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قانون رقم ( )1ل�سنة 2018
بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�شركات التجارية
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2001
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة    ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص المادة ( )87منه،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ()14
ل�سنة  1996وتعديالته،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  2006وتعديالته،
ن�صه ،وقد �ص َّدقنا عليه و�أ�صدرناه:
�أق َّر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ُّ

املادة الأولى

ُت�ستبدَل بن�صو�ص املواد 18( :مكرر ًا  175( ،)173( ،)172( ،)27( ،)1الفقرة الثانية)،
( 193( ،)189( ،)187( ،)185( ،)176فقرة �أ) 199( ،)198( ،فقرة �أ)،)207( ،)202( ،
( 284( ،)283( ،)278( ،)242( ،)240( ،)215( ،)210فقرة �أ) 286( ،)285( ،فقرة ج)،
( 345( ،)298فقرة د) 348( ،فقرة ب) 358( ،مكرر ًا 1فقرة ب)� 361( ،صدر املادة)361( ،
فقرة د) و(� 362صدر املادة) من قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،2001الن�صو�ص التالية:
مادة ( 18مكرراً :)1
مع مراعاة �أحكام ميثاق �إدارة وحوكمة ال�شركات ،يجوز لل�شريك �أن يكون �شريك ًا يف �أكرث من
�شركة منا ِف�سة دون �أن يتدخل يف �إدارة �أكرث من واحدة منها ،وذلك ما مل ين�ص عقد ال�شركة �أو نظامها
الأ�سا�سي على خالف ذلك.
مادة (:)27
يتكون ا�سم �شركة الت�ضامن من �أ�سماء جميع ال�شركاء �أو من ا�سم واحد منهم �أو �أكرث مع �إ�ضافة
(و�شركاه) �أو ما يفيد هذا املعنى ،كما يجوز �أن يتكون ا�سم هذه ال�شركة ب�أية طريقة �أخرى تقبلها
الوزارة املعنية ب�شئون التجارة ،ويجب �أن يتبع ا�سم ال�شركة �أينما َو َرد عبارة (�شركة ت�ضامن بحرينية)،
و�أن يكون ا�سم ال�شركة متفق ًا دائم ًا مع هيئتها القائمة.
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مادة (:)172
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة نِّ
يبي نظام ال�شركة طريقة تكوينه ومدته .وال يجوز �أن يقل
عدد �أع�ضائه عن خم�سة �أع�ضاء ،كما ال يجوز �أن تزيد مدة الع�ضوية فيه على ثالث �سنوات قابلة
للتجديد .و ُيراعى �أن ي�شتمل املجل�س على عدد من الأع�ضاء امل�ستقلني وغري التنفيذيني ،وذلك وفق ًا
لل�ضوابط التي يحدِّ دها قرار من م�صرف البحرين املركزي بالن�سبة لل�شركات َّ
املرخ�ص لها من ِق َبله
ومن الوزير املعني ب�شئون التجارة بالن�سبة لل�شركات الأخرى.
ويجوز بقرار م�س َّبب من م�صرف البحرين املركزي بالن�سبة لل�شركات َّ
املرخ�ص لها من ِق َبله �أو من
الوزير املعني ب�شئون التجارة بالن�سبة لل�شركات الأخرى  -بح�سب الأحوال  -متديد مدة جمل�س الإدارة
مبا ال يزيد على �ستة �أ�شهر ،وذلك بنا ًء على طلب م�س َّبب من جمل�س الإدارة.
مادة (:)173
يجب �أن تتوافر يف ع�ضو جمل�س الإدارة ال�شروط التالية               :
�أ � -أن يكون متمتع ًا ب�أهلية الت�صرف.
ب � -أال يكون قد �سبق الحكم عليه في جريمة َت َفا ُل�س بالتق�صير �أو بالتدلي�س� ،أو جريمة مخ َّلة بال�شرف
�أو الأمانة� ،أو في جريمة ب�سبب مخالفته لأحكام هذا القانون ،ما لم يكن قد ُر َّد �إليه اعتباره.
ج � -أال يك���ون محظور ًا عليه تو ِّلي ع�ضوية مجل�س �إدارة �شركة م�ساهمة وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو �أي
قانون �آخر معمول به في المملكة.
د  -بالن�سب���ة لرئي�س مجل�س الإدارة �أو نائبه� ،أال يجمع بين هذا المن�صب ومن�صب المدير الأعلى رتبة
في ال�شركة.
ه� �ـ  -ال�ش ��روط التي ي�ص ��در بتحديدها قرار م ��ن الوزير المع ِني ب�شئ ��ون التجارة ،بالن�سب ��ة للأع�ضاء
الم�ستقلي���ن وغير التنفيذيي���ن والتنفيذيين في مجال�س �إدارات ال�ش���ركات غير َّ
المرخ�ص لها من
ِق َبل م�صرف البحرين المركزي.
و  -ال�شروط التي ي�صدر بتحديدها قرار من م�صرف البحرين المركزي ،بالن�سبة للأع�ضاء الم�ستقلين
وغي���ر التنفيذيين والتنفيذيين ف���ي مجال�س �إدارات ال�شركات َّ
المرخ�ص له���ا من ِق َبل الم�صرف،
وذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام المادة ( )65من قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات
المالية.
ز � -أية �شروط �أخرى ين�ص عليها عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي.
مادة ( 175الفقرة الثانية):
ويف جميع الأحوالُ ،يراعى يف ت�شكيل جمل�س �إدارة ال�شركة �أحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة
وال�ضوابط امل�شار �إليها يف الفقرة الأولى من املادة ( )172من هذا القانون.
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مادة (:)176
تنتخب اجلمعية العامة �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالت�صويت الرتاكمي ال�سري.
ق�صد بالت�صويت الرتاكمي �أن يكون لكل م�ساهم عدد من الأ�صوات ي�ساوي عدد الأ�سهم التي
و ُي َ
ميلكها ،ويكون له احلق يف الت�صويت بها ملر�شح واحد �أو توزيعها على َمن يختارهم من املر�شحني.
