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.مر�سوم بقانون رقم ( )22ل�سنة 2016
ب�ش�أن �شركات الخاليا المحمية
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة          ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 1971
وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1987وتعديالته،
وعلى القانون املدين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2001
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  2002وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صـادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة
 ،2006املعدَّل باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة ،2015
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
مادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبين َة قرينَ كل منها ،ما
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
مل ِ
�شركة اخلاليا املحمية �أو ال�شركة� :شركة جتارية ُتن�ش�أ وفق ًا لأحكام هذا القانون وتت�ألف من نواة،
وخلية واحدة �أو �أكرث ،يكون لكل منها �أ�صول وم�سئولية منف�صلة عن الأخرى على النحو املن�صو�ص عليه
يف هذا القانون.
اخللية :اخللية التي ُت ِن�شئها �شركة اخلاليا املحمية لأغرا�ض ف�صل وحماية الأ�صول اخللوية وفق ًا
لأحكام هذا القانون.
�أ�سهم اخللية :الأ�سهم املقررة وال�صادرة ب�ش�أن اخللية من قبل �شركة اخلاليا املحمية وفق ًا لأحكام
الفقرة ( )2من املادة ( )10من هذا القانون.
ر�أ�سمال �أ�سهم اخللية :املتح�صل عما يتم �إ�صداره من �أ�سهم اخللية.
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الأ�صول اخللوية :الأ�صول التي تخ�ص اخلاليا.
الأرباح اخللوية :الأرباح التي تدفعها �شركة اخلاليا املحمية عن �أ�سهم اخللية وفق ًا لأحكام الفقرتني
( )3و( )4من املادة ( )10من هذا القانون.
النواة� :شركة اخلاليا املحمية با�ستثناء خالياها.
�أ�سهم النواة :الأ�سهم املقررة وال�صادرة ب�ش�أن النواة من قبل �شركة اخلاليا املحمية ،وذلك وفق ًا
لأحكام الفقرة ( )2من املادة ( )10من هذا القانون.
ر�أ�سمال �أ�سهم النواة :املتح�صل عما يتم �إ�صداره من �أ�سهم ب�ش�أن النواة.
الأ�صول غري اخللوية :الأ�صول التي تخ�ص النواة.
امل�صرف  :م�صرف البحرين املركزي.
قانون امل�صرف :قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صـادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  2006والقرارات والتعليمات والتوجيهات والإر�شادات ال�صادرة وفق ًا لأحكامه.
ال�سجل التجاري :ال�سجل املن�ش�أ وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
الإدارة املعنية :الإدارة املخت�صة مب�سك ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام قانون ال�سجل التجاري.
ال�شخ�ص� :أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري.
قرار خا�ص :قرار ي�صدر عن اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة ب�أغلبية ثالثة �أرباع �أ�سهم احلا�ضرين
الذين ينعقد بهم االجتماع �صحيح ًا.

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

� -1شركة اخلاليا املحمية عبارة عن �شكل من �أ�شكال ال�شركات التجارية �إ�ضاف ًة للأ�شكال املن�صو�ص
عليها يف قانون ال�شركات التجارية.
 -2تن�ش�أ �شركة اخلاليا املحمية طبق ًا لأحكام هذا القانون عن طريق �أيٍّ مما يلي:
�أ) ت�أ�سي�س �شركة جديدة ك�شركة خاليا محمية.
ب) َ
	حت ُّول �شركة قائمة مبوجب قرار خا�ص �إلى �شركة خاليا محمية ،على �أن تكون ال�شركة قبل التحول
َّ
مرخ�ص ًا لها مبزاولة �أيٍّ من الأن�شطة التي يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية مزاولتها وفق ًا لأحكام
املادة ( )3من هذا القانون.
 -3تخ�ضع �شركات اخلاليا املحمية لإ�شراف ورقابة امل�صرف.

املادة ()3
نطاق الأن�شطة التي يجوز مزاولتها

 -1يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية مزاولة �أيٍّ من الأن�شطة التالية دون �سواها:
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�أ) �صناديق اال�ستثمار اخلا�ص (.)Private Investment Undertaking
ب) �صناديق اال�ستثمار اجلماعي (.)Collective Investment Undertaking
ج) التوريق (. )Securitization
د) �شركات الت�أمني التابع (.)Insurance Captives
هـ) � ٌّأي من الأن�شطة املالية الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من امل�صرف وفق ًا لأحكام هذا القانون.
 -2يكون لكل من الأن�شطة امل�شار �إليها يف البنود من (�أ) �إلى (د) من الفقرة ( )1من هذه املادة
املعا َ
ين املحدَّدة لها وفق ًا لأحكام قانون امل�صرف.

