
التعدیالت المقترحة على عقد التأسیس والنظام األساسي 
.ب.م.شركة عقارات السیف ش



األحكام العامة والمالحظات 

لسنة)21(رقمالمرسومبالصادرالحاليالتجاریةالشركاتقانونفيالواردةالصیاغةیستجدنحوعلىلتحدیثھااألساسي،والنظامالتأسیسعقدنصعلىطفیفةتعدیالتستجرى1.

.الموادتلكبمعنىالمساسدونمنالالحقة،وتعدیالتھ،2011

الصناعةوزارةمسماھاأصبحالذيوالسیاحة،والتجارةالصناعةوزارةمسمىعلىتغییرمنطرأمااألساسي،والنظامالتأسیسعقدنصعلىالطفیفةالتعدیالتستعكس2.

.والتجارة

.جدیدةموادإلضافةنظراً الموادترقیمإعادةجرى3.

.والتجارةالصناعةوزارةلموافقةاألساسيوالنظامالتأسیسعقدفيالواردةاألھدافتخضع4.

.األصفربالونالمعدلةأو/والمضافةوالفقراتوالبنودوالعباراتالكلماتتظلیلجرى5.



األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  الرقم المرجعي لمواد 
قانون الشركات 

والمالحظات

الرمز 

:یكون اسم الشركة

"رینیةبحمساھمةشركة"بعبارةویتبع"السیفعقارات"الشركةإسمیكون
الشركةعقودجمیعفيتفدمماكلذكریجب."ب.م.ش"باألحرفأو

لعامةاللجمعیةیجوز.ومنشوراتھاوشھادتھاووثائقھاوإشعاراتھاوفواتیرھا
ً الشركةاسمتغییرالعادیةغیر .القانونمن)68(للمادةطبقا

یكون اسم الشركة 

، ".ب.م.شعقارات السیف "

.شركة مساھمة بحرینیة عامة

من)2(المادةتعدیل
وعقداألساسيالنظام

التأسیس

1

مدة الشركة 
) 5(المادة 

ً التجاريسجلھاشطبعندوتنتھيمحددةغیرالشركةمدةتكون ألحدوفقا
.المعدلالنظامھذامن)60(المادةفيالمذكورةاألسباب

مدة الشركة 
) 5(المادة 

اريالتجسجلھاشطبعندوتنتھيمحددةغیرالشركةمدةتكون
 ً النظامھذامن)58(المادةفيالمذكورةاألسبابألحدوفقا

.المعدل

من)5(المادةتعدیل
فیمااألساسيالنظام
ةالتصفیبمادةیتعلق

2

شھادات األسھم
)12(المادة 

سھماألسجلفيالبیاناتبموجبللمساھمیناألسھمشھاداتتستخرج)أ
الشكلفياألسھمشھاداتوتصدرأدناه،)13(المادةفيإلیھالمشار
.الشركةإدارةمجلسقبلمنوالمقبولالمحدد

المالرأسوقیمةالشركة،قیدرقماألسھمشھاداتتتضمنأنیجب)ب
زعالمواألسھموعدداألسھملھذهالمدفوعوالمبلغوالصادربھالمصرح

.الرئیسيمقرھاوعنوانالشركةومدةونوعھاعلیھ
ھاداتالشھذهعلىیوقعأنویجبمتسلسلة،أرقاماألسھملشھاداتتكون)ج

.الشركةبختموتختماإلدارةمجلسأعضاءمنعضوان

رقمجدیدةمادةتضاف
النظامإلى)12(

ً وذلكاألساسي للمادةوفقا
قانونمن)117(

التجاریةالشركات
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األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

سجل األسھم
)13(المادة 

")ماألسھسجل("األسھمبسجلالرئیسيمركزھافيالشركةتحتفظ)أ
ددوعوجنسیاتھمومھنھمالدائمةوعناوینھمالمساھمینأسماءفیھیدون

لكلالمملوكةاألسھمشھاداتوأرقاممساھمكلیملكھاالتياألسھم
.منھم

بیعنماألسھمعلىتجريالتيالتصرفاتجمیعاألسھمسجلیتضمن)ب
.ملكیةنقلأو

علىلالطالعوذلكاألسھمسجلعلىاإلطالعمساھملكلیحق)ج
.مساھمتھتخصالتيالتفاصیل

.علیھدخلتتعدیالتوأیةالسجلفيالمدونةالتفاصیلالوزارةإلىوتقدم)د

رقمجدیدةمادةتضاف
األساسيالنظامإلى)13(

ً وذلك من)117(للمادةوفقا
التجاریةالشركاتقانون

4

زیادة رأس المال 
) 17(المادة 

رحالمصالشركةمالرأسزیادةالعادیةغیرالعامةالجمعیةمنبقراریجوز
الشركةمالرأسزیادةالعادیةالعامةالجمعیةمنبقراریجوزكمابھ،

قیمةكاملسدادبشرطبھ،المصرحالشركةمالرأسحدودفيالصادر
قراراصدارمنسنواتثالثخاللاألساسيالصادرالشركةمالرأس

للقیمةلةمعادالجدیدللسھماالسمیةالقیمةتكونأنویجبالزیادة،ھذهیتضمن
.األصليللسھماألسمیةللقیممعادلةالجدیدللسھماالسمیة

زیادة رأس المال 
) 15(المادة 

مالرأسزیادةالعادیةغیرالعامةالجمعیةمنبقراریجوز
ادیةالعالعامةالجمعیةمنبقراریجوزكمابھ،المصرحالشركة

الشركةمالرأسحدودفيالصادرالشركةمالرأسزیادة
الصادرالشركةمالرأسقیمةكاملسدادبشرطبھ،المصرح
ھذهیتضمنقراراصدارمنسنواتثالثخاللاألساسي
للقیمةةمعادلالجدیدللسھماالسمیةالقیمةتكونأنویجبالزیادة،
.ياألصلللسھماألسمیةللقیممعادلةالجدیدللسھماالسمیة

)15(المادةأحكامتعدیل
شيلتتمااألساسيالنظاممن
من)مكرر127(المادةمع

،التجاریةالشركاتقانون
رقمالمرسومبموجبوذلك

كما،2020لسنة)28(
حلتصبالمادةترقیمیعاد

.)17(المادة
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األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

المركزيالبحرینمصرفبموافقةالجدیدةاألسھمإصداریكونسوف
تنفیذاً الصادرةواللوائح2006سنةمن)64(رقمالمالیةالمؤسساتوقانون

.ألحكامة

یمةالقإلىإصدارعالوةإضافةتقررأنالعادیةغیرالعامةللجمعیةیجوز
قطاعاستبعدالعالوةھذهصافيویضافمقدارھا،تحددوأنلألسھماالسمیة

.لالمارأسنصفبلغولوالقانونياالحتیاطيإلىاإلصدارمصروفات

واألسباببالتقاریرالبحرینوبورصةوالتجارةالصناعةوزارةتزویدویجب
.المالرأسزیادةحاالتجمیعفيللزیادةالموجبة

:التالیةالطرقإحدىخاللمنتتمالشركةالمالرأسزیادة

یجبوالمال،رأسفيالمطلوبةالزیاداتقیمةلتغطیةجدیدةاسماصدار)أ
.نقداً القیمةھذهكاملدفع

.الدائنلصالحلحصصالشركةعلىدینتحویل)ب
.أسھمإلىالشركةتصدرھاالتيالقرضسنداتتحویل)ج
.للشركةعینیةحصصتقدیم)د

