
15
العدد: 3283 - الخميس 13 أكتوبر 2016

.مر�شوم.بقانون.رقم.)22(.ل�شنة.2016.
ب�شاأن.�شركات.الخاليا.المحمية

نحن.حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة..........ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه، 

 1971 ل�شنة   )12( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  وعلى 
وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،  
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،

ل�شنة  رقم )64(  بالقانون  ال�شـادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015، 2006، املعدَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا.بالقانون.الآتي:
مادة.)1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينَة قريَن كل منها، ما 
مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك: 

اأو.ال�شركة: �شركة جتارية ُتن�شاأ وفقًا لأحكام هذا القانون وتتاألف من نواة،  �شركة.اخلاليا.املحمية.
وخلية واحدة اأو اأكرث، يكون لكل منها اأ�شول وم�شئولية منف�شلة عن الأخرى على النحو املن�شو�س عليه 

يف هذا القانون.
وفقًا  اخللوية  الأ�شول  وحماية  ف�شل  لأغرا�س  املحمية  اخلاليا  �شركة  ُتن�ِشئها  التي  اخللية  اخللية: 

لأحكام هذا القانون.
اأ�شهم.اخللية: الأ�شهم املقررة وال�شادرة ب�شاأن اخللية من قبل �شركة اخلاليا املحمية وفقًا لأحكام 

الفقرة )2( من املادة )10( من هذا القانون.
راأ�شمال اأ�شهم اخللية: املتح�شل عما يتم اإ�شداره من اأ�شهم اخللية.
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الأ�شول.اخللوية: الأ�شول التي تخ�س اخلاليا. 
الأرباح.اخللوية:.الأرباح التي تدفعها �شركة اخلاليا املحمية عن اأ�شهم اخللية وفقًا لأحكام الفقرتني 

)3( و)4( من املادة )10( من هذا القانون.
النواة: �شركة اخلاليا املحمية با�شتثناء خالياها.

وفقًا  وذلك  املحمية،  اخلاليا  �شركة  قبل  من  النواة  ب�شاأن  وال�شادرة  املقررة  الأ�شهم  النواة:  اأ�شهم.
لأحكام الفقرة )2( من املادة )10( من هذا القانون. 

راأ�شمال.اأ�شهم.النواة: املتح�شل عما يتم اإ�شداره من اأ�شهم ب�شاأن النواة.
الأ�شول.غري.اخللوية:.الأ�شول التي تخ�س النواة. 

امل�شرف.: م�شرف البحرين املركزي.
رقم )64(  بالقانون  ال�شـادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  امل�شرف:  قانون.

ل�شنة 2006 والقرارات والتعليمات والتوجيهات والإر�شادات ال�شادرة وفقًا لأحكامه.
ال�شجل.التجاري: ال�شجل املن�شاأ وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.

الإدارة.املعنية: الإدارة املخت�شة مب�شك ال�شجل التجاري وفقًا لأحكام قانون ال�شجل التجاري.
ال�شخ�ض:.اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري.

قرار.خا�ض: قرار ي�شدر عن اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة باأغلبية ثالثة اأرباع اأ�شهم احلا�شرين 
الذين ينعقد بهم الجتماع �شحيحًا. 

املادة.)2(.
ال�شكل.القانوين.ل�شركة.اخلاليا.املحمية.والإ�شراف.والرقابة.عليها

�شركة اخلاليا املحمية عبارة عن �شكل من اأ�شكال ال�شركات التجارية اإ�شافًة لالأ�شكال املن�شو�س   -1
عليها يف قانون ال�شركات التجارية.

تن�شاأ �شركة اخلاليا املحمية طبقًا لأحكام هذا القانون عن طريق اأيٍّ مما يلي:  -2
تاأ�شي�س �شركة جديدة ك�شركة خاليا محمية. اأ( 

َتوُّل �شركة قائمة مبوجب قرار خا�س اإلى �شركة خاليا محمية، على اأن تكون ال�شركة قبل التحول  ب( 
�شًا لها مبزاولة اأيٍّ من الأن�شطة التي يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية مزاولتها وفقًا لأحكام  مرخَّ

املادة )3( من هذا القانون.
تخ�شع �شركات اخلاليا املحمية لإ�شراف ورقابة امل�شرف.  -3

املادة.)3(
نطاق.الأن�شطة.التي.يجوز.مزاولتها

يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية مزاولة اأيٍّ من الأن�شطة التالية دون �شواها:  -1
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.)Private Investment Undertaking( شناديق ال�شتثمار اخلا�س� )اأ
.)Collective Investment Undertaking( شناديق ال�شتثمار اجلماعي� )ب

. )Securitization( التوريق )ج
.)Insurance Captives( شركات التاأمني التابع� )د

هـ( اأٌيّ من الأن�شطة املالية الأخرى التي ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون. 
اإلى )د( من الفقرة )1( من هذه املادة  اإليها يف البنود من )اأ(  يكون لكل من الأن�شطة امل�شار   -2

دة لها وفقًا لأحكام قانون امل�شرف. املعايَن املحدَّ

املادة.)4(
ال�شخ�شية.العتبارية

يكون ل�شركة اخلاليا املحمية �شخ�شية اعتبارية، تكت�شبها من تاريخ قيدها يف ال�شجل التجاري   -1
والن�شر عنها يف اجلريدة الر�شمية.

ل يكون لأي خلية من خاليا ال�شركة �شخ�شية اعتبارية.   -2

املادة.)5(
ا�شم.ال�شركة

يجب اأن يكون ل�شركة اخلاليا املحمية ا�شم يخ�شها، ويجب اأن يتبع ا�شم ال�شركة اأينما ورد عبارة   -1
)�شركة خاليا محمية( اأو احلروف )�س .خ .م(.

د هذا ال�شم اأو  يجب اأن يكون لكل خلية ا�شم اأو رمز يخ�شها ُيتبع بعبارة )خلية محمية(، ويحدَّ  -2
الرمز يف التفاق اخلا�س بالكتتاب يف اأ�شهم اخللية. 

ُي�شاأل اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة اخلاليا املحمية عن عدم قيام ال�شركة بالإ�شارة يف كافة عقودها   -3
وفواتريها واإعالناتها واأوراقها ومطبوعاتها و�شائر الوثائق التي ت�شدر عنها اإلى اأنها �شركة خاليا 

محمية. 