ومع مراعاة �أحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ،يجوز بالن�سبة لأع�ضاء
جمل�س الإدارة الأول �أن ُي�ش َرتط يف نظام ال�شركة انتخاب عدد ال يتجاوز ن�صف �أع�ضائه من بني
م�ؤ�سِّ �سي ال�شركة.
مادة (:)185
تقوم م�سئولية رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ومديري ال�شركة جتاه ال�شركة وامل�ساهمني والغري
عتب ك�أنْ مل يكن .وال
وفق ًا لأحكام املادة ( 18مكرر ًا) من هذا القانون ،وكل �شرط يق�ضي بغري ذلك ُي رَ
يحول دون �إقامة دعوى امل�سئولية ِق َبل �أيٍّ من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم اقرتاع من اجلمعية العامة ب�إبراء
ذمته.
مادة (:)187
�أ  -م���ع مراعاة �أح���كام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة ،يكون ر ْفع دع���وى الم�سئولية على رئي�س
و�أع�ض���اء مجل�س الإدارة والمديري���ن عن الأ�ضرار التي تلحق بال�شركة في �أيٍّ من الحاالت الواردة
ف���ي الفق���رة (�أ) من المادة ( 18مكرر ًا) من هذا القانون من حق ال�شركة .ويجب �أن ي�صدر قرار
م���ن الجمعية العامة بر ْفع الدعوى ،عل���ى �أن يتوالها رئي�س مجل�س الإدارة .و�إذا كان رئي�س مجل�س
���ب �أن تع ِّين الجمعية العامة ع�ض���و ًا �آخر من مجل�س الإدارة
وج َ
الإدارة مم���ن تخا�صمهم ال�شركةَ ،
���ب �أن تع ِّين
وج َ
موجه���ة �إلى جميع �أع�ض���اء مجل�س الإدارةَ ،
لإقام���ة الدع���وى .و�إذا كان���ت الدعوى َّ
الجمعية العامة َمن ينوب عنها من غير �أع�ضاء المجل�س في ر ْفع الدعوى.
ب  -ل���كل م�ساه���م �أن يرفع دع���وى الم�سئولية منفرد ًا �ض���د مجل�س �إدارة ال�شركة ف���ي حالة عدم قيام
ال�شرك���ة بر ْفعها وفق��� ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه المادة� ،إذا كان م���ن �ش�أن الخط�أ �إلحاق �ضرر
م�سجل م�صح���وب ب ِع ْلم
خا����ص به كم�ساه���م ،وذلك بع���د قيامه ب�إخط���ار ال�شركة بموجب كت���اب َّ
الو�ص ��ول بعزم ��ه على ر ْفع الدعوى قب ��ل ر ْفعها بثالثين يوم ًا على الأقل .ويق ��ع باط ًال كل �شرط في
نظام ال�شركة يق�ضي بغير ذلك .ويجوز للم�ساهم �أن يطلب �أثناء نظر الدعوى �إلزام المدعى عليه
�أو الغير بتقديم ما تحت يده من �أ َّية مح َّررات �أو فئات منها تكون ذات �صلة بمو�ضوع الدعوى.
ج  -ف���ي حال���ة �إفال�س ال�شركة ،يكون الحق في ر ْفع دعوى الم�سئولي���ة الم�شار �إليها في الفقرة (�أ) من
ه���ذه الم���ادة من حق �أمين التفلي�س���ة .و�إذا كانت ال�شرك���ة في دور الت�صفية ،تو َّل���ى الم�ص ِّفي ر ْفع
الدعوى دون الحاجة لقرار من الجمعية العامة.
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مادة (:)189
�أ  -يج���ب عل���ى ك ٍّل من رئي����س و�أع�ضاء مجل����س الإدارة �أن يبلغ المجل�س بما له م���ن م�صلحة �شخ�صية
واف عن تفا�صيل هذه
مبا�ش���رة �أو غي���ر مبا�شرة في الم�سائ���ل المعرو�ضة على المجل�س ،مع بي ٍ
���ان ٍ
الم�صلحة ي�شمل كافة الأمور الجوهرية الخا�صة بها ،وال يجوز له اال�شتراك في المداولة �أو ح�ضور
االجتماع �أو الت�صويت على القرارات ال�صادرة في هذا ال�ش�أن ،و ُيث َبت التبليغ في مح�ضر الجل�سة.
ب  -ال يج���وز �أن يك���ون لأيٍّ من رئي�س �أو �أع�ضاء مجل����س �إدارة ال�شركة �أو لأيٍّ من مديريها �أ َّية م�صلحة
�شخ�صي���ة مبا�ش���رة �أو غير مبا�ش���رة في العق���ود والت�صرفات التي تك���ون ال�شركة طرف��� ًا فيها �إال
بموافق���ة م���ن مجل�س الإدارة .ويجوز لم�ص���رف البحرين المركزي ْ
و�ضع �ضواب���ط �إ�ضافية �أخرى
ب�ش����أن الموافقة على العقود والت�صرف���ات الم�شار �إليها �إذا كانت ال�شركة من ال�شركات َّ
المرخ�ص
لها من ِق َبله.
ج  -عل���ى رئي�س مجل�س الإدارة �أن يبل���غ الجمعية العامة بنتائج العقود والت�صرفات التي تمت الموافقة
تال لتنفيذ العقد �أو �إتمام
عليها وفق ًا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ،وذلك في �أول اجتماع ٍ
الت�ص���رف .ويجب �أن يكون التبلي���غ م�صحوب ًا بتقرير خا�ص من مد ِّقق الح�سابات الخارجي ،وعلى
ال�شرك���ة �أن تف�صح عن هذه العق���ود والت�صرفات في بياناتها المالي���ة وتقريرها ال�سنوي ،وي�شمل
الإف�صاح تفا�صيل تلك العقود والت�صرفات وطبيعة ومدى الم�صلحة و�صاحب الم�صلحة �سواء كان
الرئي�س �أو ع�ضو مجل�س الإدارة �أو المدير.
