل �شجل اإلكرتوين.

مادة )358 مكرر�ً 1(: 

طبقًا  ال�شركات  وحوكمة  لإدارة  ميثاق  التجارة-  ب�شئون   املعني  الوزير  من  بقرار  ي�شدر-  اأ- 

لأف�شل مبادئ الإدارة واحلوكمة املتعارف عليها دوليًا.

ب- ي�شري ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات على جميع ال�شركات التجارية اخلا�شعة لأحكام هذا 

القانون، با�شتثناء ال�شركات امل�شاهمة التي تخ�شع ملبادئ احلوكمة ال�شادرة عن م�شرف 

البحرين املركزي.

مادة )361( �لبند )ي(:

ي- كل من انطبقت عليه اأية حالة من الحالت الواردة في البند )اأ( من المادة 

)18 مكررًا( من هذا القانون.

�ملادة �لثالث�ة

وعبارة  وال�شناعة«،  التجارة  »وزير  بعبارة  التجارة«  ب�شئون   املعني  »الوزير  عبارة  ت�شتبدل 

يوم  ع�شر  »خم�شة  وعبارة  وال�شناعة«  التجارة  »وزارة  بعبارة  التجارة«  ب�شئون  املعنية  »الوزارة 

عمل« بعبارة »�شتني يومًا«، اأينما وردت يف ن�شو�س قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

�ملادة �لر�بعة

و)177(  و)174(  و)124(  و)123(  و)122(  و)121(  و)120(   )64( اأرقام  املواد  ُتلغى 

بقـــــانــــون  باملـــر�شــــــوم  ال�شـــــادر  التجــــارية  ال�شــــركــــات  قـــــانـــــون  مــــن  و)345(  و)245( 

رقـــــــم )21( ل�شـــنة 2001.
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�ملادة �خلام�ضة

علـى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء- كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به 

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

م���لك م��م��ل��ك��ة �لب��ح��رين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريـخ: 16ذي القعدة 1435هـ

املوافق: 11 �شـــبـتـمـبـر 2014م