املادة.)6(
عقد.ال�شركة.ونظامها.الأ�شا�شي

يجب اأن ين�س عقد ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي على اأنها �شركة خاليا محمية.  -1
ل تعد ال�شركة �شركة خاليا محمية ما مل تراِع اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة.  -2
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املادة.)7(
موافقة.امل�شرف

ل يجوز تاأ�شي�س �شركة خاليا محمية اأو َتوُّل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا محمية اإل بناًء على   -1
رها امل�شرف اأن تكون املوافقة  موافقة كتابية م�شبقة من امل�شرف. ويجوز يف الأحوال التي يقدِّ
ي�شدر  التي  لل�شروط  اإليها  امل�شار  املوافقة  على  احل�شول  ويخ�شع  ب�شروط.  مقرونة  اأو  مقيَّدة 

بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون. 
ي�شدر  التي  لالإجراءات  وفقًا  فيه  البت  ويتم  املقرر،  بالر�شم  م�شحوبًا  املوافقة  طلب  م  ُيقدَّ  -2
بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون. ويجب يف الأحوال التي يتم فيها رْف�س 

بًا.  الطلب اأن يكون قرار الرف�س م�شبَّ
مع مراعاة الإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون، يجوز   -3
للم�شرف اإلغاء املوافقة امل�شار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة، اأو – اإذا كان ذلك منا�شبًا - 

تعديلها اأو تقييدها اأو اإقرانها ب�شروط اإ�شافية، وذلك يف اأيٍّ من الأحوال التالية:
اأ ( اإذا فقدت ال�شركة �شرطًا اأو اأكرث من �شروط احل�شول على املوافقة التي ي�شدر بتحديدها قرار من 

امل�شرف وفقًا للفقرة )1( من هذه املادة. 
ب( اإذا عجزت ال�شركة عن المتثال ل�شرط اأو قْيد يتعلق باملوافقة.

ج( اإذا ثبت قيام ال�شركة يف �شبيل احل�شول على موافقة امل�شرف بتقدمي معلومات كاذبة اأو م�شلِّلة 
اأو مخالفة للحقيقة.

د(  اإذا مل تزاول ال�شركة اأيًا من الأن�شطة التي ُمِنحت املوافقة ب�شاأنها ملدة اثني ع�شر �شهرًا مت�شلة. 
4-  يخِطر امل�شرف ال�شركة، مبوجب كتاب م�شجل م�شحوب بعلم الو�شول، بقراره باإلغاء املوافقة 
اأيام عمل من  اأ�شبابه خالل خم�شة  اإ�شافية، مع بيان  اإقرانها ب�شروط  اأو  اأو تقييدها  اأو تعديلها 
تاريخ �شدوره. ويكون لل�شركة اأن تتظلم اإلى امل�شرف من القرار خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ 
ت�َشلُّمه. ويتم البت يف التظلم امل�شار اإليه واإخطار ال�شركة بالنتيجة كتابًة خالل ع�شرة اأيام عمل 
من تاريخ ت�َشلُّمه من ِقَبل امل�شرف، ويجب يف الأحوال التي يتم فيها رْف�س التظلم اأن يكون قرار 

بًا. الرف�س م�شبَُّ
5-  ي�شاأل اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة اخلاليا املحمية عن اإخطار الإدارة املعنية بالقرارات ال�شادرة 
اأو  اأو تغيري  وفقًا لأحكام الفقرتني )3( و)4( من هذه املادة؛ وذلك لإجراء ما يلزم من �شْطب 
ال�شركة  ت�َشلُّم  من  عمل  اأيام  ثالثة  خالل  الإخطار  ه  يوجَّ اأن  ويجب  التجاري،  ال�شجل  يف  تعديل 

للقرار.
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املادة.)8(
قْيد.ال�شركة

ال�شجل  وقانون  التجارية  ال�شركات  قانون  يف  التجارية  ال�شركات  قْيد  باأحكام  الإخالل  عدم  مع   -1
م طلب قْيد �شركة اخلاليا املحمية اأو َتوُّل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا محمية  التجاري، يقدَّ

اإلى الإدارة املعنية، ويجب اأن يرَفق بالطلب ما يلي:
ن�شخة موثَّقة من عْقد ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي. اأ( 

املوافقة الكتابية من امل�شرف امل�شار اإليها يف املادة )7( من هذا القانون. ب( 
ل يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية اأن تبداأ اأعمالها اإل بعد قْيدها يف ال�شجل التجاري والن�شر عنها   -2

يف اجلريدة الر�شمية، ويكون ذلك الن�شر على نفقة ال�شركة.

املادة.)9(
اإن�شاء.اخلاليا

اأكرث بغر�س  اأو  اإن�شاء خلية  الكتابية من امل�شرف،  1-  يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية، بعد املوافقة 
القانون  اأحكام هذا  املبنيَّ يف  النحو  والأ�شول غري اخللوية على  الأ�شول اخللوية  وحماية  ْف�شل 
ي�شدر  التي  لل�شروط  امل�شرف  موافقة  على  احل�شول  ويخ�شع  له.  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات 

بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيه  البت  ويتم  املادة  الفقرة )1( من هذه  اإليها يف  امل�شار  املوافقة  على  م طلب احل�شول  يقدَّ   -2
وفقًا لالإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون. ويجب يف 

بًا.  ْف�س م�شبَّ الأحوال التي يتم فيها رْف�س الطلب اأن يكون قرار الرَّ

املادة.)10(
راأ�ض.املال.والأ�شهم

ل يجوز اأن يقل راأ�شمال النواة اأو اأي خلية عن احلد الأدنى الذي ي�شدر بتحديده قرار من امل�شرف   -1
وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك مبراعاة نوع ن�شاط اخللية اأو النواة بح�شب الأحوال واأية اأمور 

رها امل�شرف. اأخرى يقدِّ
القواعد  النواة وعن كل خلية مبراعاة  اأ�شهم عن  واإ�شدار  تقرير  املحمية  ل�شركة اخلاليا  يجوز   -2

والإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا القانون.
يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية دْفع اأرباح خلوية ب�شاأن اأ�شهم اخلاليا.  -3