د  -م���ع ع���دم الإخالل بحقوق الغير ح�س���ن النية ،يترتب على مخالفة ْ
الحظر الم�ش���ار �إليه في الفقرة
(ب) م���ن هذه المادة ج���واز المطالبة ببطالن العقد �أو الت�صرف �إذا كانت �شروطه غير عادلة �أو
كان ينط���وي على َتعا ُر�ض في الم�صالح ،و�إل���زام المخالف بالتعوي�ض و�أن ير َّد �إلى ال�شركة � َّأي ربح
�أو منفع���ة تحققت له من المخالفة .ودون الإخالل ب�أح���كام الفقرة (ب) من المادة ( 18مكرر ًا)
والمادة ( )186من هذا القانونُ ،ي�س�أل مجل�س الإدارة بالت�ضامن مع �صاحب الم�صلحة المخالف
عن كل ذلك� ،إذا كان قد �ص َّرح بالمخالفة الم�شار �إليها �أو كان يعلم �أو من �ش�أنه �أن يعلم بها.
ه���ـ  -يج���وز للم�ساهمين الحائزي���ن على ما ال يقل عن  %10من ر�أ�سم���ال ال�شركة االطالع على الأوراق
والم�ستن���دات المتعلق���ة بالعق���ود �أو الت�صرف���ات الم�شار �إليها ف���ي الفقرة (ب) من ه���ذه المادة
والح�صول على �صور �أو م�ستخرجات منها.
مادة ( 193فقرة �أ):
�أ  -ال يج���وز تعيي���ن �أو انتخاب �أيِّ �شخ�ص ع�ضو ًا بمجل����س الإدارة �إال بعد �أن ُي ِق َّر كتابة بقبول التر�شيح،
عمل يق���وم به ب�صورة مبا�شرة �أو غي���ر مبا�شرة ي�ش ِّكل
عل���ى �أن يت�ضمن الإق���رار الإف�صاح عن �أيِّ ٍ
مناف�س��� ًة لل�شرك���ة ،و�أ�سماء ال�شركات والجه���ات التي يزاول العمل فيه���ا �أو ي�شغل ع�ضوية مجال�س
�إداراتها.
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مادة (:)198
�أ  -تنعق���د الجمعي���ة العامة العادي���ة للم�ساهمين بدعوة من رئي�س مجل����س الإدارة في الزمان والمكان
َ
اللذي���ن يع ِّينهما نظام ال�شركة .ويج���ب �أن ُتع َقد الجمعية العامة مرة واحدة علـى الأقل في ال�سنة،
على �أن يكون ذلك خالل ال�شهور الثالثة التالية لنهاية ال�سنة المالية لل�شركة    .
ب  -عل���ى مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية �إلى االنعقاد �إذا طلب ذلك مد ِّقق الح�سابات �أو
عدد من الم�ساهمين يمثل  ٪10من ر�أ�سمال ال�شركة.
ج  -يج���وز لل���وزارة المعنية ب�شئون التج���ارة �أن تدع َو الجمعية العامة العادية �إل���ى االنعقاد ،في �أيٍّ من
الحاالت التالية:
� - 1إذا انق�ضى �شهر على الموعد المح َّدد النعقاد الجمعية العامة دون �أن ُتدعى �إلى االنعقاد.
� - 2إذا نق�ص عدد �أع�ضـاء مجل�س الإدارة عن الـحد الأدنى الالزم ل�صحـة انعقاده.
� - 3إذا لم ي ُقم مجل�س الإدارة بدعوة الجمعية العامة �إلى االنعقاد خالل �شهر من اليوم
التالي لتاريخ الطلب المق َّدم �إليه وفق الفقرة (ب) من هذه المادة.
� - 4إذا ارت�أى الوزير المع ِني ب�شئون التجارة ما ي�ستوجب دعوة الجمعية العامة لالنعقاد،
و�أ�صدر قرار ًا م�س َّبب ًا بذلك.
� - 5إذا طلبت الجهة المخت�صة بالرقابة على ن�شاط ال�شركة في الأحوال التي ال تكون الوزارة
المعنية بالتجارة الجهة المخت�صة بذلك.
مادة ( 199فقرة �أ):
�أ ُ -تع َل���ن دع���وة الم�ساهمين النعقاد الجمعية العامة في جريدتي���ن يوميتين على الأقل ت�صدران باللغة
العربية ،على �أن تكون �إحداهما محلية ،وذلك قبل الموعد المحدَّد لالنعقاد بواحد وع�شرين يوم ًا
على الأقل ،ويجب �أن يكون الإعالن م�شتم ًال على جدول الأعمال.
مادة (:)202
للوزارة املعنية ب�شئون التجارة �أن تندب مندوب ًا عنها حل�ضور اجلمعيات العامة ،وال يكون له �صوت
معدود يف املداوالت ،ويقدم تقرير ًا مبالحظاته �إلى الوزارة ،وي�صدر قرار من الوزير املعني ب�شئون
التجارة – بعد موافقة جمل�س الوزراء  -بتحديد ر�سم ح�ضور مندوب الوزارة االجتماعات.
ومل�صرف البحرين املركزي �أن يندب �أحد موظفيه حل�ضور اجلمعيات العامة بالن�سبة لل�شركات
اخلا�ضعة لرقابته ،وال يكون له �صوت معدود يف املداوالت.
مادة (:)207
�أ  -ال يجوز للجمعية العامة مناق�شة مو�ضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال �إال في الأحوال التالية:
� - 1إذا كانت من الأمور العاجلة التي طر�أت بعد �إعداد هذا الجدول.
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� - 2إذا َّ
تك�شفت �أثناء االجتماع.