املادة ()4
ال�شخ�صية االعتبارية

 -1يكون ل�شركة اخلاليا املحمية �شخ�صية اعتبارية ،تكت�سبها من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري
والن�شر عنها يف اجلريدة الر�سمية.
	-2ال يكون لأي خلية من خاليا ال�شركة �شخ�صية اعتبارية.

املادة ()5
ا�سم ال�شركة

 -1يجب �أن يكون ل�شركة اخلاليا املحمية ا�سم يخ�صها ،ويجب �أن يتبع ا�سم ال�شركة �أينما ورد عبارة
(�شركة خاليا محمية) �أو احلروف (�ش .خ .م).
 -2يجب �أن يكون لكل خلية ا�سم �أو رمز يخ�صها ُيتبع بعبارة (خلية محمية) ،ويحدَّد هذا اال�سم �أو
الرمز يف االتفاق اخلا�ص باالكتتاب يف �أ�سهم اخللية.
ُ -3ي�س�أل �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة اخلاليا املحمية عن عدم قيام ال�شركة بالإ�شارة يف كافة عقودها
وفواتريها و�إعالناتها و�أوراقها ومطبوعاتها و�سائر الوثائق التي ت�صدر عنها �إلى �أنها �شركة خاليا
محمية.

املادة ()6
عقد ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي

 -1يجب �أن ين�ص عقد ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي على �أنها �شركة خاليا محمية.
	-2ال تعد ال�شركة �شركة خاليا محمية ما مل ترا ِع �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة.
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املادة ()7
موافقة امل�صرف

	-1ال يجوز ت�أ�سي�س �شركة خاليا محمية �أو َ
حت ُّول �شركة قائمة �إلى �شركة خاليا محمية �إال بنا ًء على
موافقة كتابية م�سبقة من امل�صرف .ويجوز يف الأحوال التي يقدِّ رها امل�صرف �أن تكون املوافقة
مق َّيدة �أو مقرونة ب�شروط .ويخ�ضع احل�صول على املوافقة امل�شار �إليها لل�شروط التي ي�صدر
بتحديدها قرار من امل�صرف وفق ًا لأحكام هذا القانون.
ُ -2يقدَّم طلب املوافقة م�صحوب ًا بالر�سم املقرر ،ويتم البت فيه وفق ًا للإجراءات التي ي�صدر
بتحديدها قرار من امل�صرف وفق ًا لأحكام هذا القانون .ويجب يف الأحوال التي يتم فيها ر ْف�ض
الطلب �أن يكون قرار الرف�ض م�س َّبب ًا.
 -3مع مراعاة الإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من امل�صرف وفق ًا لأحكام هذا القانون ،يجوز
للم�صرف �إلغاء املوافقة امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة� ،أو – �إذا كان ذلك منا�سب ًا -
تعديلها �أو تقييدها �أو �إقرانها ب�شروط �إ�ضافية ،وذلك يف �أيٍّ من الأحوال التالية:
�أ ) �إذا فقدت ال�شركة �شرط ًا �أو �أكرث من �شروط احل�صول على املوافقة التي ي�صدر بتحديدها قرار من
امل�صرف وفق ًا للفقرة ( )1من هذه املادة.
ب) �إذا عجزت ال�شركة عن االمتثال ل�شرط �أو ق ْيد يتعلق باملوافقة.
ج) �إذا ثبت قيام ال�شركة يف �سبيل احل�صول على موافقة امل�صرف بتقدمي معلومات كاذبة �أو م�ض ِّللة
�أو مخالفة للحقيقة.
د) �إذا مل تزاول ال�شركة �أي ًا من الأن�شطة التي ُم ِنحت املوافقة ب�ش�أنها ملدة اثني ع�شر �شهر ًا مت�صلة.
يخطر امل�صرف ال�شركة ،مبوجب كتاب م�سجل م�صحوب بعلم الو�صول ،بقراره ب�إلغاء املوافقة
ِ -4
�أو تعديلها �أو تقييدها �أو �إقرانها ب�شروط �إ�ضافية ،مع بيان �أ�سبابه خالل خم�سة �أيام عمل من
تاريخ �صدوره .ويكون لل�شركة �أن تتظلم �إلى امل�صرف من القرار خالل ع�شرة �أيام عمل من تاريخ
َت�سلُّمه .ويتم البت يف التظلم امل�شار �إليه و�إخطار ال�شركة بالنتيجة كتاب ًة خالل ع�شرة �أيام عمل
من تاريخ َت�سلُّمه من ِق َبل امل�صرف ،ويجب يف الأحوال التي يتم فيها ر ْف�ض التظلم �أن يكون قرار
الرف�ض م�س َُّبب ًا.
 -5ي�س�أل �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة اخلاليا املحمية عن �إخطار الإدارة املعنية بالقرارات ال�صادرة
وفق ًا لأحكام الفقرتني ( )3و( )4من هذه املادة؛ وذلك لإجراء ما يلزم من ْ
�شطب �أو تغيري �أو
يوجه الإخطار خالل ثالثة �أيام عمل من َت�سلُّم ال�شركة
تعديل يف ال�سجل التجاري ،ويجب �أن َّ
للقرار.