نالبحریمصرفبموافقةالجدیدةاألسھمإصداریكونسوف
2006سنةمن)64(رقمالمالیةالمؤسساتوقانونالمركزي
.ألحكامةتنفیذاً الصادرةواللوائح

دارإصعالوةإضافةتقررأنالعادیةغیرالعامةللجمعیةیجوز
يصافویضافمقدارھا،تحددوأنلألسھماالسمیةالقیمةإلى
ياالحتیاطإلىاإلصدارمصروفاتاستقطاعبعدالعالوةھذه

.المالرأسنصفبلغولوالقانوني

البحرینوبورصةوالتجارةالصناعةوزارةتزویدویجب
رأسادةزیحاالتجمیعفيللزیادةالموجبةواألسباببالتقاریر

.المال

:التالیةالطرقإحدىخاللمنتتمالشركةالمالرأسزیادة

أسرفيالمطلوبةالزیاداتقیمةلتغطیةجدیدةاسماصدار)أ
.نقداً القیمةھذهكاملدفعویجبالمال،

.الدائنلصالحلحصصالشركةعلىدینتحویل)ب
.مأسھإلىالشركةتصدرھاالتيالقرضسنداتتحویل)ج
.للشركةعینیةحصصتقدیم)د



األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

بلةالقااألرباحمنكجزءأوالمالرأسإلىاالحتیاطيالتمویلتحویل)ه
:الطریقتینبإحدىللتوزیع

نمالشركةتطلبأندوناألصلیة،لألسھماالسمیةالقیمةزیادة)1
ألسھماعلىویؤشراالحتیاطيمنیدفعبلالفرقدفعالمساھمین

.الجدیدةبقیمتھا
لىعاألسھمھذهالشركةوتوزیعالزیادة،بقیمةجدیدةأسھمإصدار)2

ألسھمامنیملكمانسبةبقدركلمقابل،دوناألصلیینالمساھمین
.األصلیة

دھاتحدییتموسیاساتبرامجخاللمنللموظفینحوافزاسھماصدار)و
يفعلیھاالمساھمینموافقةبعداعتمادھاویتماإلدارةمجلسقبلمن

.العادیةغیرالعامةالجمعیةاجتماع
وفیرتعلىالقدرةلھمممناستراتیجيمساھملدخولالزیادةتخصیص)ز

أيبمراعاةوذلكللشركة،تسویقيأوتشغیليأوفنيملموسدعم
معالتنسیقبعدالوزارةمنقراربتحدیدھایصدروضوابطشروط

.المركزيالبحرینمصرف

منكجزءأوالمالرأسإلىاالحتیاطيالتمویلتحویل)ه
:الطریقتینبإحدىللتوزیعالقابلةاألرباح

بتطلأندوناألصلیة،لألسھماالسمیةالقیمةزیادة)1
منیدفعبلالفرقدفعالمساھمینمنالشركة

.الجدیدةبقیمتھااألسھمعلىویؤشراالحتیاطي
ذهھالشركةوتوزیعالزیادة،بقیمةجدیدةأسھمإصدار)2

قدربكلمقابل،دوناألصلیینالمساھمینعلىاألسھم
.األصلیةاألسھممنیملكمانسبة

وسیاساتبرامجخاللمنللموظفینحوافزاسھماصدار)و
بعداعتمادھاویتماإلدارةمجلسقبلمنتحدیدھایتم

رغیالعامةالجمعیةاجتماعفيعلیھاالمساھمینموافقة
.العادیة



األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

شروط العضویة في مجلس اإلدارة
)  27(المادة 

:  یجب أن تتوافر في عضو مجلس اإلدارة الشروط التالیة

.  أن یكون متمتعا بأھلیة التصرف)   أ
بالتدلیسوأبالتقصیرتفالسجریمةفيعلیھالحكمسبققدیكونالأن)ب

ھإلیُردقدیكنلمماالقانونھذاألحكاممخالفتھبسببجریمةأو
.اعتباره

التعیینبقبولكتابةیقرأنبعدإالكعضوشخصأيتعیینیجوزال)ج
شرةمبابصورةبھیقومعملأيعناإلفصاحاإلقراریتضمنأنعلى

أنویجب.للشركةمصالحتضارباومنافسةیشكلمباشرةغیرأو
ً اإلقراریشمل ھافییزاولالتيوالمؤسساتالشركاتأسماءأیضا

.إدارتھامجالسعضویةیشغلأوعملھنشاطات
ً وفمساھمةشركةإدارةمجلسعضویةتوليعلیھمحظوراً یكونأال)د قا

.البحرینمملكةفيبھمعمولآخرقانونأيأوالقانونألحكام

شروط العضویة في مجلس اإلدارة
)  25(المادة 

:  یجب أن تتوافر في عضو مجلس اإلدارة الشروط التالیة

.  أن یكون متمتعا بأھلیة التصرف)   أ
التقصیربتفالسجریمةفيعلیھالحكمسبققدیكونالأن)ب

ماانونالقھذاألحكاممخالفتھبسببجریمةأوبالتدلیسأو
.اعتبارهإلیھُردقدیكنلم

بةكتایقرأنبعدإالكعضوشخصأيتعیینیجوزال)ج
أينعاإلفصاحاإلقراریتضمنأنعلىالتعیینبقبول
افسةمنیشكلمباشرةغیرأومباشرةبصورةبھیقومعمل

ً أیاإلقراریشملأنویجب.للشركةمصالحتضارباو ضا
ملھعنشاطاتفیھایزاولالتيوالمؤسساتالشركاتأسماء

.إدارتھامجالسعضویةیشغلأو
ةشركإدارةمجلسعضویةتوليعلیھمحظوراً یكونأال)د

ً مساھمة يفبھمعمولآخرقانونأيأوالقانونألحكاموفقا
.البحرینمملكة

)25(المادةأحكامتعدیل
شيلتتمااألساسيالنظاممن
قانونمن)173(المادةمع

وذلكالتجاریة،الشركات
)50(رقمالمرسومبموجب

رقموالمرسوم2014لسنة
یعادكما،2018لسنة)1(

ادةالملتصبحالمادةترقیم
)27(.
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األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

بالمنصھذابینیجمعأالنائبھ،أواإلدارةمجلسلرئیسبالنسبة)ه
.الشركةفيرتبةاألعلىالمدیرومنصب

بةبالنسالمركزيالمصرفمنقراربتحدیدھایصدرالتيالشروط)و
وذلكاإلدارة،مجلسفيوالتنفیذینتنفیذینوغیرالمستقلینلألعضاء

البحرینمصرفقانونمن)65(المادةبأحكاماإلخاللعدممع
.المالیةوالمؤسساتالمركزي

أوالتأسیسعقدأوللشركةالعامةالجمعیةتقرھاأخرىشروطأي)ز
.للشركةاألساسيالنظام

ةصفعنھزالتأعالهالمذكورةالشروطمنأیااإلدارةمجلسعضوفقدوإذا
.الشرطذلكفقدانتاریخمنالعضویة

ھذانبییجمعأالنائبھ،أواإلدارةمجلسلرئیسبالنسبة)ه
.الشركةفيرتبةاألعلىالمدیرومنصبالمنصب