� - 3إذا ُقدِّ م طلب كتابي ب�إدراجها في جدول الأعمال �إلى مجل�س الإدارة قبل خم�سة �أيام
عمل على الأقل من الموعد المح َّدد النعقاد الجمعية العامة من ِق َبل الجهـة المخت�صة
بالرقابة على ن�شاط ال�شركة� ،أو �أحد الأ�شخا�ص العامة الم�ساهمة في ال�شركة� ،أو مد ِّقق
الح�سابات� ،أو عدد من الم�ساهمين يملكون  ٪5على الأقل من ر�أ�سمال ال�شركة.
ب � -إذا تب َّين �أثنـاء المناق�شة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببع�ض الم�سائل المعرو�ضة على الجمعية
العامة ،تع َّين ت�أجيل االجتماع لمدة ع�شرة �أيام عمل على الأكثر �إذا طلب ذلك عدد من الم�ساهمين
يملكون ربع الأ�سهم التي انعقد بها االجتماع.
ج  -يجب على مجل�س الإدارة ع ْر�ض القرار ال�صادر عن الجمعية العامة في الأمور العاجلة التي طر�أت
على الوزارة المعنية ب�شئ���ون التجارة �أو م�صرف البحرين المركزي بالن�سبة لل�شركات َّ
المرخ�ص
لها من ِق َبله ،بح�سب الأحوال ،وذلك خالل خم�سة �أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ انعقادها.
مادة (:)210
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بالأمور الآتية:
�أ  -تعديل عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي� ،أو �إطالة مدة ال�شركة.
ب  -تخفي�ض ر�أ�س المال� ،أو زيادته بما في ذلك �إ�صدار �أ�سهم جديدة.
ج  -الت�صرف فيما تجاوز قيمته ن�صف �أ�صول ال�شركة ،بمراعاة �أحكام المادة ( 194مكرر ًا) من هذا
القانون.
د  -ب ْيع كل الم�شروع الذي قامت من �أجله ال�شركة �أو الت�صرف فيه ب�أيِّ وجه �آخر.
هـ  -حل ال�شركة �أو َتح ُّو ُلها �أو �إدماجها في �شركة �أخرى.
و � -أية �أمور �أخرى من�صو�ص عليها في هذا القانون.
وال يجوز للجمعية العامة غري العادية �إجراء تعديالت يف عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي
لل�شركة يكون من �ش�أنها تغيري جن�سيتها �أو نقل مركزها الرئي�سي �إلى خارج اململكة �أو زيادة �أعباء
امل�ساهمني بخالف زيادة ر�أ�س املال .ويعترب باط ًال كل ن�ص يق�ضي بغري ذلك.
مادة (:)215
�أ  -يج���وز للم�ساه���م �إقامة دعوى البط�ل�ان ،والمطالبة بالتعوي�ض �إن كان له مقت�ض���ى ،ب�ش�أن �أيِّ قرار
ي�صدر عن الجمعية العامة العادية �أو غير العادية �إذا كان مخالف ًا للقانون �أو النظام العام �أو عقد
ت�أ�سي����س ال�شركة �أو نظامه���ا الأ�سا�سي .ومع عدم الإخالل بحقوق الغير ح�س���ن النية ،يترتب على
الحك���م بالبطالن اعتبار قرار الجمعية العامة ك�أنْ لم يكن .ويجب على مجل�س الإدارة ن�شر حكم
البطالن في �إحدى الجرائد اليومية المحلية.
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ب  -يج���وز للم�ساهم �أن يطل���ب �أثناء نظر دعوى البطالن الم�شار �إليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة
�إل���زام المدع���ى عليه �أو الغير بتقديم ما تحت يده من �أ َّية مح��� َّررات �أو فئات منها تكون ذات �صلة
بمو�ضوع الدعوى.
ج  -ال ُت�سمع دعوى البطالن الم�شار �إليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة ب ُم ِ�ض ِّي �ستين يوم ًا من تاريخ
ِع ْل���م الم�ساهم بقرار الجمعية �أو �سنة من تاريخ �صدوره� ،أي المدتين تنق�ضي �أو ًال .وال يترتب على
ر ْفع الدعوى و ْقف تنفيذ القرار ما لم ت�أمر المحكمة بغير ذلك.
مادة (:)240
�أ  -يتول���ى �إدارة ال�شرك���ة مجل����س �إدارة يبيِّ���ن نظام ال�شركة طريق���ة تكوينه ومدت���ه ،وال يجوز �أن يقل
ع���دد �أع�ضائه عن ثالثة �أع�ضاء ،كما ال يجوز �أن تزي���د مدة الع�ضوية فيه على ثالث �سنوات قابلة
للتجدي���د .ويراعى �أن ي�شتمل المجل�س على عدد من الأع�ضاء الم�ستقلين وغير التنفيذيين ،وذلك
بالن�سب���ة لل�ش���ركات الم�ساهمة المقفلة المدرجة في �سوق الأوراق المالي���ة ،وال�شركات الم�ساهمة
المقفلة الأخرى التي ي�صدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المع ِني ب�شئون التجارة �أو من م�صرف
البحرين المركزي ،بح�سب الأحوال.
ب  -يجب �أن تتوافر في ع�ضو مجل�س الإدارة ال�شروط الآتية               :
� - 1أن يكون متمتع ًا ب�أهل َّية الت�صرف.
� - 2أال يكون قد �سبق الحكم عليه في جريمة َت َفا ُل�س بالتق�صير �أو بالتدلي�س� ،أو في جريمة
مخ َّلة بال�شرف �أو الأمانة� ،أو في جريمة ب�سبب مخالفته لأحكام هذا القانون ،ما لم يكن
قد ُر َّد �إليه اعتباره.
 - 3ال�شروط التي ي�صدر بتحديدها قرار من م�صرف البحرين المركزي بالن�سبة للأع�ضاء
الم�ستقلين وغير التنفيذيين والتنفيذيين في مجال�س �إدارات ال�شركات المرخ�ص لها
من قبل الم�صرف ،وذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام المادة ( )65من قانون م�صرف
البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية.