ُتراعى – ح�شرًا - عند تقرير دْفع الأرباح اخللوية الأ�شوُل واللتزاماُت اخللوية، اأو الأرباُح التي   -4
تخ�س اخللية التي �شدرت الأ�شهم ب�شاأنها، ويجب يف هذا ال�شاأن على وجه اخل�شو�س عدم اإقامة 

اأي اعتبار لأيٍّ مما يلي:
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الأرباح واخل�شائر، اأو الأ�شول واللتزامات، التي تخ�س اأي خلية اأخرى من خاليا ال�شركة. اأ( 
اأرباح وخ�شائر النواة اأو اأ�شولها والتزاماتها. ب( 

املادة.)11(
.الأ�شول.اخللوية.والأ�شول.غري.اخللوية

تتاألف اأ�شول �شركة اخلاليا املحمية من اأ�شول خلوية واأ�شول غري خلوية.  -1
ت�شمل الأ�شول اخللوية للخلية ما يلي:  -2

الأ�شول املتمثلة يف متح�شل راأ�شمال اأ�شهم اخللية والحتياطات التي تخ�س اخللية. اأ( 
جميع الأ�شول الأخرى التي تخ�س اخللية. ب( 

ت�شمل الأ�شول غري اخللوية التي تخ�س نواة �شركة اخلاليا املحمية ما يلي:  -3
الأ�شول املتمثلة يف متح�شل راأ�شمال اأ�شهم النواة والحتياطات التي تخ�س النواة. اأ( 

جميع الأ�شول الأخرى التي تخ�س النواة، واأية عوائد اأو اأ�شول اأو اأموال اأخرى تكون لل�شركة اأو  ب( 
ت�شل عليها ول ترجع لأيٍّ من خالياها.

لأغرا�س الأحكام املن�شو�س عليها يف الفقرتني )2( و)3( من هذه املادة، ت�شمل الحتياطات كاًل   -4
من الأرباح امل�شتبقاة واحتياطات راأ�س املال وعالوة اإ�شدار الأ�شهم. 

املادة.)12(
الف�شل.بني.الأ�شول

العمل  يتم  ومحا�شبية  اإدارية  اإجراءات  ع  و�شْ املحمية  اخلاليا  �شركة  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  يكفل   -1
مبوجبها، تراعي ما يلي:

اأ( الف�شل، وال�شتمرار يف الف�شل، على نحو م�شتقل وقابل للتمييز بني الأ�شول اخللوية والأ�شول غري 
اخللوية. 

ب( الف�شل، وال�شتمرار يف الف�شل، بني الأ�شول اخللوية لكل خلية على نحو م�شتقل وقابل لتمييزها 
عن الأ�شول اخللوية التي تخ�س اأية خلية اأخرى.

ج(  األ يتم تويل اأية اأ�شول اأو التزامات بني اخلاليا اإل اإذا كان ذلك وفقًا لقيمتها ال�شوقية الكاملة.
2- لالأغرا�س امل�شار اإليها يف البندين )اأ( و)ب( من الفقرة )1( من هذه املادة، يكفل اأع�شاء جمل�س 
اإدارة ال�شركة اأن يتم قْيد كامل اأ�شول النواة وكل خلية يف ح�شاب اأو اأكرث يحمل ا�شم اأو رمز النواة 

اأو اخللية بح�شب الأحوال.
3- ل يعد اإخالًل بالفقرة )1( من هذه املادة اأن ي�شمح اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة بحيازة الأ�شول 
اأ�شوًل  وراأ�شمالها  اأ�شهمها  تكون  ل�شركة  بحيازتها  يعهدوا  اأن  اأو  اخللوية  غري  والأ�شول  اخللوية 
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خلوية اأو اأ�شوًل غري خلوية اأو خليطًا من ذلك.
4- ل ُتول الأحكام املن�شو�س عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة دون ال�شتثمار اجلماعي لأ�شول 
خلوية اأو لأ�شول غري خلوية اأو خلليط من ذلك، اأو دون الإدارة اجلماعية لها من ِقَبل مدير ا�شتثمار، 
وذلك كله ب�شرط اأن تبقى هذه الأ�شول قابلة لتمييزها كل على حدة على النحو املن�شو�س عليه 

يف الفقرة )1( من هذه املادة. 
املادة.)13(
الإف�شاح

تلتزم ال�شركة قبل اأو عند اإجرائها معاملة مع اأي طرف مبا يلي:  -1
الإف�شاح له باأن املعاملة مع �شركة خاليا محمية. اأ( 

تديد اخللية التي تكون املعاملة ب�شاأنها، واإذا مل تكن املعاملة ب�شاأن اأيٍّ من اخلاليا يجب يف هذه  ب( 
احلالة بيان اأن املعاملة هي ب�شاأن النواة. 

اأية  باإجراء  ال�شركة  قيام  حال  الآتية يف  الأحكام  ت�شري  اجلنائية،  بامل�شئولية  الإخالل  عدم  مع   -2
معاملة باملخالفة لأحكام البندين )اأ( اأو )ب( من الفقرة )1( من هذه املادة وكان الطرف الآخر 
اأو يجهل اخللية التي تتم املعاملة معها،  يف املعاملة يجهل باأنه يتعامل مع �شركة خاليا محمية، 
اأو اأن املعاملة جتري مع النواة، بح�شب الأحوال، ومل تكن لديه اأ�شباب معقولة تمله على العلم 

بذلك:
اإليه خالل ثالثني يومًا من علمه  اأْن تكون املعاملة قابلة لالإبطال بناء على طلب الطرف امل�شار  اأ( 
باأن املعاملة متت باملخالفة لأحكام البندين )اأ( اأو )ب( من الفقرة )1( من هذه املادة بح�شب 

الأحوال.
على الرغم من اأي حكم مغاير يف عقد ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي اأو اأي اتفاق على خالف ذلك،  ب( 
يتحمل اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة م�شئولية �شخ�شية جتاه الطرف امل�شار اإليه ب�شاأن املعاملة. 
ومع ذلك يكون لع�شو جمل�س الإدارة حق الرجوع على الأ�شول غري اخللوية لل�شركة بقيمة ما ُيلزم 
به من تعوي�س وذلك يف غري اأحوال قيامه بالحتيال، اأو ارتكاب خطاأ ج�شيم، اأو اإهمال ج�شيم، اأو 