أعالهالمذكورةالشروطمنأیااإلدارةمجلسعضوفقدوإذا
.الشرطذلكفقدانتاریخمنالعضویةصفةعنھزالت

7

إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
)  28(المادة 

ویتمريالسالتراكميبالتصویتاإلدارةمجليأعضاءالعامةالجمعیةتنتخب
.الصحیحةالحاضریناألعضاءأصواتبأغلبیةاختیارھم

جلسملعضویةمرشحكلبشأنالتالیةالمعلوماتإتاحةالشركةعلىیجب
بأييشخصبشكلالمساھمینإلىإرسالھاأواإللكترونيموقعھاعلىاإلدارة
:العامةالجمعیةاجتماعلعقدالدعوةتاریخمنابتداءً معتمدةوسیلة

.سنوات)3(ثالثعلىتزیدأنیجوزالوالتيالعضویة،فترة)1

إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
)  26(المادة 

تراكميالبالتصویتاإلدارةمجليأعضاءالعامةالجمعیةتنتخب
نالحاضریاألعضاءأصواتبأغلبیةاختیارھمویتمالسري

.الصحیحة

مرشحكلبشأنالتالیةالمعلوماتإتاحةالشركةعلىیجب
ىإلإرسالھاأواإللكترونيموقعھاعلىاإلدارةمجلسلعضویة

اریختمنابتداءً معتمدةوسیلةبأيشخصيبشكلالمساھمین
:العامةالجمعیةاجتماعلعقدالدعوة

.یةوالمھناألكادیمیةالمؤھالتذلكفيبماالذاتیةالسیرة)1

و)1(رقمالنقاطأضیفت
رقمالمادةإلى)6(و)3(
األساسيالنظاممن)26(

الوزاريالقراربموجب
2022لسنة)91(رقم

اقمیثأحكامبعضیتعدیل
الشركات،وحوكمةإدارة
صبحلتالمادةترقیمیعادكما

.)28(المادة
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األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

.والمھنیةاألكادیمیةالمؤھالتذلكفيبماالذاتیة،السیرة2)
عضوشروطیستوفيالمرشحبأنفیھیبیناإلدارةمجلسمنتقریر3)

وحوكمةإدارةمیثاقفيعلیھاالمنصوصالمستقلاإلدارةمجلس
.الشركات

.لشركةلمنافسةیشكلمباشرةغیرأومباشرةبصورةبھیقومعملأي4)
ةعضوییشغلأوفیھاالعملیزاولالتيوالجھاتالشركاتأسماء5)

.إدارتھامجالس
اءواألعضالمرشحوبینوالشركة،المرشحبینالعالقةتفاصیل6)

.الشركةإدارةبمجلساآلخرین
.الوقتمنیسیرغیرجزءیتطلبیشغلھمنصبأي7)
.جاریةالتالشركاتلقانونالتنفیذیةالالئحةتحددھاأخرىمعلوماتأي8)

یقةطربأيالشركةلمساھميالمعلوماتكافةإرسالالشركةعلىویتوجب
التواصلوسائلكافةعلىالمعلوماتھذهتنشروأنمناسبة،تراھا

السنوياتقریرھبتضمینالشركةتلتزمكما،)وجدتإن(للشركةاالجتماعي
لسمجوأعضاءرئیسمنبكلالمتعلقةبالمعلوماتاإللكترونيوموقعھا
.اإلدارة

لبشكمباشرةغیرأومباشرةبصورةبھیقومعملأي2)
.للشركةمنافس

غلیشأوفیھاالعملیزاولالتيوالجھاتالشركاتأسماء3)
.إدارتھامجلسعضویة

.الوقتمنیسیرغیرجزءبتطلبیشغلھمنصبأي4)
لقانونالتنفیذیةالالئحةتحددھاأخرىمعلوماتأي5)

.التجاریةالشركات

كةالشرلمساھميالمعلوماتكافةإرسالالشركةعلىویتوجب
ةكافعلىالمعلوماتھذهتنشروأنمناسبة،تراھاطریقةبأي

تلتزمكما،)وجدتإن(للشركةاالجتماعيالتواصلوسائل
اإللكترونيوموقعھاالسنويتقریرھابتضمینالشركة

.اإلدارةمجلسوأعضاءرئیسمنبكلالمتعلقةبالمعلومات



األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

مسئولیة أعضاء مجلس اإلدارة 
)  42(المادة 

اهتجالشركةومدیرياإلدارةمجلسوأعضاءرئیسمسئولیةتقوم1)
ً والغیروالمساھمینالشركة من)مكرر18(المادةألحكاموفقا
یحولوال.یكنلمكأنیعتبرذلكبغیریقضيشرطوكلالقانون،

إلیھمالمشاراألشخاصمنأيقبلالمسئولیةدعوىإقامةدون
.ذمتھبإبراءالعامةالجمعیةمناقتراع

شخصیةلیةمسئوإماالسابقةالفقرةفيإلیھاالمشارالمسئولیةتعتبر2)
ةاإلدارمجلسأعضاءبینفیمامشاركةوإمابالذاتعضواً تلحق
ً مسئولیناألعضاءیكوناألخیرةالحالةھذهوفي جھوعلىجمیعا

أيةالمذكورالمسئولیةمنیعفىوالالتعویضات،بأداءالتضامن
رللقرامعارضتھمثیتتإذاإالاإلدارةمجلسفيأعضاءأوعضو

.الجلسةمحضرفي
عنغیابھحالفيالمسئولیةمناإلدارةمجلسعضویعفىوال3)

علمأنھأوبالقرارعلمھعدمثبتإذاإالالقرارفیھااتخذالتيالجلسة
.معارضتھمنیتمكنولمبالقرار

مجلسعضوبمسئولیةقانونيإجراءأياتخاذفيالحقویسقط4)
تاریخمنسنوات)5(خمسمروربعدالسابقةالمادةبموجباإلدارة
ً اإلدارةمجلسفیھاأدىالتيالعامةالجمعیةاجتماع عنحسابا
.إرادتھ

مسئولیة أعضاء مجلس اإلدارة 
)40(المادة 

الشركةتجاهمسئولیناإلدارةمجلسوأعضاءرئیس1)
وإساءةالغشأعمالجمیععنوالغیروالمساھمین

یستأسعقدأوللقانونمخالفةكلوعنالسلطةاستعمال
المعدلاألساسيالنظاملھذاأووھذاالمعدلالشركة

.الشركةإدارةفيالخطأوعن
إماقةالسابالفقرةفيإلیھاالمشارالمسئولیةتعتبر2)

فیماةمشاركوإمابالذاتعضواً تلحقشخصیةمسئولیة
ونیكاألخیرةالحالةھذهوفياإلدارةمجلسأعضاءبین

ً مسئولیناألعضاء بأداءالتضامنوجھعلىجمیعا
ضوعأيالمذكورةالمسئولیةمنیعفىوالالتعویضات،

معارضتھمثیتتإذاإالاإلدارةمجلسفيأعضاءأو
.الجلسةمحضرفيللقرار

حالفيالمسئولیةمناإلدارةمجلسعضویعفىوال3)
عدمتثبإذاإالالقرارفیھااتخذالتيالجلسةعنغیابھ
منیتمكنولمبالقرارعلمأنھأوبالقرارعلمھ