� - 4أية �شروط �أخرى ين�ص عليها عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي.
مادة (:)242
م�سجلة ب ِع ْلم الو�صول� ،أو ب�أية طريقة �أخرى ُتث ِبت
توجه الدعوة الجتماع اجلمعية العامة بخطابات َّ
َّ
واقعة ال ِع ْلم بزمان ومكان االجتماع وجدول الأعمال ،وذلك قبل موعد االجتماع بواحد وع�شرين يوم ًا
على الأقل .ويجب �أن ُتع َقد اجلمعية مرة واحدة على الأقل خالل ال�شهور الثالثة التالية لنهاية ال�سنة
املالية بالن�سبة لل�شركات املدرجة يف �سوق الأوراق املالية ،وال�شركات َّ
املرخ�ص لها من ِق َبل م�صرف
البحرين املركزي� ،أو ال�شهور ال�ستة التالية لنهاية ال�سنة املالية بالن�سبة ل�سائر ال�شركات الأخرى.
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مادة (:)278
تقوم م�سئولية مديري ال�شركة جتاه ال�شركة وال�شركاء والغري وفق ًا لأحكام املادة ( 18مكرر ًا) من
عتب ك�أنْ مل يكن .وال يحول دون �إقامة دعوى امل�سئولية ِق َبل
هذا القانون ،وكل �شرط يق�ضي بغري ذلك ُي رَ
املدير اقرتاع من اجلمعية العامة ب�إبراء ذمته.
مادة (:)283
�أ -يكون لل�شركة ذات الم�سئولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع ال�شركاء.
ب  -تنعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين مرة على الأقل في ال�سنة خالل ال�شهور ال�ستة التالية
النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة.
ج ُ -تدع���ى الجمعية العامة لالنعقاد في كل وق���ت بنا ًء على طلب المديرين �أو مجل�س الرقابة �أو مد ِّقق
الح�ساب���ات �أو ال���وزارة المعنية ب�شئون التجارة �أو عدد من ال�ش���ركاء الحائزين على ما ال يقل عن
 %10من ر�أ�س المال.
م�سجلة ب ِع ْل���م الو�صول �أو ب�أ َّية طريقة �أخرى ُتث ِبت
توج���ه الدعوة النعقاد الجمعية العامة بخطابات َّ
د َّ -
واقعة ال ِع ْلم قبل موعـد االجتماع بواحد وع�شرين يوم ًا على الأقل.
ه���ـ  -يج���ب �أن ت�شتمل الدعوة النعق���اد الجمعية العامة عل���ى زمان ومكان االجتماع وج���دول الأعمال،
عل���ى �أن يت�ضمن هذا الج���دول بوجه خا�ص تقارير المديرين ومدقِّ���ق الح�سابات ومجل�س الرقابة
�إنْ ُو ِج���د ،والت�صديق على الميزانية وح�ساب الأرب���اح والخ�سائر ،والنظر في مقترحات المديرين
ب�ش�أن توزيع الأرباح.
ويجوز لل�شركاء احلائزين على ما ال يقل عن  %5من ر�أ�سمال ال�شركة طلب �إدراج �أ َّية م�س�ألة يف
جدول الأعمال ،و ُيجاب الطلب و ُي َ
خطر ال�شركاء بذلك �إذا مت تقدميه كتابة خالل فرتة ال تقل عن
خم�سة �أيام عمل من التاريخ املحدَّد النعقاد اجلمعية العامة مو َّقع ًا عليه ِمن ِق َبل َمن قام بتقدميه من
ال�شركاء ومد َّون ًا فيه عدد احل�ص�ص التي ميلكها كل منهم.
وال يجوز للجمعية العامة املداولة يف غري املو�ضوعات املدرجة يف جدول الأعمال� ،إال �إذا َّ
تك�شفت
بعد �إعداد اجلدول �أو �أثناء االجتماع �أمور عاجلة تقت�ضي املداولة فيها.
مادة ( 284فقرة �أ):
�أ  -ل���كل �شــري���ك حق ح�ضـور اجتم���اع الجمعية العامة بنف�س���ه �أو عن طريق وكيل عن���ه بموجب توكيل
ر�سم���ي ،من غير �أع�ضـاء مجلـ�س الرقـابة �أو مدي���ر ال�شركة ،ويكون لكل �شريك عدد من الأ�صوات
يعادل عدد الح�ص�ص التي يملكها في ال�شركة.
مادة (:)285
�أ  -ال يجوز تعديل عقد ال�شركة ،وال زيادة ر�أ�سمالها �أو تخفي�ضه� ،إال بقرار من الجمعية العامة لل�شركاء،
ي�ص���در ب�أغلبية ال�شركاء الحائزي���ن لثالثة �أرباع ر�أ�سمالها ،ما لم ين����ص عقد ال�شركة على ن�سبة
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�أعل���ى .وم���ع ذلك ال يجوز زي���ادة التزامات ال�شركاء المالي���ة �أو �إدخال �شريك جدي���د �إال بموافقة
ال�شركاء الإجماعية.
ب  -با�ستثناء ال َّرهْ ن والحاالت التي يكون فيها الت�صرف ل�شركة تابعة ،ال يجوز في غير ال�سياق المعتاد
لأعمال ال�شركة �إجراء �أيِّ ت�صرف فيما تجا ِوز قيمته ن�صف �أ�صول ال�شركة �إال بعد �إقراره من قبل
الجمعي���ة العامة لل�ش���ركاء ب�أغلبية ال�شركاء الحائزي���ن لثالثة �أرباع ر�أ�سمالها عل���ى الأقل ،ما لم
كاف من
ين����ص عق���د ال�شركة على ن�سبة �أعلى .ويجب �أن ت�شتمل �أوراق الدعوة لالجتماع على قد ٍر ٍ
التف�صي���ل عن الت�صرف و�شروطه و�أحكامه .ولأغرا�ض ه���ذه الفقرة ،ت�شمل �أ�صول ال�شركة �أ�صول
�أية �شركة تابعة.