الت�شرف ب�شوء نية.
ا�شتثناء من حكم البند )ب( من الفقرة )2( من هذه املادة ب�شاأن امل�شئولية ال�شخ�شية لع�شو   -3
م�شئوليته  الإدارة من  باإعفاء ع�شو جمل�س  تق�شي  اأن  املخت�شة  للمحكمة  يجوز  الإدارة،  جمل�س 

رت اأنه من املن�شف اأن تق�شي بذلك لأيٍّ من الأ�شباب التالية: ال�شخ�شية، اأو جزء منها، اإذا قدَّ
اأ(  اإذا مل يكن ع�شو جمل�س الإدارة على علم بالظروف التي اأدت اإلى قيام م�شئوليته، ومل يقم وهو 
الت�شريح  اأو  ال�شماح  اأو  بالر�شى  اإليها  امل�شار  بالظروف  علمه  عدم  حيث  من  احلال  ذلك  على 
بارتكاب املخالفة، ومل ي�شدر منه احتيال اأو اإهمال ج�شيم اأو خطاأ ج�شيم اأو ت�شرف ب�شوء نية 

ترتَّب عليه ارتكاب املخالفة.
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اإذا اعرت�س ع�شو جمل�س الإدارة �شراحة على املخالفة ومار�س ما كانت لديه من حقوق و�شالحيات  ب( 
من اأجل جتنُّب الظروف التي اأدت اإلى قيام م�شئوليته.

اإذا ق�شت املحكمة املخت�شة وفقًا لأحكام الفقرة )3( من هذه املادة باإعفاء ع�شو جمل�س الإدارة   -4
من م�شئوليته ال�شخ�شية - اأو جزء منها - املن�شو�س عليها يف البند )ب( من الفقرة )2( من هذه 
املادة، وللمحكمة اأن تق�شي باأْن يتم الوفاء بالتعوي�س عن امل�شئولية من اأيٍّ من الأ�شول اخللوية اأو 

الأ�شول غري اخللوية التي تددها يف حكمها.
يقع باطاًل اأيُّ حكم يف عقد ال�شركة اأو نظامها الأ�شا�شي اأو اأيُّ اتفاق اآخر يق�شي باأيٍّ مما يلي:  -5

اإعفاء ع�شو جمل�س الإدارة من م�شئوليته ال�شخ�شية النا�شئة وفق اأحكام هذه املادة. اأ( 
على هذه  الرجوع  مْنِحه حق  اأو  لل�شركة  اخللوية  الأ�شول غري  من  الإدارة  تعوي�س ع�شو جمل�س  ب( 
الأ�شول يف الأحوال التي يْحرم فيها من الرجوع على هذه الأ�شول وفق البند )ب( من الفقرة )2( 

من هذه املادة.

املادة.)14(
حتويل.الأ�شول.اخللوية.والأ�شول.غري.اخللوية.

هذا  لأحكام  وفقًا  امل�شرف  من  قرار  بتحديدها  ي�شدر  التي  والإجراءات  القواعد  مراعاة  مع   -1
القانون يف �شاأن تويل الأ�شول اخللوية والأ�شول غري اخللوية، يجوز يف ال�شياق املعتاد لأعمال 
اأو  اأو ا�شتثمار  اأية خلية من خالل مدفوعات  اأ�شول خلوية تخ�س  �شركة اخلاليا املحمية تويل 
خالفه اإلى اأية خلية اأخرى من خاليا ال�شركة اأو اإلى اأيِّ �شخ�س، ب�شرف النظر عن مكان تاأ�شي�شه 

اأو اإقامته، و�شواء كان عبارة عن �شركة خاليا محمية اأو غري ذلك. 
اأيُّ تويل يتم ا�شتنادًا لأحكام الفقرة )1( من هذه املادة لأ�شول خلوية تخ�س اأية خلية ل يرتتب   -2
اأو  اإليها  التحويل  التي مت  اأ�شول اخللية  ال�شركة على  لدائني  الرجوع  تقرير حق  عليه بحد ذاته 
ال�شخ�س الذي مت التحويل اإليه، وذلك با�شتثناء الأحوال التي مت فيها التحويل من الأ�شول اخللوية 
ب�شوء نية اأو عن طريق الِغ�س اأو بق�شد الحتيال على  دائني ال�شركة الذين هم دائنون فيما يتعلق 

باخللية التي مت تويل الأ�شول اخللوية منها.
اأ�شول غري خلوية ما مل يكن ذلك بقرار  اأية  القيام بتحويل  ُيحَظر على �شركة اخلاليا املحمية   -3
خا�س من ال�شركة. ويجب يف هذه احلالة اإخطار امل�شرف كتابًة بذلك، على اأن يكون الإخطار 
م�شفوعًا بن�شخة من القرار اخلا�س امل�شار اإليه خالل اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ الت�شويت عليه.

ل�شركة اخلاليا املحمية �شالحيات القيام على نحو م�شروع ب�شداد اأو تويل اأ�شول خلوية تخ�س   -4
اأية خلية يف ال�شركة اإلى �شخ�س يكون له وفقًا لأحكام هذا القانون حق الرجوع على تلك الأ�شول.  
مع عدم امل�شا�س بحقوق الأطراف ح�شني النية، يكون اأيُّ تويل لالأ�شول اخللوية يتم وفقًا لأحكام   -5
تاأثر من  اأي �شخ�س  املخت�شة من  املحكمة  اإلى  م  يقدَّ بناء على طلب  لالإبطال  قاباًل  املادة  هذه 
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التحويل وكان له وقت التحويل حق الرجوع على الأ�شول اخللوية التي مت تويلها، اإذا كان ذلك 
ر على نحو غري عادل من التحويل. ال�شخ�س قد ت�شرَّ

املادة.)15(
تخفي�ض.راأ�ض.املال

يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية تخفي�س راأ�شمال خلية معينة اأو راأ�شمال النواة مبا ل ي�شر بحقوق 
الدائنني، وذلك وفقًا لالإجراءات والقواعد التي ي�شدر بتحديدها قرار من امل�شرف وفقًا لأحكام هذا 

القانون. 