.معارضتھ
عضوبمسئولیةقانونيإجراءأياتخاذفيالحقویسقط4)

خمسمروربعدالسابقةالمادةبموجباإلدارةمجلس
أدىالتيالعامةالجمعیةاجتماعتاریخمنسنوات)5(

ً اإلدارةمجلسفیھا .إرادتھعنحسابا

)40(المادةأحكامتعدیل
شيلتتمااألساسيالنظاممن
والمادة)185(المادةمع
الشركاتقانونمن)187(

بموجبوذلكالتجاریة،
لسنة)1(رقمالمرسوم
رقموالمرسوم2018

كما،2020لسنة)28(
حلتصبالمادةترقیمیعاد

.)42(المادة
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األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

اإلدارةمجلسرئیسضدالمسئولیةدعوىرفعفيالحقللشركةیكون5)
عنھاأتنشالتياألخطاءبسببالشركةومدیرياإلدارةمجلسوأعضاء
ً المساھمینمجموعتلحقأضرار .القانونمن)مكرر18(للمادةوفقا
الھایتوأنعلىدعوىبرفعالعامةالجمعیةمنقراریصدرأنویجب
تخاصمھمممناإلدارةمجلسرئیسكانوإذا.اإلدارةمجلسرئیس

ً العامةالجمعیةتعینأنوجبالشركة رةاإلدامجلسمنآخراً عضوا
مجلسأعضاءجمیعإلىموجھةالدعوىكانتوإذا.الدعوىإلقامة
أعضاءغیرمنعنھاینوبمنالعامةالجمعیةتعینأنوجباإلدارة

.الدعوىرفعفيالمجلس
ركةالشإدارةمجلسضدمنفرداً المسئولیةدعوىیرفعأنمساھملكل6)

ً برفعھاالشركةقیامعدمحالةفي ھذهمن)5(الفقرةألحكاموفقا
دبعوذلككمساھم،بھخاصضررإلحاقفيالخطأتسببإذاالمادة،
الوصولبعلممصحوبمسجلكتاببموجبالشركةبإخطارقیامھ

ً بثالثینرفعھاقبلالدعوىرفععلىبعزمھ ویقع,األقلعلىیوما
أنمساھمللویجوزذلك،بغیریقضيالشركةنظامفيشرطكلباطالً 
یدهحتتمابتقدیمالغیرأوعلیھالمدعىإلزامالدعوىنظرأثناءیطلب

لتحدیدالحاجةدونصلةذاتتكونمنھا،فئاتأومحررات،أیھمن
.حدهعلىمحرركل

أماة،التفلیسأمینحقمنالدعوىرفعیكونالشركةإفالسحالفي7)
جراءاتاإلاتخاذللمصفيفیجوزالتصفیةقیدفيالشركةكانتإذا

عیةالجمموافقةعلىللحصولالحاجةدونالدعوىومتابعةالقانونیة
.العامة

ئیسرضدالمسئولیةدعوىرفعفيالحقللشركةیكون5)
الشركةومدیرياإلدارةمجلسوأعضاءاإلدارةمجلس
مجموعتلحقأضرارعنھاتنشأالتياألخطاءبسبب

ً المساھمین أنویجب.القانونمن)مكرر18(للمادةوفقا
أنعلىدعوىبرفعالعامةالجمعیةمنقراریصدر
مجلسرئیسكانوإذا.اإلدارةمجلسرئیسیتوالھا
الجمعیةتعینأنوجبالشركةتخاصمھمممناإلدارة
ً العامة وإذا.الدعوىإلقامةاإلدارةمجلسمنآخراً عضوا
اإلدارةمجلسأعضاءجمیعإلىموجھةالدعوىكانت
غیرمنعنھاینوبمنالعامةالجمعیةتعینأنوجب

.الدعوىرفعفيالمجلسأعضاء
ئولیةالمسدعوىبرفعالشركةقیامعدمحالةفيوللمساھم6)

ماعمنفرداَ الدعوىیرفعأناإلدارة،مجلسأعضاءعلى
علىویجب.األخطاءتلكبسببضررمنبھلحق

مصحوبمسجلكتاببموجبالشركةإخطارالمساھم
وىالدعرفعقبلالدعوىرفععلىبعزمھالوصولبعلم

ً )30(بثالثین .األقلعلىیوما
أمینحقمنالدعوىرفعیكونالشركةإفالسحالفي7)

یجوزفالتصفیةقیدفيالشركةكانتإذاأماالتفلیسة،
وندالدعوىومتابعةالقانونیةاإلجراءاتاتخاذللمصفي
.العامةالجمعیةموافقةعلىللحصولالحاجة



األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

إقامةدونیحولالاإلدارةمجلسذمةبإبراءالعامةالجمعیةاقتراع)8
.اإلدارةمجلسعلىالمسئولیةدعوى

یحولالاإلدارةمجلسذمةبإبراءالعامةالجمعیةاقتراع8)
.اإلدارةمجلسعلىالمسئولیةدعوىإقامةدون

المصلحة الشخصیة 
)43(المادة 

لھمابالمجلسیبلغأناإلدارةمجلسوأعضاءرئیسمنكلعلىیجب)أ
ةالمعروضالمسائلفيمباشرةغیرأومباشرةشخصیةمصلحةمن

ةكافیشملالمصلحةھذهتفاصیلعنوافبیانمعالمجلس،على
أوالمداولةفياالشتراكلھیجوزوالبھا،الخاصةالجوھریةاألمور
أن،الشھذافيالصادرةالقراراتعلىالتصویتأواالجتماعحضور
.الجلسةمحضرفيالتبلیغویثبت

مصلحةالمدراءمنأيأواإلدارةمجلسأعضاءأولرئیسیكونال)ب
ابلحسعقدأوصفقةأيفيمباشرةغیرأومباشرةبصورةخاصة
.اإلدارةمجلسمنبموافقةإالالشركة

العقودبنتائجالعامةالجمعیةیبلغأناإلدارةمجلسرئیسعلى)ج
ً علیھاالموافقةتمتالتيوالتصرفات ھذهمن)ب(الفقرةألحكاموفقا

ویجب.التصرفإتمامأوالعقدلتنفیذتالاجتماعأولفيوذلكالمادة،
ً التبلیغیكونأن لخارجي،االحساباتمدققمنخاصبتقریرمصحوبا

المالیةابیاناتھفيوالصرفاتالعقودھذهعنتفصحأنالشركةوعلى
صرفاتوالتالعقودتلكتفاصیلاإلفصاحویشملالسنوي،وتقریرھا

وعضأورئیسكانسواءالمصلحةوصاحبالمصلحةومدىوطبیعة
.المدیرأواإلدارةمجلس

المصلحة الشخصیة 
)  41(المادة 

علىالتجاریةالشركاتقانونمن)189(المادةاحكامتسري
مجلسوأعضاءرئیسلدىوجدتإنالشخصیةالمصلحة

أعمالبیتعلقفیمامدیریھامنأوالتنفیذيالرئیسأواإلدارة
.الشركةوعقود

)41(المادةأحكامتعدیل
شيلتتمااألساسيالنظاممن
رقمالوزاريالقرارمع
بتعدیل2022لسنة)91(