مادة ( 286فقرة ج):
ج  -على المديرين �أن ير�سلوا �إلى الوزارة المعنية ب�شئون التجارة  -خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء
ال�سن���ة المالية � -صور ًة من ك ٍّل من الميزانية وح�ساب الأرباح والخ�سائر والتقرير ال�سنوي وتقرير
مدقِّ���ق الح�سابات� ،أو خطاب ًا مو َّقع��� ًا ومختوم ًا من مد ِّقق الح�سابات ب�ش����أن الو�ضع المالي لل�شركة
وفق ًا للأنموذج الذي تعتمده الوزارة .وفي حالة تجاوز خ�سارة ال�شركة ن�صف ر�أ�سمالها ،يجب على
المديرين �أن ير�سلوا �إلى الوزارة �صورة من تقرير مد ِّقق الح�سابات مو َّقع ًا ومختوم ًا منه.
ويف كل الأحوال ،يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة �أن تطلب �أية بيانات مالية �أو م�ستندات �أو
تقارير �أو معلومات �إ�ضافية تراها �ضرورية.
مادة (:)298
ال�شركة القاب�ضة هي �شركة الهدف من ت�أ�سي�سها َمتلُّك �أ�سهم �أو ح�ص�ص يف �شركات بحرينية �أو
�أجنبية� ،أو اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س هذه ال�شركات.
مادة ( 345فقرة د):
يعفي �شـركات ذات ر�أ�سمال �أجنبي من الحد الأدنى لر�أ�س
د  -يج���وز للوزير المع ِني ب�شئون التجارة �أن َ
الم���ال المق َّرر وفق ًا لأحكام هذا القانون ،ويج���وز لمجال�س �إدارة هذه ال�شركات وجمعياتها العامة
العادي���ة وغير العادية عقد اجتماعاتها خارج مملكة البحرين ،على �أن تلتزم في �ش�أن اجتماعاتها
بكافة الأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة ( 348فقرة ب):
ب  -يلت���زم الف���رع �أو الوكي���ل �أو المكتب ب�أن يودع لدى الوزارة المعنية ب�شئ���ون التجارة ن�سخة من عقد
ت�أ�سي����س المرك���ز الرئي�سي وكل تعديل يجرى عليه ،كما يلتزم ب�أن يودع ن�سخة من البيانات المالية
المدققة للفرع �أو الوكيل �أو المكتب في البحرين خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة المالية.
مادة ( 358مكرراً  1فقرة ب):
ب  -ي�س���ري ميث���اق �إدارة وحوكم���ة ال�شركات عل���ى جميع ال�ش���ركات التجارية الخا�ضع���ة لأحكام هذا
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القان���ون ،با�ستثناء ال�شركات َّ
المرخ�ص لها من م�ص���رف البحرين المركزي والخا�ضعة لمبادىء
الحوكمة ال�صادرة عنه.
مادة (� 361صدر المادة):
مع عدم الإخالل ب�أ َّية عقوبة �أ�شد ُي َن�ص عليها يف قانون العقوبات �أو �أيِّ قانون �آخر ،يعا َقب باحلب�س
وبغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف دينار بحريني وال تزيد عن مائة �ألف دينار بحريني �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني:
مادة ( 361فقرة د):
د  -كل ع�ض���و مجل����س �إدارة �أو مدي���ر �أو مد ِّقق ح�سابات �شارك في �إع���داد �أو اعتماد ميزانية� ،أو �أر�سل
�إلى الوزارة خطاب ًا طبق ًا لأحكام المادة ( 244مكرر ًا) �أو الفقرة (ج) من المادة ( )286من هذا
القان���ون بال�شكل الذي ال يع ِّبر على الوج���ه ال�صحيح عن حقيقة المركز المالي لل�شركة� ،أو ح�ساب ًا
للأرباح والخ�سائر ال يع ِّبر على الوجه ال�صحيح عن �أرباح ال�شركة �أو خ�سائرها عن ال�سنة المالية،
�أو لم ير�سل �إلى الوزارة �أي ًا من البيانات المالية �أو الم�ستندات �أو التقارير �أو الخطابات المطلوبة
طبق ًا لأحكام المادة ( 244مكرر ًا) �أو الفقرة (ج) من المادة ( )286من هذا القانون.
مادة (� 362صدر المادة):
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ُي َن�ص عليها يف قانون العقوبات �أو �أيِّ قانون �آخر ،يعا َقب بغرامة
ال جتاوز خم�سني �ألف دينار بحريني:

املادة الثانية

ُت�ضاف �إلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001مواد
جديدة ب�أرقام 168( ،)120( :مكرر ًا) 184( ،مكرر ًا) 194( ،مكرر ًا) 215( ،مكرر ًا)236( ،
مكرر ًا) 241( ،مكرر ًا) 241( ،مكرر ًا  244( ،)1مكرر ًا) و( 288مكرر ًا) .و ُي�ضاف �إلى الفقرة (�أ)
من املادة ( 18مكرر ًا) من ذات القانون بندان جديدان برقمي ( )8و( ،)9و�إلى املادة ( )168فقرة
جديدة برقم (ح) ،و�إلى املادة ( )361فقرة جديدة برقم (ك) ،ن�صو�صها كالآتي:
مادة (:)120
يحظر َمتلُّك �أ�سهم �شركة امل�ساهمة العامة من ِق َبل �أ َّية �شركة تابعة لها.
ولأغرا�ض هذا القانون ومع عدم الإخالل ب�أحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات
م�س َيطر ًا عليها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من ِق َبل ال�شركة الأم،
املالية ،ت َع ُّد ال�شركة تابعة �إذا كانت َ
من خالل ملكية ال�شركة الأم ِلـما يزيد على ن�صف ر�أ�سمالها �أو ملكيتها حلقوق �أو لقدْر من الأ�سهم
�أو احل�ص�ص فيها مبا َمي ِّكنها من ال�سيطرة على قراراتها �أو ت�شكيل جمل�س �إدارتها �أو تعيني مديريها.