املادة.)16(
مركز.الدائنني

لأحكام  وفقًا  املقررة  امل�شئولية  قواعد  مبراعاة  املحمية  اخلاليا  �شركة  دائني  حقوق  ت�شوية  تتم   -1
املادة )19( من هذا القانون، وعلى األ يكون لأيٍّ من دائني ال�شركة اأية حقوق، خالفًا ملا يلي:

احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذه املادة واملواد )17( و)18( و)19( من هذا القانون. اأ( 
مع مراعاة اأحكام هذه املادة واملواد )17( و)18( و)19( من هذا القانون، احلقوق الإجرائية  ب( 

الأخرى التي ت�شري ب�شاأن ت�شيل الديون.
دة، ت�شري الأحكام التالية على  ما مل ُيتََّفق ب�شكل كتابي �شريح على خالف ذلك ب�شاأن معاملة محدَّ  -2

اأية معاملة جتريها ال�شركة:
اأو  قانونية  اإجراءات  القيام من خالل  اآخر،  اأي مكان  اأو يف  اململكة  �شواء يف  اأ( ل يجوز لأي طرف، 
اأية و�شيلة اأخرى با�شتخدام، اأو مبحاولة ا�شتخدام، اأية اأ�شول خلوية تخ�س اأية خلية يف ال�شركة 

لتحميلها م�شئولية ل ترجع لتلك اخللية. 
ب ( اإذا متكن اأي طرف باأية و�شيلة، �شواء يف اململكة اأو يف اأي مكان اآخر، من ا�شتخدام اأية اأ�شول 
خلوية تخ�س اأية خلية يف ال�شركة لتحميلها م�شئولية ل ترجع لتلك اخللية فاإنه يكون م�شئوًل اأمام 

ال�شركة عن دْفع مبلغ يعادل قيمة املنفعة التي ح�شل عليها نتيجة لذلك. 
ع اليد اأو  ج( اإذا متكن اأي طرف من خالل اأية و�شيلة، �شواء يف اململكة اأو يف اأي مكان اآخر، من و�شْ
تلك  اإلى  ترجع  ل  م�شئولية  لتحميلها  خلية  اأية  تخ�س  خلوية  اأ�شول  اأية  على  التنفيذ  اأو  احلجز 
اخللية، فاإن على ذلك الطرف احلفاظ على تلك الأ�شول وعوائدها باعتباره اأمينًا عليها مل�شلحة 
ال�شركة، ويجب عليه تقيقًا لهذا الغر�س، احِلفاظ على الأ�شول والعوائد امل�شار اإليها على نحو 

م�شتقل وقابل للتمييز، وعليه اإعادتها لل�شركة عند مطالبتها بها. 
د( يكون القانون البحريني هو القانون الواجب التطبيق على املعامالت التي جتريها ال�شركة.

اإذا ا�شرتدت ال�شركة اأية مبالغ اأو اأ�شوًل ا�شتنادًا لأحكام البندين )ب( اأو )ج( من الفقرة )2(   -3
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من هذه املادة، اأو من خالل اأية و�شيلة اأخرى يف احلالت امل�شار اإليها يف البندين املذكورين، يجب 
م اأو دْفع التكاليف املتعلقة بال�شرتداد اأْن ت�شتخدم ال�شركة ما ت�شرتده من مبالغ اأو اأ�شول  بعد خ�شْ

لتعوي�س اخللية امل�شرورة.
يف الأحوال التي يتم فيها تنفيذ حكم ق�شائي على اأية اأ�شول خلوية تخ�س اخللية عن م�شئولية ل   -4
رًا اإرجاع تلك الأ�شول للخلية امل�شرورة اأو تعوي�شها  ترجع اإلى هذه اخللية، فاإنه طاملا يكون متعذَّ

عما اأ�شابها من �شرر، يجب على ال�شركة القيام مبا يلي:
اأْن تطلب من مدقق ح�شاباتها امل�شادقة على قيمة الأ�شول التي فقدتها اخللية امل�شرورة. اأ( 

ل اأو ُتدَفع للخلية املعنية من الأ�شول اخللوية اأو غري اخللوية امل�شئولة اأ�شول اأو مبالغ تكفي  وَّ اأْن ُتَ ب( 
لتعوي�س اخللية امل�شرورة عن قيمة الأ�شول التي فقدتها.

يف الأحوال التي ُتلزم فيها �شركة اخلاليا املحمية وفقًا لأحكام البند )ب( من الفقرة )4( من   -5
واإذا  ال�شركة،  اإحدى خاليا  التي تخ�س  الأ�شول اخللوية  اأو �شداد مبالغ من  بتحويل  املادة  هذه 
كانت هذه الأ�شول غري كافية، فاإن على ال�شركة وبالقْدر املمكن اأن ت�شدد الفرق من الأ�شول غري 
اخللوية، ومبراعاة األ تقل اأ�شولها غري اخللوية عن احلد الأدنى الذي ي�شدر بتحديده قرار من 

امل�شرف وفقًا لأحكام الفقرة )1( من املادة )10( من هذا القانون.
ت�شري اأحكام هذه املادة على الأ�شول اخللوية والأ�شول غري اخللوية ل�شركة اخلاليا املحمية اأينما   -6

ُوِجدت هذه الأ�شول.

املادة.)17(
رجوع.الدائنني.على.الأ�شول.اخللوية

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني )16( و)19( من هذا القانون، ت�شري الأحكام الآتية ب�شاأن حق 
الرجوع على الأ�شول اخللوية التي تخ�س اأيًا من خاليا ال�شركة املحمية:

اأ- تكون الأ�شول اخللوية التي تخ�س اخللية دون غريها متاحة لدائني ال�شركة الذين هم دائنون فيما 
يتعلق بهذه اخللية، ويرتِّب ذلك لهم حق الرجوع وفقًا لأحكام هذا القانون على الأ�شول اخللوية 

التي تخ�س تلك اخللية.
ب- تكون الأ�شول اخللوية للخلية محمية متامًا من دائني ال�شركة الذين هم من غري الدائنني فيما 

يتعلق بهذه اخللية، ومن َثَمّ ل يكون لهم حق الرجوع على الأ�شول اخللوية لهذه اخللية.