إدارةمیثاقأحكامبعض
والمادةالشركاتوحوكمة

الشركاتقانونمن)189(
بموجبوذلكالتجاریة
لسنة)28(رقمالمرسوم
ترقیمیعادكما،2020
.)43(المادةلتصبحالمادة
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األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

حظرالمخالفةعلىیترتبالنیة،حسنالغیربحقوقاإلخاللعدممع)د
عقدالببطالنالمطالبةجوازالمادةھذهمن)ب(الفقرةفيإلیھالمشار

تعارضعلىینطويكانأوعادلةغیرشروطھكانتإذاالتصرفأو
ربحيأالشركةإلى‘یردوأنبالتعویضالمخالفوإلزامالمصالح،في
.المخالفةمنلھتحققتمنفعةأو

رأسمالمن%10عنیقلالماعلىالحائزینللمساھمینیجوز)ه
أوبالعقودالمتعلقةوالمستنداتاألوراقعلىاالطالعالشركة

لىعوالحصولالمادةھذهمن)ب(الفقرةفيإلیھاالمشارالتصرفات
.منھامستخرجاتأوصور

لجنة التدقیق 
)  44(المادة 

نبیمنبكاملھاتشكلتدقیقلجنةاإلدارةمجلسمنبقرارتشكل1)
التدقیقوللشركةوالمالیةالمحاسبیةالممارساتمراجعةتتولىأعضائھ

وأنظمةالقانونبأحكامااللتزامومدىبھ،یتصلوماالمحاسبي
ضوابطالشركاتوحوكمةإدارةمیثاقویحددالشركة،وسیاسات

.ائھاأعضومكافآتعملھاونظامواختصاصاتھاالتدقیقلجنةتشكیل
التسجعلىاالطالعحقبعملھا،القیامسبیلفيالتدقیق،للجنة2)

منبیانأوإیضاحأيوطلبوحساباتھاوأوراقھاومستنداتھاالشركة
.التنفیذیةواإلدارةاإلدارةمجلسأعضاء

ً السنويالتقریرضمنیدرج3) أنفیھعىیراالتدقیقلجنةبأعمالبیانا
مةحوكوإدارةمیثاقفيعلیھاالمنصوصالتفاصیلعلىیشتمل

.الشركات

رقمجدیدةمادةتضاف
األساسيالنظامإلى)44(

ً وذلك 184(للمادةوفقا
الشركاتقانونمن)مكرر

بموجبوذلكالتجاریة،
لسنة)28(رقمالمرسوم
الوزاريوالقرار2020

2021لسنة)64(رقم
ئحةالالأحكامبعضبتعدیل

كاتالشرلقانونالتنفیذیة
التجاریة
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األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
)  47(المادة 

وتكوناإلدارة،مجلسأعضاءمكافآتالعادیةالعامةالجمعیةتحدد1)
ً خاضعة وزیرمنالصادرةوالقراراتالقانون،أحكامإلىدوما
.المركزيالبحرینبمصرفالخاصةواألنظمةوالتجارةالصناعة

اتسیاسواعتمادلمراجعةالمكافآتلجنةبإنشاءاإلدارةمجلسیقوم2)
م،سلیبشكلوإدارتھتنفیذهوضماناألجورنظامولمراقبةاألجور،
.لعمومیةاللجمعیةاإلدارةمجلسبمكافآتالمتعلقةالتوصیاتولتقدیم
ةاالستعانأواالحتفاظ)االقتضاءحسب(المكافآتللجنةویجوز

.مھامھاتنفیذفيلمساعدتھاومؤسساتباستشاریین

والتي،بھاالمعمولواللوائحللقوانینامتثالھابضماناللجنةوتلتزم
مصرفقانونالتجاریة،الشركاتقانونحصر،دونولكنتشمل

والدلیلولوائح،قراراتمنعنھمایصدروماالمركزيالبحرین
.علیھمتجريقدتعدیالتأيشاملةللمصرفاإلرشادي

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
)  44(المادة 

مجلسأعضاءمكافآتالعادیةالعامةالجمعیةتحدد1)
ً خاضعةوتكوناإلدارة، القانون،أحكامإلىدوما

مةواألنظوالتجارةالصناعةوزیرمنالصادرةوالقرارات
.المركزيالبحرینبمصرفالخاصة

تمادواعلمراجعةالمكافآتلجنةبإنشاءاإلدارةمجلسیقوم2)
هتنفیذوضماناألجورنظامولمراقبةاألجور،سیاسات
بمكافآتةالمتعلقالتوصیاتولتقدیمسلیم،بشكلوإدارتھ
تالمكافآللجنةویجوز.العمومیةللجمعیةاإلدارةمجلس

ینباستشاریاالستعانةأواالحتفاظ)االقتضاءحسب(
.مھامھاتنفیذفيلمساعدتھاومؤسسات

لمعمولاواللوائحللقوانینامتثالھابضماناللجنةوتلتزم
الشركاتقانونحصر،دونولكنتشملوالتيبھا،

یصدروماالمركزيالبحرینمصرفقانونالتجاریة،
للمصرفاإلرشاديوالدلیلولوائح،قراراتمنعنھما
.علیھمتجريقدتعدیالتأيشاملة

)44(المادةأحكامتعدیل
شيلتتمااألساسيالنظاممن
تأجریالتيالتعدیالتمع

من)188(المادةعلى
التجاریةالشركاتقانون
رقمالمرسومبموجبوذلك

والقرار2021لسنة)20(
لسنة)91(رقمالوزاري
امأحكبعضبتعدیل2022
وحوكمةإدارةمیثاق

مترقییعادكماالشركات،
.)47(المادةلتصبحالمادة
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الرمز 

دلبباستثناء(اإلجمالیةاإلدارةمجلسمكافآتتتجاوزالأنیجب3)
خصمبعدمالیةسنةألیةالربحصافيمن%10)االجتماعحضور

من%5عنیقلالللمساھمینربحوتوزیعالقانونیةاالحتیاطیات
أوتعلنأنشركةعلىیفرضالالنصھذا.المدفوعالشركةرأسمال

نأویجب.العامةالجمعیةموافقةإلىذلكویخضع.أرباحأيتدفع
املكلشاملبیانالعامةالجمعیةإلىاإلدارةمجلستقریریشتمل
السنةخاللحدهعلىكلاإلدارةمجلسوأعضاءرئیسعلیھحصل
وبدلحاألربافيونصیبومزایامنافعذلكفيبمامكافآتمنالمالیة

مذكورالالتقریریشتملكما.وغیرھاومصروفاتتمثیلوبدلحضور
ماأوإداریینأوموظفینبوصفھمالمجلسأعضاءقبضھمابیانعلى

.أخرىأعمالأیھأواستشاریةأوإداریةأوفنیةأعمالنظیرقبضوه
اءأعضمكافآتعناإلفصاحالمذكورالتقریریشتملأنیجبكما

ً حدهعلىكلالتنفیذیةاإلدارة من)188(المادةبنصواردھولماوفقا
حصلتمالكلبیانعلىالمذكورالتقریریشتملأنیجبكما.القانون

أعلىلكذفيبمامكافآت،منالمالیةالسنةخاللالتنفیذیةاإلدارةعلیھ
ً األرباح،فيونصیبوأسھمومزایاومنافعرواتبست ضوابطللوفقا
.التنفیذیةالالئحةتحددھاالتي