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مادة ( 168مكرراً):
للم�ساهم �إقامة دعوى على ال�شركة لتحكم املحكمة مبا تراه منا�سب ًا� ،إذا كانت �شئونها ُتـ�سيرَّ �أو مت
ت�سيريها ب�شكل ي�ضر على نحو غري عادل مب�صالح امل�ساهمني بوجه عام �أو مب�صالح م�ساهم �أو �أكرث،
على �أن يكون من بينهم امل�ساهم �صاحب الدعوى� ،أو �إذا قامت ال�شركة �أو عزمت على القيام ب�أيِّ عمل
�أو االمتناع عن �أيِّ عمل ي�ضر �أو من �ش�أنه �إحلاق �ضرر على النحو امل�شار �إليه ،وي�شمل ذلك قيام الغري
�أو امتناعه �أو عزمه القيام ب�أيٍّ مما تقدَّم نيابة عن ال�شركة.
مادة ( 184مكرراً):
�أ ُ -ت�ش َّكل بقرار من مجل�س الإدارة لجنة تدقيق تتولى مراجعة الممار�سات المحا�سبية والمالية لل�شركة
والتدقي���ق المحا�سب���ي وما يت�صل به ،ومدى االلتزام ب�أحكام القان���ون و�أنظمة و�سيا�سات ال�شركة،
ويحدِّ د ميثاق �إدارة وحوكمة ال�شركات �ضوابط ت�شكيل لجنة التدقيق واخت�صا�صاتها ونظام عملها
ومكاف�آت �أع�ضائها.
ب  -للجن���ة التدقي���ق  -ف���ي �سبيل القيام بعمله���ا  -حق االطالع عل���ى �سجالت ال�شرك���ة وم�ستنداتها
و�أوراقها وح�ساباتها وطلب �أيِّ �إي�ضاح �أو بيان من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية.
ج ُ -ي���د َرج �ضم���ن التقرير ال�سن���وي بيان ب�أعمال لجن���ة التدقيق يراعى فيه �أن ي�شتم���ل على التفا�صيل
المن�صو�ص عليها في ميثاق �إدارة وحوكمة ال�شركات.
مادة ( 194مكرراً):
�أ  -با�ستثناء ال َّرهْ ن والحاالت التي يكون فيها الت�صرف ل�شركة تابعة ،ال يجوز في غير ال�سياق المعتاد
لأعم���ال ال�شرك���ة �إجراء �أيِّ ت�صرف فيما تج���ا ِوز قيمته ن�صف �أ�صول ال�شرك���ة �إال بموافقة مجل�س
الإدارة ،وع ْر����ض الت�ص���رف على الجمعية العامة غي���ر العادية للموافقة علي���ه ،وذلك مع مراعاة
حك���م الفقرة (ب) من هذه المادة .ويج���ب �أن ت�شتمل �أوراق الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير
كاف من التف�صي���ل عن الت�صرف و�شروطه و�أحكام���ه .ولأغرا�ض هذه الفقرة،
العادي���ة على ق ْد ٍر ٍ
ت�شمل �أ�صول ال�شركة �أ�صول �أية �شركة تابعة.
ب  -م���ع عدم الإخالل ب�أ َّي���ة حقوق ترتبت لأيِّ طرف ثالث ح�سن النية ،ال ُيل��� َزم مجل�س الإدارة ب�إتمام
الت�ص���رف بع���د موافقة الجمعية العامة غير العادية عليه وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه المادة
�إنْ ُو ِج���د م���ا ي�س ِّوغ ذل���ك .ويجب على مجل����س الإدارة بيان �أ�سباب عدم �إتم���ام الت�صرف للجمعية
تال على قرار مجل�س الإدارة بعدم �إتمامه.
العامة في �أول اجتماع لها ٍ
مادة ( 215مكرراً):
�أ  -يج���وز للم�ساه���م �إقامة دعوى البط�ل�ان ،والمطالبة بالتعوي�ض �إن كان له مقت�ض���ى ،ب�ش�أن �أيِّ قرار
ي�ص���در ع���ن الجمعية العام���ة العادية �أو غير العادي���ة �إذا كان ل�صالح فئة معين���ة من الم�ساهمين
�أو لجل���ب نف���ع خا�ص لأع�ضاء مجل�س الإدارة �أو لغيرهم� ،أو �ص���در بق�صد الإ�ضرار بفئة معينة من
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الم�ساهمين� ،أو فيه �إجحاف بحقوق الأقلية دون اعتبار لم�صلحة ال�شركة.
ب  -مع عدم الإخالل بحقوق الغير ح�سن النية ،يترتب على الحكم بالبطالن وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ)
م���ن هذه المادة ،اعتبار القرار ك�أنْ لم يكن .وللمحكمة في غير حاالت مخالفة �أحكام القانون �أن
ت�ؤيد القرار �أو تعدِّ له �أو تلغ َيه �أو َ
ترجئ تنفيذه حتى ُتج َرى ت�سوية منا�سبة ل�شراء �أ�سهم المعتر�ضين
بمراعاة الأحكام الخا�صة ب�شراء ال�شركة لأ�سهمها.
ج  -يج���وز للم�ساه���م �أن يطلب �أثناء نظر دعوى البط�ل�ان الم�شار �إليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة
�إل���زام المدع���ى عليه �أو الغير بتقديم ما تحت يده من �أ َّية مح��� َّررات �أو فئات منها تكون ذات �صلة
بمو�ضوع الدعوى.