املادة.)18(.
رجوع.الدائنني.على.الأ�شول.غري.اخللوية

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني )16( و)19( من هذا القانون، ت�شري الأحكام الآتية ب�شاأن حق 
الرجوع على الأ�شول غري اخللوية التي تخ�س النواة:
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 اأ - اأْن تكون الأ�شول غري اخللوية لل�شركة دون غريها متاحة لدائني ال�شركة الذين هم دائنون فيما 
غري  الأ�شول  تلك  على  القانون  هذا  لأحكام  وفقًا  الرجوع  حق  لهم  ذلك  ويرتِّب  بالنواة،  يتعلق 

اخللوية.
ب – الأ�شول غري اخللوية محمية متامًا من دائني �شركة اخلاليا املحمية الذين هم من غري الدائنني 

فيما يتعلق بالنواة، ومن َثم ل يكون لهم حق الرجوع على الأ�شول غري اخللوية.
ج – على الرغم من اأحكام البندين )اأ( و)ب( من هذه املادة، يكون ل�شركة اخلاليا املحمية احلق يف 
اإبرام اتفاق مع الغري يكون له مبوجبه حق الرجوع على الأ�شول غري اخللوية عن اأية م�شئولية قد 
تن�شاأ مل�شلحته مبنا�شبة تعامله مع اأية خلية من خاليا ال�شركة بالإ�شافة اإلى اأ�شول هذه اخللية 

التي قد ت�شبح مدينة له.
ع  د -  يجب قبل اإبرام اتفاق الرجوع امل�شار اإليه يف البند )ج( من هذه املادة اأن ي�شدر اإقرار كتابي موقَّ
عليه من اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة اخلاليا املحمية باأن اأيًا من دائني ال�شركة لن يت�شرر من 

اإبرام اتفاق الرجوع اأو تنفيذه.

املادة.)19(
م�شئولية.الأ�شول.اخللوية.والأ�شول.غري.اخللوية.

1- مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة، اإذا ترتبت م�شئولية ترجع خللية من خاليا ال�شركة، 
يجب اأن ُت�شتخَدم الأ�شول اخللوية التي تخ�س هذه اخللية دون �شواها للوفاء مبا يرتتب على تلك 

امل�شئولية.
2- اأي �شرر اأو خ�شارة يلحقان باأية خلية ب�شبب تايل مت ارتكابه على النواة اأو خلية اأخرى اأو من قبل 
الأحوال، وذلك مع  الأخرى، بح�شب  اأ�شول اخللية  اأو  الأ�شول غري اخللوية  اأيٍّ منهما تتحملهما 

عدم الإخالل مب�شئولية اأيِّ �شخ�س اآخر خالفًا لل�شركة.
3- مع مراعاة اأحكام الفقرة )4( من هذه املادة، اإذا ترتَّبت م�شئولية ترجع للنواة يجب اأن ُت�شتخَدم 

الأ�شول غري اخللوية دون �شواها للوفاء مبا يرتتب على تلك امل�شئولية.
4- اأي �شرر اأو خ�شارة يلحقان بالنواة ب�شبب تايل مت ارتكابه على خلية اأو من قبلها تتحملهما الأ�شول 

اخللوية لتلك اخللية، وذلك مع عدم الإخالل مب�شئولية اأيِّ �شخ�س اآخر خالفًا لل�شركة.
5- ت�شري اأحكام هذه املادة على الأ�شول اخللوية والأ�شول غري اخللوية ل�شركة اخلاليا املحمية اأينما 

ُوِجدت هذه الأ�شول.

املادة.)20(
ل.�شركة.قائمة.ل�شركة.خاليا.محمية حَتوُّ

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني )7( و)9( من هذا القانون، يجب اأن ي�شتمل القرار امل�شار اإليه   -1
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يف البند )ب( من الفقرة )2( من املادة )2( من هذا القانون على كل مما يلي:
�شركة  اإلى  ال�شركة  َتوُّل  على  املوافقة  يعك�س  نحو  على  الأ�شا�شي  ونظامها  ال�شركة  عْقد  تعديل  اأ( 

خاليا محمية.
املوافقة على اإن�شاء خاليا وتديد اأع�شاء كل خلية واأ�شهمها واأ�شولها والتزامات كل خلية ِقَبل كل  ب( 

من اخلاليا الأخرى وبني كل من تلك اخلاليا والنواة.
تديد التاريخ الذي يتم فيه التََّحوُّل. ج( 

وُّل ال�شركة اإلى �شركة خاليا محمية وفقًا لأحكام هذا القانون: ت�شري الأحكام الآتية يف حالة َتَ  -2
تبقى جميع الأموال واحلقوق التي تخ�س ال�شركة قبل التََّحوُّل مبا�شرة اأمواًل وحقوقًا لها. اأ( 

ت�شتمر ال�شركة م�شئولة جنائيًا ومدنيًا مبا يف ذلك عن اأية تعاقدات وديون واأية التزامات اأخرى  ب( 
تكون قائمة ب�شاأنها قبل التََّحوُّل مبا�شرة.

ج( جميع الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى التي كان من املمكن، مبا�شرًة قبل التََّحوُّل، اإقامتها اأو 
ال�شتمرار فيها من قبل ال�شركة اأو �شدها، يجوز اإقامتها اأو ال�شتمرار فيها من ِقَبل �شركة اخلاليا 

املحمية اأو �شدها بح�شب الأحوال.
اأو مل�شلحتها قبل التََّحوُّل يجوز تنفيذه بعد  اأمر ق�شائي �شدر �شد ال�شركة  اأو  اأو حكم  اإدانة  اأية  د( 

التََّحوُّل �شد �شركة اخلاليا املحمية اأو مل�شلحتها بح�شب الأحوال.
وراأ�شمالها  واأ�شهمها  ال�شركة  اأع�شاء  تن�شيب  يتم  املادة،  هذه  من   )3( الفقرة  اأحكام  مبراعاة  هـ( 
واأ�شولها والتزاماتها بني خاليا ال�شركة، وبني اخلاليا والنواة، طبقًا لبنود القرار ال�شادر يف هذا 

ال�شاأن وفقًا لالأحكام امل�شار اإليها يف البند )ب( من الفقرة )1( من هذه املادة.
اأية  اأجرى  دائن  لأي  يكون  املادة،  الفقرة )2( من هذه  البند )هـ( من  اأحكام  من  الرغم  على   -3
معاملة مع ال�شركة قبل َتوُّلها اإلى �شركة خاليا محمية حق الرجوع على الأ�شول اخللوية وغري 
اخللوية لل�شركة كما كان احلال قبل التََّحوُّل، وذلك با�شتثناء اأية اأ�شول خلوية جديدة تخ�س اأية 

خلية مت اإن�شاوؤها بعد التََّحوُّل.