أدواتأوأسھمشكلفيمكافأةتلقياإلدارةمجلسألعضاءیجوز4)
بقةمسموافقةعلىبناءذلكیكونأنشریطةباألسھم،مرتبطةمالیة
.العمومیةالجمعیةمن

اإلجمالیةاإلدارةمجلسمكافآتتتجاوزالأنیجب3)
الربحصافيمن%10)االجتماعحضوربدلباستثناء(

وزیعوتالقانونیةاالحتیاطیاتخصمبعدمالیةسنةألیة
الشركةرأسمالمن%10عنیقلالللمساھمینربح

دفعتأوتعلنأنشركةعلىیفرضالالنصھذا.المدفوع
بویج.العامةالجمعیةموافقةإلىذلكویخضع.أرباحأي
انبیالعامةالجمعیةإلىاإلدارةمجلستقریریشتملأن

خاللاإلدارةمجلسأعضاءعلیھحصلمالكلشامل
ضورحوبدلاألرباحفيونصیبرواتبمنالمالیةالسنة
رالتقرییشتملكما.وغیرھاومصروفاتتمثیلوبدل

بوصفھمالمجلسأعضاءقبضھمابیانعلىالمذكور
أوفنیةأعمالنظیرقبضوهماأوإداریینأوموظفین

أنیجبكما.أخرىأعمالأیھأواستشاریةأوإداریة
ءأعضامكافآتعناإلفصاحالمذكورالتقریریشتمل
ً حدهعلىكلالتنفیذیةاإلدارة المادةبنصواردھولماوفقا

.القانونمن)188(
ھمأسشكلفيمكافأةتلقياإلدارةمجلسألعضاءیجوز4)

ناءبذلكیكونأنشریطةباألسھم،مرتبطةمالیةأدواتأو
.العمومیةالجمعیةمنمسبقةموافقةعلى



األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
والمالحظاتالشركات

الرمز 

أومشروعاتأيمنمنافعأياستالماإلدارةمجلسألعضاءیجوزال5)
شركةالعمالءإلىبترویجھاتقومأوالشركةقبلمنتداراستثمارات

رفمصدلیلفيذلكخالفعلىینصلمماالمحتملین،أوالحالیین
.اإلرشاديالمركزيالبحرین

ً الشركةفیھاتحققالالتيالسنواتفي6) توزعالتيالالسنواتأوأرباحا
اإلدارةمجلسأعضاءمكافآتتكونالمساھمین،علىأرباحفیھا

 ً .والسیاحةوالتجارةالصناعةوزارةفيالوزیرلموافقةخاضعا
اإلدارةمجلسأعضاءمكافآتتخضعأعاله،جاءبمااإلخاللدون7)

،المركزيالبحرینمصرفبلوائحعلیھمنصوصھولماوتمتثل
.آخرىإلوقتمنعلیھاتجريقدالتيالتحدیثاتأوالتعدیالتشاملة

أيمنمنافعأياستالماإلدارةمجلسألعضاءیجوزال5)
تقومأوالشركةقبلمنتداراستثماراتأومشروعات
لمماالمحتملین،أوالحالیینالشركةعمالءإلىبترویجھا

كزيالمرالبحرینمصرفدلیلفيذلكخالفعلىینص
.اإلرشادي

ً الشركةفیھاتحققالالتيالسنواتفي6) لسنواتاأوأرباحا
آتمكافتكونالمساھمین،علىأرباحفیھاتوزعالالتي

ً اإلدارةمجلسأعضاء ةوزارفيالوزیرلموافقةخاضعا
.والسیاحةوالتجارةالصناعة

أعضاءمكافآتتخضعأعاله،جاءبمااإلخاللدون7)
بلوائحعلیھمنصوصھولماوتمتثلاإلدارةمجلس

دیثاتالتحأوالتعدیالتشاملةالمركزي،البحرینمصرف
.آخرإلىوقتمنعلیھاتجريقدالتي
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والمالحظاتالشركات

الرمز 

الجمعیة العامة العادیة 
)  49(المادة 

انعقادھا-1

فيدارةاإلمجلسرئیسمنبدعوةللمساھمینالعادیةالعامةالجمعیةتنعقد)أ
.القانوناحكامبمراعاةاإلدارةمجلسیحددھمااللذینوالمكانالزمان

علىینمحلیتجریدتینفيالعامةالجمعیةالنعقادالمساھمیندعوةتعلن
قبلذلكواإلنجلیزیة،باللغةواألخرىالعربیةباللغةإحداھماتصدراألقل

ً )21(وعشرینبواحدلالنعقادالمحددالموعد أنویجباألقل،علىیوما
ُ ومتضمفصالً یكونوأناألعمالجدولعلىمشتمالً اإلعالنیكون منا

ً الالزمةالمعلومات ركاتالشلقانونالتنفیذیةالالئحةتحددهلماوفقا
.التجاریة

منأيخاللمنالقانونفيالمقررةاالجتماعاتمنأيعقدیجوز)ب
ً اإلكترونیوالتصویتالھاتفیةأواإللكترونیةاالتصالوسائل ألحكاموفقا
.2021لسنة)63(رقمالقرارمن)3(المادة

كوذلالسنةفياألقلعلىمرةالعادیةالعامةالجمعیةتعقدأنویجب)ج
.للشركةالمالیةالسنةلنھایةالتالیة)3(الثالثةالشھورخالل

إذااالنعقادإلىالعادیةالعامةالجمعیةدعوةیقررأناإلدارةولمجلس)د
من%10یمثلالمساھمینمنعددأوالحساباتمدققذلكإلیھطلب

.الشركةرأسمال

الجمعیة العامة العادیة 
)  46(المادة 

انعقادھا-1

سرئیمنبدعوةللمساھمینالعادیةالعامةالجمعیةتنعقد)أ
مجلسیحددھمااللذینوالمكانالزمانفياإلدارةمجلس
.القانوناحكامبمراعاةاإلدارة

ینجریدتفيالعامةالجمعیةالنعقادالمساھمیندعوةتعلن
خرىواألالعربیةباللغةإحداھماتصدراألقلعلىمحلیتین

واحدبلالنعقادالمحددالموعدقبلوذلكاإلنجلیزیة،باللغة
ً )21(وعشرین اإلعالنیكونأنویجباألقل،علىیوما

ُ ومتضمنمفصالً یكونوأناألعمالجدولعلىمشتمالً  ا
ً الالزمةالمعلومات لقانونالتنفیذیةالالئحةتحددهلماوفقا
.التجاریةالشركات

فياألقلعلىمرةالعادیةالعامةالجمعیةتعقدأنویجب)ب
السنةلنھایةالتالیة)3(الثالثةالشھورخاللوذلكالسنة

.للشركةالمالیة
إلىالعادیةالعامةالجمعیةدعوةیقررأناإلدارةولمجلس)ج

منعددأوالحساباتمدققذلكإلیھطلبإذااالنعقاد
.الشركةرأسمالمن%10یمثلالمساھمین

)64(المادةأحكامتعدیل
ً األساسيالنظاممن وفقا

من)198(المادةألحكام
التجاریةالشركاتقانون
رقمالمرسومبموجبوذلك

یعادكما،2018لسنة)1(
ادةالملتصبحالمادةترقیم

)49(.
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األحكام الجدیدة األحكام القدیمة  قانونلموادالمرجعيالرقم
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الرمز 

