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  قرار رقم )33( ل�سنة 2017 
ب�ساأن راأ�سمال واأ�سهم نواة وخاليا �سركة اخلاليا املحمية

 
محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بقانون رقم )64( 
ل�شنة 2006 وتعديالته، 

الأخ�س  ل�شنة 2016، وعلى  بالقانون رقم )22(  ال�شادر  وعلى قانون �شركات اخلاليا املحمية 
املادتني )10( و )15( منه،

وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،
 

قرر الآتي:
 مادة )1(

 يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما 
مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

القانون: المر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شركات الخاليا المحمية.
الم�سرف: م�شرف البحرين المركزي.

م  مجلـــد التوجيهـــات: مجلد التوجيهات ال�شـــادر من الم�شرف والذي يت�شمـــن توجيهات تنظِّ
عمل الخدمات الخا�شعة للرقابة. 

�ص ِوْف���ق القانون، وطبقًا لل�س���روط واالإجراءات  �سركـــة الخاليـــا المحميـــة: �سركة تجاري���ة توؤ�سَّ
المن�شو�ـــس عليهـــا في هذا القرار، وتتاألف من نواة وخلية واحـــدة اأو اأكثر تكون لكل منها اأ�شول 

وم�شئولية منف�شلة عن الأخرى، على النحو المن�شو�س عليه في القانون.
النواة: �شركة الخاليا المحمية با�شتثناء خالياها. 

ـــل وحماية الأ�شول الخلوية  الخليـــة: الخلية التي تن�شئهـــا �شركة الخاليا المحمية لأغرا�س ف�شْ
ِوْفق القانون، وطبقًا لل�سروط واالإجراءات المن�سو�ص عليها في هذا القرار. 

الأ�سول الخلوية: الأ�شول التي تخ�س الخاليا.
الن�ش�ط: اأيٌّ من الأن�شطة الم�شار اإليها في المادة )3( من القانون.

 
 املادة )2(

جملد  يف  مزاولته  املراد  الن�ساط  بح�سب  النواة  لراأ�سمال  االأدنى  احلد  يحدد  اأن  للم�سرف   
التوجيهات املعِني، على األ يقل عن مائة دينار بحريني يف جميع الأحوال. 
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م راأ�شمال النواة اإلى اأ�شهم مت�شاوية ت�شدر بقيمتها الأ�شمية، ويكتتب املوؤ�ش�شون يف اأ�شهم  وُيق�شَّ
راأ�شمال النواة على األ يقل عددهم عن �شخ�شني، ويجب اأن يتم اإيداع املبلغ الكلي لراأ�شمال النواة يف 

�شة يف مملكة البحرين.  اأحد بنوك التجزئة املرخَّ
 

املادة )3(
لتحقيق  كافيًا  يكون  اأْن  على  املعنية،  املحمية  اخلاليا  �شركة  ِقَبل  من  خلية  كل  راأ�شمال  د  ُيحدَّ  

اأغرا�س اخللية، وذلك بعد احل�شول على املوافقة الكتابية امل�شبقة من امل�شرف. 
 

املادة )4(
اأيٍّ من اخلاليا،  اأو  اإ�شافية لزيادة راأ�شمال النواة  اأ�شهم  اإ�شدار   يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية 
م بطلب اإ�سدار اأ�سهم  بعد احل�سول على املوافقة الكتابية امل�سبقة من امل�سرف، وُي�سرَتط عند التقدُّ

اإ�شافية ا�شتيفاء ما يلي:  
اأ- خطاب معتَمد من �شركة الخاليا المحمية يت�شمن الأ�شباب الموجبة لإ�شدار الأ�شهم الإ�شافية.

ب- قرار مجل�س اإدارة �شركة الخاليا المحمية باإ�شدار الأ�شهم الإ�شافية. 
ج- م�شـــودة تعديـــل العقد والنظام الأ�شا�شيين ل�شركة الخاليا المحميـــة، وذلك في حال اإ�شدار اأ�شهم 

اإ�شافية لزيادة راأ�شمال النواة. 
د- اأي���ة متطلب���ات اأخ���رى يحددها مجل���د التوجيه���ات المعِني بالن�س���اط الذي تزاول���ه �سركة الخاليا 

المحمية. 