املادة.)21(
ل.خلية.اإلى.�شركة.قائمة.بذاتها حَتوُّ

يجوز َتوُّل اأية خلية اإلى �شركة قائمة بذاتها م�شتقلة عن �شركة اخلاليا املحمية التي تعود اإليها   -1
املعني  الوزير  من  قرار  بتحديدها  ي�شدر  التي  والإجراءات  لل�شروط  وفقًا  وذلك  اخللية،  تلك 

بالتجارة وفقًا لقانون ال�شركات التجارية بعد الت�شاور مع محافظ امل�شرف.
ت�شري الأحكام الآتية اإذا تولت خلية اإلى �شركة م�شتقلة وفقًا لأحكام الفقرة )1( من هذه املادة:  -2
قبل  التي تخ�س اخللية  املحمية  �شركة اخلاليا  اأموال وحقوق  امل�شتقلة جميع  ال�شركة  اإلى  توؤول  اأ( 

َتوُّلها مبا�شرة.
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ت�شبح جميع التعاقدات والديون واللتزامات وامل�شئوليات القائمة ب�شاأن �شركة اخلاليا املحمية  ب( 
وم�شئوليات    والتزامات  وديونًا  تعاقدات  مبا�شرة  َتوُّلها  قبل  اإليها  امل�شار  اخللية  يخ�س  فيما 

ال�شركة امل�شتقلة.
جميع الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى التي كان من املمكن، مبا�شرًة قبل تاأ�شي�س ال�شركة  ج( 
امل�شتقلة، اإقامتها اأو ال�شتمرار فيها من ِقَبل �شركة اخلاليا املحمية اأو �شدها فيما يتعلق باخللية 

يجوز اإقامتها اأو ال�شتمرار فيها من ِقَبل ال�شركة امل�شتقلة اأو �شدها بح�شب الأحوال.
ا�شتثناًء من اأحكام القواعد العامة، ل يرتتَّب على اأحكام البندين )اأ( و)ب( من الفقرة )2( من   -3

هذه املادة اأيٌّ مما يلي:
اإخالل عْقدي اأو مخالفة تق�شريية. اأ( 

م حوالًة اأو نقل اأية حقوق اأو التزامات. د اأو ينظِّ اإخالل بحكم يف اأيِّ عقد مينع اأو يقيِّ ب( 
اإخالل  اأ�شا�س قيام حالة  اآخر، على  اأو �شند  اأي طرف يف عْقد  اأي تدبري ل�شالح  ن�شوء حق يف  ج(  
باأحكام اأي عْقد اأو �شند، اأو الت�شبُّب يف اإنهاء اأي عْقد اأو �شند اأو اأِي التزام اأو عالقة اأو ال�شماح 

باإنهاء اأيٍّ من ذلك.

املادة.)22(
الإدارة.والإفال�ض.

ت�شري اأحكام الباب العا�شر من قانون امل�شرف على �شركة اخلاليا املحمية ونواتها وخالياها مبا 
�س له اإ�شارة  يتنا�شب وطبيعة اأن�شطتها، ويف هذا ال�شاأن تعد الإ�شارة يف اأحكام الباب العا�شر اإلى املرخَّ
ل�شركة اخلاليا املحمية اأو نواة �شركة اخلاليا املحمية اأو اأيٍّ من خاليا �شركة اخلاليا املحمية، بح�شب 
الأحوال، وتعد الإ�شارة للرتخي�س اإ�شارة اإلى موافقة امل�شرف التي يجب احل�شول عليها وفقًا لأحكام 
املادة )7( من هذا القانون، وتعد الإ�شارة لتقدمي اأو مزاولة خدمة خا�شعة للرقابة اإ�شارة اإلى مزاولة 

اأيٍّ من الأن�شطة امل�شار اإليها يف املادة )3( من هذا القانون.

املادة.)23(
الت�شفية

يجب احل�شول على موافقة امل�شرف امل�شبقة قبل ت�شفية �شركة اخلاليا املحمية اأو اأية خلية، ما   -1
مل تكن الت�شفية مبوجب حكم ق�شائي من املحكمة املخت�شة.

ي عند ت�شفية �شركة اخلاليا املحمية اأو اأية خلية مراعاة ما يلي: يجب على امل�شفِّ  -2
املادة )12( من هذا  الفقرة )1( من  لأحكام  وفقًا  املحمية  �شركة اخلاليا  اأ�شول  مع  التعامل  اأ(  

القانون.
ب(  يف �شياق �شداد مطالبات دائني �شركة اخلاليا املحمية، ا�شتخدام اأ�شول ال�شركة ل�شداد مطالبات 
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هذا  اأحكام  مبوجب  املقررة  للقواعد  وفقًا  ال�شركة  اأ�شول  على  الرجوع  حق  لهم  ممن  الدائنني 
القانون.

املادة.)24(
�شريان.اأحكام.القوانني.الأخرى

ما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف اأحكام هذا القانون، ت�شري على �شركات اخلاليا املحمية الأحكام 
ومبا  القانون  هذا  اأحكام  مع  يت�شق  الذي  بالقدر  كله  وذلك  املقفلة  امل�شاهمة  �شركات  ب�شاأن  املقررة 

يتنا�شب وطبيعة �شركات اخلاليا املحمية.

املادة.)25(
العقوبات

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )27( وباأي عقوبة اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات اأو اأي قانون 
اآخر:

1- يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �شنة وبغرامة ل جتاوز مائة األف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني: 
اأ(  كل من قدم للم�شرف لأغرا�س احل�شول على املوافقة امل�شار اإليها يف املادة )7( من هذا القانون 
امل�شار  لالأغرا�س  اأي من ذلك  بالتوقيع على  قام  اأو  بيانات  اأو  اإقرارات  اأو  اإفادات  اأو  م�شتندات 
اإليها، اإذا كان يعلم اأو من �شاأنه اأن يعلم اأن اأيًا من هذه امل�شتندات اأو الإفادات اأو الإقرارات اأو 

البيانات تتوي على معلومات مخالفة للحقيقة.
ب( كل من تثبت م�شئوليته عن التخلف عمدًا، اأو نتيجة اإهمال منه، عن اللتزام باملتطلبات املن�شو�س 

عليها يف الفقرة )1( من املادة )12( اأو الفقرة )1( من املادة )13( من هذا القانون.
ج( كل ع�شو جمل�س اإدارة تثبت م�شئوليته عن تقدمي اإقرار لأغرا�س البند )د( من املادة )18( من 

هذا القانون، وكان يعلم اأو من �شاأنه اأن يعلم اأنه مخالفًا للحقيقة.
2- يعاقب بغرامة ل جتاوز خم�شني األف دينار كل ع�شو جمل�س اإدارة يتخلف عمدًا، اأو نتيجة اإهمال 
منه، عن اللتزام باملتطلبات املن�شو�س عليها يف الفقرة )3( من املادة )5( اأو الفقرة )5( من 

املادة )7( من هذا القانون.