العدد - 3283 :الخميس  13أكتوبر 2016

املادة ()8
ق ْيد ال�شركة

 -1مع عدم الإخالل ب�أحكام ق ْيد ال�شركات التجارية يف قانون ال�شركات التجارية وقانون ال�سجل
التجاري ،يقدَّم طلب ق ْيد �شركة اخلاليا املحمية �أو َ
حت ُّول �شركة قائمة �إلى �شركة خاليا محمية
�إلى الإدارة املعنية ،ويجب �أن ير َفق بالطلب ما يلي:
�أ) ن�سخة مو َّثقة من ع ْقد ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي.
ب) املوافقة الكتابية من امل�صرف امل�شار �إليها يف املادة ( )7من هذا القانون.
	-2ال يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية �أن تبد�أ �أعمالها �إال بعد ق ْيدها يف ال�سجل التجاري والن�شر عنها
يف اجلريدة الر�سمية ،ويكون ذلك الن�شر على نفقة ال�شركة.

املادة ()9
�إن�شاء اخلاليا

 -1يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية ،بعد املوافقة الكتابية من امل�صرف� ،إن�شاء خلية �أو �أكرث بغر�ض
ْف�صل وحماية الأ�صول اخللوية والأ�صول غري اخللوية على النحو املبينَّ يف �أحكام هذا القانون
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له .ويخ�ضع احل�صول على موافقة امل�صرف لل�شروط التي ي�صدر
بتحديدها قرار من امل�صرف وفق ًا لأحكام هذا القانون.
 -2يقدَّم طلب احل�صول على املوافقة امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ويتم البت فيه
وفق ًا للإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من امل�صرف وفق ًا لأحكام هذا القانون .ويجب يف
الأحوال التي يتم فيها ر ْف�ض الطلب �أن يكون قرار ال َّر ْف�ض م�س َّبب ًا.

املادة ()10
ر�أ�س املال والأ�سهم

	-1ال يجوز �أن يقل ر�أ�سمال النواة �أو �أي خلية عن احلد الأدنى الذي ي�صدر بتحديده قرار من امل�صرف
وفق ًا لأحكام هذا القانون ،وذلك مبراعاة نوع ن�شاط اخللية �أو النواة بح�سب الأحوال و�أية �أمور
�أخرى يقدِّ رها امل�صرف.
 -2يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية تقرير و�إ�صدار �أ�سهم عن النواة وعن كل خلية مبراعاة القواعد
والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من امل�صرف وفق ًا لأحكام هذا القانون.
 -3يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية د ْفع �أرباح خلوية ب�ش�أن �أ�سهم اخلاليا.
ُ -4تراعى – ح�صر ًا  -عند تقرير د ْفع الأرباح اخللوية ال ُ
أرباح التي
أ�صول وااللتزاماتُ اخللوية� ،أو ال ُ
تخ�ص اخللية التي �صدرت الأ�سهم ب�ش�أنها ،ويجب يف هذا ال�ش�أن على وجه اخل�صو�ص عدم �إقامة
�أي اعتبار لأيٍّ مما يلي:

19

20

العدد - 3283 :الخميس  13أكتوبر 2016

�أ) الأرباح واخل�سائر� ،أو الأ�صول وااللتزامات ،التي تخ�ص �أي خلية �أخرى من خاليا ال�شركة.
ب)	�أرباح وخ�سائر النواة �أو �أ�صولها والتزاماتها.