 
املادة )5(

 ُيخِطر امل�شرف �شركة اخلاليا املحمية املعنية كتابيًا بقراره ال�شادر يف �شاأن طلب اإ�شدار اأ�شهم 
ْف�س.    اإ�شافية لزيادة راأ�شمال النواة اأو اأيٍّ من اخلاليا، �شواًء باملوافقة اأو بالرَّ

ل�شركة  النواة، ل يجوز  راأ�شمال  لزيادة  اإ�شافية  اأ�شهم  اإ�شدار  امل�شرف على   ويف حالة موافقة 
اخلاليا املحمية اإ�شدار هذه الأ�شهم اإل بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة، وُتقيَّد الزيادة 

يف راأ�شمال النواة يف ال�شجل التجاري ويتم الن�شر عنها يف اجلريدة الر�شمية.
 

املادة )6(
 يجوز ل�سركة اخلاليا املحمية  تخفي�ص راأ�سمال النواة اأو اأيٍّ من اخلاليا، ب�سرط اأال يوؤدي ذلك 
ر يف املادتني )2( و)3( من هذا القرار، واأل ي�شر  اإلى نزول راأ�شمال النواة اأو اخللية عن احلد املقرَّ

ذلك بحقوق الدائنني. ول يكون تخفي�س راأ�س املال اإل بعد موافقة امل�شرف الكتابية امل�شبقة. 
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 املادة )7(
م �سركة اخلاليا املحمية اإلى امل�سرف بطلب تخفي�ص راأ�سمال النواة اأو اأيٍّ من   ُي�سرَتط عند تقدُّ

اخلاليا، ا�شتيفاء ما يلي: 
اأ- خطـــاب معتَمد من �شركـــة الخاليا المحمية يت�شمن الأ�شباب الموجبـــة لتخفي�س راأ�شمال النواة اأو 
الخليـــة، ومـــا اإذا كان التخفي�س عن طريق خْف�س القيمة الإ�شمية لالأ�شهـــم اأو اإلغاء عدد الأ�شهم 

ر تخفي�شه من راأ�شمال النواة اأو الخلية.  بقيمة المبلغ المقرَّ
ب- قرار مجل�س اإدارة �شركة الخاليا المحمية بتخفي�س راأ�شمال النواة اأو الخلية.  

ج- اإقرار من مجل�س اإدارة �شركة الخاليا المحمية يفيد باأن تخفي�س راأ�شمال النواة اأو الخلية ل ي�شر 
بحقوق الدائنين.

د- بيـــان مـــن مدققي ح�شابات �شركة الخاليـــا المحمية عن التزامات ال�شركة واأثـــر تخفي�س راأ�شمال 
النواة اأو الخلية على تلك اللتزامات.

ه- م�شودة تعديل العقد والنظام الأ�شا�شيين ل�شركة الخاليا المحمية، وذلك في حال تخفي�س راأ�شمال 
النواة.

دها مجلد التوجيهات المعِني بالن�ساط الذي تزاوله ال�سركة.  و- اأية م�ستندات اأخرى يحدِّ
 

 املادة )8(
تخفي�س  طلب  �شاأن  يف  ال�شادر  بقراره  كتابيًا  املعنية  املحمية  اخلاليا  �شركة  امل�شرف  ُيخِطر   

ْف�س.  راأ�شمال النواة اأو اأيٍّ من اخلاليا، �شواًء باملوافقة اأو بالرَّ
 ويف حالة موافقة امل�شرف على طلب تخفي�س راأ�شمال النواة، ل يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية 
تخفي�س راأ�شمال النواة اإل بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة، وُيقيَّد التخفي�س يف راأ�س 

املال يف ال�شجل التجاري ويتم الن�شر عنه يف اجلريدة الر�شمية.
 

املادة )9(
 على الإدارات املخت�شة يف م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتباًرا من 

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

  حمافظ م�سرف البحرين املركزي
  ر�سيد حممد املعراج         

�شدر بتاريخ: 5 رم�شان 1438هــــ 
المــــــوافــــــق: 31 مــايـــــــو 2017م