املادة.)26(
م�شئولية.ال�شخ�ض.العتباري

القانون،  تن�شاأ وفقًا لأحكام هذا  التي  لل�شخ�س الطبيعي  بامل�شئولية اجلنائية  مع عدم الإخالل 
ي�شاأل ال�شخ�س العتباري جنائيًا ويعاقب بالغرامة التي ل جتاوز �شعفي احلد الأق�شى للغرامة املقررة 
للجرمية وفقًا للمادة )25( من هذا القانون اإذا ارتكبت اجلرمية با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته، وكان 
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ذلك نتيجة ت�شرف اأو امتناع اأو اإهمال ج�شيم اأو موافقة اأو ت�شرت من اأي ع�شو جمل�س اإدارة اأو مدير اأو 
اأي م�شئول اآخر يف ذلك ال�شخ�س العتباري اأو ممن يت�شرف باأي �شفة من ذلك.

املادة.)27(.
امل�شئولية.عن.الغرامات.اجلنائية

1- اإذا ُحِكم على ال�شركة بالغرامة كعقوبة جنائية وفقًا لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر ب�شبب 
فعل اأو امتناع من اأي ع�شو جمل�س اإدارة اأو مدير اأو اأي م�شئول اأو ممن يت�شرف باأية �شفة من 
ذلك ب�شاأن اأيٍّ من خاليا ال�شركة، ت�شري الأحكام الآتية ب�شاأن �شداد هذه الغرامة، وذلك مع عدم 
الإخالل مب�شئولية ع�شو جمل�س الإدارة اأو املدير اأو امل�شئول اأو ممن يت�شرف باأية �شفة من ذلك: 

د الغرامة من الأ�شول اخللوية التي تخ�س اخللية املعنية. ت�شدَّ اأ( 
بخالف  الأخرى  اخللوية  الأ�شول  اأو  اخللوية  غري  الأ�شول  من  اأيٍّ  على  الغرامة  عقوبة  تنفذ  ل  ب( 

الأ�شول اخللوية للخلية املعنية. 
2- اإذا ُحِكم على ال�شركة بالغرامة كعقوبة جنائية وفقًا لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر ب�شبب 
فعل اأو امتناع من اأي ع�شو جمل�س اإدارة اأو مدير اأو م�شئول اأو ممن يت�شرف باأية �شفة من ذلك 
ب�شاأن النواة، ت�شري الأحكام الآتية ب�شاأن �شداد هذه الغرامة، وذلك مع عدم الإخالل مب�شئولية 

ع�شو جمل�س الإدارة اأو املدير اأو امل�شئول اأو ممن يت�شرف باأية �شفة من ذلك: 
د الغرامة من الأ�شول غري اخللوية لل�شركة. ت�شدَّ اأ( 

ل تنفذ عقوبة الغرامة على اأيٍّ من الأ�شول اخللوية لل�شركة. ب( 
3- ت�شري اأحكام هذه املادة على الأ�شول اخللوية والأ�شول غري اخللوية ل�شركة اخلاليا املحمية اأينما 

ُوجدت هذه الأ�شول.

املادة.)28(
�شالحيات.و�شلطات.امل�شرف

قانون  لأحكام  وفقًا  بالتجارة  املعني  للوزير  املقررة  وال�شلطات  بال�شالحيات  الإخالل  عدم  مع   -1
القانون،  ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا  التجاري، فيما مل يرد  ال�شجل  اأو قانون  التجارية  ال�شركات 

ملحافظ امل�شرف اإ�شدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
لأغرا�س اإعمال اأحكام هذا القانون، يكون للم�شرف وملجل�س اإدارة امل�شرف وملحافظ امل�شرف   -2
ذات ال�شالحيات وال�شلطات املقررة لكل منهم وفقًا لأحكام قانون امل�شرف، مبا يف ذلك الأحكام 
ولالأغرا�س  املحمية.  اخلاليا  �شركات  وطبيعة  يتنا�شب  مبا  وذلك  لهم،  �س  املرخَّ ب�شاأن  املقررة 

�س له كل من �شركة اخلاليا املحمية ونواتها وكل من خالياها. امل�شار اإليها يعد يف حكم املرخَّ
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املادة.)29(
حدود.م�شئولية.امل�شرف.جتاه.الغري

وم�شئوِليه  امل�شرف  م�شئولية  حدود  ب�شاأن  امل�شرف  قانون  من   )175( املادة  اأحكام  ت�شري 
ي نتيجة اأي اإجراء اأو فعل اأو امتناع فيما يخ�س �شركات اخلاليا املحمية مبا  وموظفيه واملدير وامل�شفِّ

يف ذلك اأية نواة اأو خلية.
مادة.)30(

الر�شوم
ُي�شتَحق ر�ْشم على طلب موافقة امل�شرف امل�شار اإليه يف املادة )7( من هذا القانون ب�شاأن اإن�شاء   -1
�شركة خاليا املحمية، اأو َتوُّل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا محمية، وي�شدر بتحديد هذا الر�شم 

قرار من جمل�س اإدارة امل�شرف.
ت�شري على �شركة اخلاليا املحمية الأحكام املقررة يف قانون ال�شجل التجاري ب�شاأن الر�شوم وفئات   -2

الغرامات املالية عن التاأخري يف جتديد القيد يف ال�شجل التجاري.

املادة.)31(
نفاذ.اأحكام.القانون

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به بعد 
م�شي ثالثني يومًا على تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 
.ملك.مملكة.البحرين

حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة
  نائب.رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خالد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة.
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