لىإالعامةالجمعیةتدعوأنوالسیاحةوالتجارةالصناعةلوزارةویجوز)ه
أندونالنعقادھاالمحددالموعدعلى)1(واحدشھرانقضىإذااالنعقاد
الحدعناإلدارةمجلسأعضاءعددنقصإذاأواالنعقادإلىتدعى
ةالجمعیبدعوةاإلدارةمجلسیقملمإذاأوانعقادهلصحةالالزماألدنى
إلیھمالمقدالطلبلتاریخالتاليالیوممنشھرخاللاالنعقادإلىالعامة
.أعاله)ج(الفقرةوفق

إلىالعامةالجمعیةدعوةیقررأنوالتجارةالصناعةلوزیرویجوز)و
ً ھناكانارتأىإذااالنعقاد .ذلكتوجبأسبابا

عیةالجمتدعوأنوالسیاحةوالتجارةالصناعةلوزارةویجوز)د
الموعدعلى)1(واحدشھرانقضىإذااالنعقادإلىالعامة
دعدنقصإذاأواالنعقادإلىتدعىأندونالنعقادھاالمحدد
هانعقادلصحةالالزماألدنىالحدعناإلدارةمجلسأعضاء

رأسمن%10یمثلالمساھمینمنعددذلكطلبإذاأو
ررتبجدیةأسبابلدیھمتكونأنبشرطاألقلعلىالمال

ىإلالعامةالجمعیةبدعوةاإلدارةمجلسیقملمإذاأوالطلب
إلیھدمالمقالطلبلتاریخالتاليالیوممنشھرخاللاالنعقاد

.أعاله)ج(الفقرةوفق
الجمعیةدعوةیقررأنوالتجارةالصناعةلوزیرویجوز)ه

ً ھناكانارتأىإذااالنعقادإلىالعامة .ذلكتوجبأسبابا

أحكام مشتركة 
)  52(المادة 

ً العامةالجمعیةتصدرھاالتيالقراراتتلتزم1) وھذانونالقاألحكاموفقا
رینحاضكانواسواءالمساھمینوجمیعللشركةالمعدلاألساسيالنظام

كانواأوغائبینأوالقراراتھذهفیھصدرتالذياالجتماعفي
.لھامخالفینأوموافقین

.العامةالجمعیةقراراتتنفیذاإلدارةمجلسعلى2)

أحكام مشتركة 
)  49(المادة 

ً العامةالجمعیةتصدرھاالتيالقراراتتلتزم1) ألحكاموفقا
وجمیعللشركةالمعدلاألساسيالنظاموھذاالقانون

الذياالجتماعفيحاضرینكانواسواءالمساھمین
أوموافقینكانواأوغائبینأوالقراراتھذهفیھصدرت
.لھامخالفین

.العامةالجمعیةقراراتتنفیذاإلدارةمجلسعلى2)

)94(المادةأحكامتعدیل
ً األساسيالنظاممن وفقا

و)215(المادةألحكام
من)مكرر215(المادة
التجاریةالشركاتقانون
رقمالمرسومبموجبوذلك

كما،2022لسنة)28(
حلتصبالمادةترقیمیعاد

.)52(المادة

14
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الرمز 

نعیصدرقراركلباطالُ یقعالنیة،حسنالغیراإلخاللعدممع3)
تعدیالتھاوالتنفیذیةلالئحةأوالقانونألحكامبالمخالفةالعامةالجمعیة

.المعدلاألساسينظامھاأوالمعدلالشركةتأسیسلعقدأو/و
لھكانإنبالتعویضوالمطالبةالبطالن،دعوىإقامةللمساھمیجوز4)

غیرأوالعادیةالعامةالجمعیةعنیصدرقرارأيبشأنمقتض،
خاصنفعلجلبأوالمساھمینمنمعینةفئةلصالحكانإذاالعادیة

عینةمبفئةاإلضراربقصدصدرأولغیرھم،أواإلدارةمجلسألعضاء
لمصلحةاعتباردوناألقلیةبحقوقإجحاففیھأوالمساھمینمن

.الشركة
البطالنبالحكمعلىیترتبالنیة،حسنالغیربحقوقاإلخاللعدمومع5)

اإلدارةمجلسعلىویجب.یكنلمكأنالعامةالجمعیةقراراعتبار
.المحلیةالیومیةالجرائدإحدىفيالبطالنحكمنشر

فيإلیھاالمشارالبطالندعوىنظرأثناءیطلبأنللمساھمیجوز6)
دهیتحتمابتقدیمالغیرأوعلیھالمدعىإلزامالمادةھذهمن)4(الفقرة

الحاجةدونالدعوى،بموضوعصلةذاتتكونمستنداتأیھمن
.حدهعلىمحرركللتحدید

المادةھذهمن)4(الفقرةفيإلیھاالمشارالبطالندعوىتسمعال7)
ً ستینبمضي سنةيمضأوالجمعیةبقرارالمساھمعلمتاریخمنیوما

فعرعلىیترتبوال.أوالً تنقضيالمدتینأيصدوره،تاریخمن
.ذلكبغیرالمحكمةتأمرلمماالقرارتنفیذوقفالدعوى

ارقركلباطالُ یقعالنیة،حسنالغیراإلخاللعدممع3)
أوالقانونألحكامبالمخالفةالعامةالجمعیةعنیصدر
المعدلشركةالتأسیسلعقدأو/ووتعدیالتھاالتنفیذیةلالئحة

.المعدلاألساسينظامھاأو
یضبالتعووالمطالبةالبطالن،دعوىإقامةللمساھمیجوز4)

الجمعیةعنیصدرقرارأيبشأنمقتض،لھكانإن
أحكاممعیتعارضكانإذاالعادیةغیرأوالعادیةالعامة

األساسيوالنظامالتأسیسعقدأوعامقرارالقانون،
.للشركة

لىعیترتبالنیة،حسنالغیربحقوقاإلخاللعدمومع5)
.كنیلمكأنالعامةالجمعیةقراراعتباربالبطالنالحكم
إحدىفيالبطالنحكمنشراإلدارةمجلسعلىویجب

.المحلیةالیومیةالجرائد
ارالمشالبطالندعوىنظرأثناءیطلبأنللمساھمیجوز6)

أوعلیھالمدعىإلزامالمادةھذهمن)4(الفقرةفيإلیھا
صلةذاتتكونمستنداتأیھمنیدهتحتمابتقدیمالغیر

علىمحرركللتحدیدالحاجةدونالدعوى،بموضوع
.حده

من)4(الفقرةفيإلیھاالمشارالبطالندعوىتسمعال7)
ً ستینبمضيالمادةھذه قراربالمساھمعلمتاریخمنیوما

المدتینأيصدوره،تاریخمنسنةمضيأوالجمعیة
نفیذتوقفالدعوىرفععلىیترتبوال.أوالً تنقضي
.ذلكبغیرالمحكمةتأمرلمماالقرار
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والمالحظاتالشركات

الرمز 

.التكراربسببحذفھایتم8)
.التكراربسببحذفھایتم9)

.التكراربسببحذفھایتم10)
سجلفيالعامةالجمعیةاجتماعفيالحاضرینالمساھمینأسماءتسجل11)