د  -ال ُت�سم���ع دع���وى البطالن الم�شار �إليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة بم�ضي �ستين يوم ًا من تاريخ
ِع ْلم الم�ساهم بقرار الجمعية �أو ُم ِ�ض ِّي �سنة من تاريخ �صدوره� ،أيُّ المدتين تنق�ضي �أو ًال .وال يترتب
على ر ْفع الدعوى و ْقف تنفيذ القرار ما لم ت�أمر المحكمة بغير ذلك.
مادة ( 236مكرراً):
ُي َ
حظر َمتلُّك �أ�سهم ال�شركة امل�ساهمة املقفلة املدرجة يف �سوق الأوراق املالية من ِق َبل �أ َّية �شركة
تابعة لها.
مادة ( 241مكرراً):
ُت�ش َّكل بقرار من جمل�س الإدارة جلنة تدقيق لل�شركات امل�ساهمة املقفلة املدرجة يف �سوق الأوراق
املالية وال�شركات امل�ساهمة املقفلة الأخرى التي ي�صدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير املع ِني ب�شئون
التجارة.
مادة ( 241مكرراً :)1
�أ  -با�ستثناء ال َّرهْ ن والحاالت التي يكون فيها الت�صرف ل�شركة تابعة ،ال يجوز في غير ال�سياق المعتاد
لأعمال ال�شركات الم�ساهمة المقفلة �إجراء �أيِّ ت�صرف فيما ُتجا ِوز قيمته ن�صف �أ�صول ال�شركة �إال
بموافقة مجل�س الإدارة ،وع ْر�ض الت�صرف على الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه ،وذلك
م���ع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه المادة .ويج���ب �أن ت�شتمل �أوراق الدعوة الجتماع الجمعية
كاف من التف�صيل عن الت�صرف و�شروطه و�أحكامه .ولأغرا�ض هذه
العامة غير العادية على ق ْد ٍر ٍ
الفقرة ،ت�شمل �أ�صول ال�شركة �أ�صول �أ َّية �شركة تابعة.
ب  -م���ع عدم الإخالل ب�أ َّي���ة حقوق ترتبت لأيِّ طرف ثالث ح�سن النية ،ال ُيل��� َزم مجل�س الإدارة ب�إتمام
الت�صرف بعد الح�صول على موافقة الجمعية العامة غير العادية عليه وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من
ه���ذه المادة �إنْ ُو ِجد ما ي�س ِّوغ ذلك .ويجب عل���ى مجل�س الإدارة بيان �أ�سباب عدم �إتمام الت�صرف
تال على قرار مجل�س الإدارة بعدم �إتمامه.
للجمعية العامة غير العادية في �أول اجتماع لها ٍ
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مادة ( 244مكرراً):
م���ع مراعاة �أحكام قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�س���ات المالية ،يجب على مجل�س الإدارة
�أن ير�سل �إلى الوزارة المعنية ب�شئون التجارة  -خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة المالية -
�صور ًة من ك ٍّل من الميزانية وح�ساب الأرباح والخ�سائر والتقرير ال�سنوي وتقرير مدقق الح�سابات،
�أو خطاب��� ًا مو َّقع ًا ومختوم ًا من مد ِّقق الح�سابات ب�ش����أن الو�ضع المالي لل�شركة وفق ًا للنموذج الذي
ت ِع���دُّه الوزارة .وف���ي حالة تجاوز خ�سارة ال�شرك���ة ن�صف ر�أ�سمالها ،يجب عل���ى مجل�س الإدارة �أن
ير�سل �إلى الوزارة �صورة من تقرير مد ِّقق الح�سابات ُم َو َّقع ًا ومختوم ًا منه.
ويف كل الأحوال ،يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة �أن تطلب �أ َّية بيانات مالية �أو م�ستندات �أو
تقارير �أو معلومات �إ�ضافية تراها �ضرورية.
مادة ( 288مكرراً):
يجب على ال�شركة توزيع الأرباح على ال�شركاء خالل فرتة ال جتا ِوز ثالثني يوم ًا من تاريخ الت�صديق
عليها من ِق َبل اجلمعية العامة.
مادة ( 18مكرراً فقرة �أ البندان :)9 ،8
� -8إذا تجاوز �صالحياته �أو ارتكب � َّأي غ�ش �أو �إهمال في �أداء مهامه.
� -9إذا لم يت�صرف ت�ص ُّرف ال�شخ�ص ال ُم َت َب�صِّ ر في مثل هذه الظروف.
مادة ( 168فقرة ح):
ح � -سائر الحقوق المن�صو�ص عليها في هذا القانون وعقد ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي.
مادة ( 361فقرة ك):
ك  -كل َم���ن تع َّمد �إثبات بيانات �أو معلومات تخالف الحقيق���ة في �أوراق ت َر ُّ�ش ِحه لع�ضوية مجل�س �إدارة
�شركة الم�ساهَ مة العامة� ،أو تع َّمد �إخفاء بيانات �أو معلومات كان يجب عليه الإف�صاح عنها بموجب
�أحكام هذا القانون.

املادة الثالثة

ُت�ستب َدل عبارة (�سوق الأوراق املالية) بعبارة (�سوق البحرين للأوراق املالية) ،وعبارة (م�صرف
البحرين املركزي) بعبارة (م�ؤ�س�سة نقد البحرين)� ،أينما وردت يف ن�صو�ص قانون ال�شركات التجارية
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة .2001
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املادة الرابعة

تلغى الفقرة الثانية من املادة ( )109من قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )21ل�سنة .2001

املادة اخلام�سة

ُيعمل ب�أحكام املادة ( )176من قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()21
ل�سنة  - 2001املُ�س َتبدَلة مبقت�ضى املادة الأولى من هذا القانون  -اعتبار ًا من �أول ال�شهر التايل لـ ُم ِ�ض ِّي
�ستة �أ�شهر على تاريخ ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية.

املادة ال�ساد�سة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به
اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ـ ـ ــخ 17 :ربيع الآخر 1439هـ
المـوافــق 4 :يـنــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م