لتسجیلاویتم.للشركةالرئیسيالمكتبفيالغرضلھذایحفظخاص
اجتماعانعقادمناألقلعلىساعة)24(وعشرونأربعقبلالمذكور
نابةباإلالحاضرینالمساھمینأسماءالسجلویتضمنالعامةالجمعیة

.وكالةأوأصالةسواءالممثلةأوالمملوكةاألسھموعدد
عندلھویكونالعامةالجمعیةاجتماعحضورفيالحقمساھملكل12)

.یمتلكھاالتياألسھمعددیعادلاألصواتمنعددالتصویت

یكنلمكأنالقراراعتباربالبطالنالحكمعلىویترتب8)
نشرباإلدارةمجلسویلتزمالمساھمینجمیعإلىبالنسبة
.المحلیةالیومیةالجرائدإحدىفيالحكمملخص

ماقرارالتنفیذوقفالبطالندعوىرفععلىیترتبوال9)
.بذلكالمحكمةتأمرلم

صدورتاریخمن)1(سنةبمضيالبطالندعوىتسمعال10)
.القرار

ةالجمعیاجتماعفيالحاضرینالمساھمینأسماءتسجل11)
المكتبفيالغرضلھذایحفظخاصسجلفيالعامة

عأربقبلالمذكورالتسجیلویتم.للشركةالرئیسي
اجتماعانعقادمناألقلعلىساعة)24(وعشرون

المساھمینأسماءالسجلویتضمنالعامةالجمعیة
واءسالممثلةأوالمملوكةاألسھموعددباإلنابةالحاضرین

.وكالةأوأصالة
العامةالجمعیةاجتماعحضورفيالحقمساھملكل12)

عددیعادلاألصواتمنعددالتصویتعندلھویكون
.یمتلكھاالتياألسھم
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فيغیرھممنأوالمساھمینمنغیرهیوكلأنللمساھمیجوز13)
ءوأعضارئیسغیرمنالوكیلیكونأنعلىعنھ،نیابةالحضور

بلألقارالتوكیلبحقذلكیخلوالالشركة،وموظفياإلدارةمجلس
تعدهةبالكتابوثابتخاصتوكیلبمقتضىوذلكاألولى،الدرجةمن

رالحضوفيوفاقدیھااألھلیةناقصيویمثل.الغرضلھذاالشركة
األسھمعددبخاصةبطاقاتتعدأنالشركةوعلىقانونیاُ،عنھمالنائبون

نمساھمیعننیابةفیھایحضرالتيواألسھمالمساھمیملكھاالتي
نھمعالنائبونالحضورفيوفاقدیھااألھلیةناقصيویمثل.آخرین
 ً ملكھایالتياألسھمبعددخاصةبطاقاتتعدأنالشركةوعلىقانونا

بویجآخرین،مساھمینعننیابةفیھایحضرالتيواألسھمالمساھم
الجمعیةاجتماعقبلالشركةلدىالنیابةصفةوإبرازالتوكیالتإجراء
أنعضوأليیجوزوالاألقل،علىساعةوعشرینبأربعالعامة

تتعلقيالتالمسائلفيیمثلھعمنأونفسھعنالتصویتفيیشترك
.الشركةوبینبینھقائمبخالفأولھمباشرةخاصةبمنفعة

منأوالمساھمینمنغیرهیوكلأنللمساھمیجوز13)
منالوكیلیكونأنعلىعنھ،نیابةالحضورفيغیرھم

والالشركة،وموظفياإلدارةمجلسوأعضاءرئیسغیر
ذلكواألولى،الدرجةمنلألقاربالتوكیلبحقذلكیخل

لھذاركةالشتعدهبالكتابةوثابتخاصتوكیلبمقتضى
رالحضوفيوفاقدیھااألھلیةناقصيویمثل.الغرض
اتبطاقتعدأنالشركةوعلىقانونیاُ،عنھمالنائبون
التيواألسھمالمساھمیملكھاالتياألسھمبعددخاصة
يناقصویمثل.آخرینمساھمینعننیابةفیھایحضر
ً عنھمالنائبونالحضورفيوفاقدیھااألھلیة وعلىقانونا
كھایملالتياألسھمبعددخاصةبطاقاتتعدأنالشركة
مساھمینعننیابةفیھایحضرالتيواألسھمالمساھم
لدىةالنیابصفةوإبرازالتوكیالتإجراءویجبآخرین،
اعةسوعشرینبأربعالعامةالجمعیةاجتماعقبلالشركة

ویتالتصفيیشتركأنعضوأليیجوزوالاألقل،على
منفعةبتتعلقالتيالمسائلفيیمثلھعمنأونفسھعن

.الشركةوبینبینھقائمبخالفأولھمباشرةخاصة
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الرمز 

معوكمة،بالحالخاصةالرقابیةبالمتطلباتالشركةالتزاممنالتأكد)ز()2
قمدقعلىویجب.التوضیحأوااللتزاممبدأاالعتبارفياألخذ

يفالمھنيرأیھضمنخاصةفقرةفيسبقماإثباتالحسابات
عنھةالصادروالمختومةالموقعةالخطاباتأوالمالیةالتقاریرجمیع
.األحوالبحسبللشركة،الماليالوضعبشأن

)222(إلى)217(الموادفيالمقررةللقواعدالحساباتمدققیخضع)5
)15(مرقبقانونبالمرسومالصادرالحساباتمدققيوقانون،القانونمن

.وتعدیالتھ2021لسنة

)217(الموادفيالمقررةللقواعدالحساباتمدققیخضع)5
الصادرالحساباتمدققيوقانون،القانونمن)222(إلى

.وتعدیالتھ1991لسنة)26(رقمبقانونبالمرسوم

برقمجدیدةفقرةتضاف
المادةمن)2(البندإلى)ز(
األساسيالنظاممن)51(

 ً يالوزارالقرارمعتماشیا
2022لسنة)91(رقم

اقمیثأحكامبعضبتعدیل
الشركاتوحوكمةإدارة

كسلیعالخامسالبندویعدل
بشأنالجدیدالقانونرقم

الحساباتمدققي
یمترقیعادكماالخارجیین،

.)54(المادةلتصبحالمادة
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تصفیة الشركة وقسمتھا
)  61(المادة 

أموالھاقسمةوالشركةتصفیةوتتمتصفیةحالةفيحلھابعدالشركةتعتبر
 ً قانونمن)344(إلى)325(الموادفيعلیھاالمنصوصلألحكاموفقا

.التجاریةالشركات

تصفیة الشركة وقسمتھا
)  58(المادة 

الشركةیةتصفوتتمتصفیةحالةفيحلھابعدالشركةتعتبر
ً أموالھاوقسمة )325(الموادفيعلیھاالمنصوصلألحكاموفقا

.التجاریةالشركاتقانونمن)344(إلى

ولیةالمسئدعوىرفعفيالحقیكونالشركة،إفالسحالةفي
.التفلیسةأمینحقمنالمادةھذهمن)2(الفقرةفيإلیھاالمشار

الدعوىرفعالمصفيتولىالتصفیةطورفيالشركةكانتإذا
.العامةالجمعیةمنقرارعلىالحصولبعد

من)58(المادةتعدیل
خاللمناألساسيالنظام
الثةوالثالثانیةالفقرةحذف
 ً يفالحاصلللتكرارنظرا
،)40(المادةمن)7(البند
صیحلتالمادةترقیمیعادكما

)61(المادة
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