املادة ()11
الأ�صول اخللوية والأ�صول غري اخللوية

 -1تت�ألف �أ�صول �شركة اخلاليا املحمية من �أ�صول خلوية و�أ�صول غري خلوية.
 -2ت�شمل الأ�صول اخللوية للخلية ما يلي:
�أ) الأ�صول املتمثلة يف متح�صل ر�أ�سمال �أ�سهم اخللية واالحتياطات التي تخ�ص اخللية.
ب) جميع الأ�صول الأخرى التي تخ�ص اخللية.
 -3ت�شمل الأ�صول غري اخللوية التي تخ�ص نواة �شركة اخلاليا املحمية ما يلي:
�أ) الأ�صول املتمثلة يف متح�صل ر�أ�سمال �أ�سهم النواة واالحتياطات التي تخ�ص النواة.
ب) جميع الأ�صول الأخرى التي تخ�ص النواة ،و�أية عوائد �أو �أ�صول �أو �أموال �أخرى تكون لل�شركة �أو
حت�صل عليها وال ترجع لأيٍّ من خالياها.
 -4لأغرا�ض الأحكام املن�صو�ص عليها يف الفقرتني ( )2و( )3من هذه املادة ،ت�شمل االحتياطات ك ًال
من الأرباح امل�ستبقاة واحتياطات ر�أ�س املال وعالوة �إ�صدار الأ�سهم.

املادة ()12
الف�صل بني الأ�صول

 -1يكفل �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة اخلاليا املحمية ْ
و�ضع �إجراءات �إدارية ومحا�سبية يتم العمل
مبوجبها ،تراعي ما يلي:
�أ) الف�صل ،واال�ستمرار يف الف�صل ،على نحو م�ستقل وقابل للتمييز بني الأ�صول اخللوية والأ�صول غري
اخللوية.
ب) الف�صل ،واال�ستمرار يف الف�صل ،بني الأ�صول اخللوية لكل خلية على نحو م�ستقل وقابل لتمييزها
عن الأ�صول اخللوية التي تخ�ص �أية خلية �أخرى.
ج) �أال يتم حتويل �أية �أ�صول �أو التزامات بني اخلاليا �إال �إذا كان ذلك وفق ًا لقيمتها ال�سوقية الكاملة.
 -2للأغرا�ض امل�شار �إليها يف البندين (�أ) و(ب) من الفقرة ( )1من هذه املادة ،يكفل �أع�ضاء جمل�س
�إدارة ال�شركة �أن يتم ق ْيد كامل �أ�صول النواة وكل خلية يف ح�ساب �أو �أكرث يحمل ا�سم �أو رمز النواة
�أو اخللية بح�سب الأحوال.
 -3ال يعد �إخال ًال بالفقرة ( )1من هذه املادة �أن ي�سمح �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة بحيازة الأ�صول
اخللوية والأ�صول غري اخللوية �أو �أن يعهدوا بحيازتها ل�شركة تكون �أ�سهمها ور�أ�سمالها �أ�صو ًال
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خلوية �أو �أ�صو ًال غري خلوية �أو خليط ًا من ذلك.
 -4ال ُ
حتول الأحكام املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة دون اال�ستثمار اجلماعي لأ�صول
خلوية �أو لأ�صول غري خلوية �أو خلليط من ذلك� ،أو دون الإدارة اجلماعية لها من ِق َبل مدير ا�ستثمار،
وذلك كله ب�شرط �أن تبقى هذه الأ�صول قابلة لتمييزها كل على حدة على النحو املن�صو�ص عليه
يف الفقرة ( )1من هذه املادة.

املادة ()13
الإف�صاح

 -1تلتزم ال�شركة قبل �أو عند �إجرائها معاملة مع �أي طرف مبا يلي:
�أ) الإف�صاح له ب�أن املعاملة مع �شركة خاليا محمية.
ب)	حتديد اخللية التي تكون املعاملة ب�ش�أنها ،و�إذا مل تكن املعاملة ب�ش�أن �أيٍّ من اخلاليا يجب يف هذه
احلالة بيان �أن املعاملة هي ب�ش�أن النواة.
 -2مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية ،ت�سري الأحكام الآتية يف حال قيام ال�شركة ب�إجراء �أية
معاملة باملخالفة لأحكام البندين (�أ) �أو (ب) من الفقرة ( )1من هذه املادة وكان الطرف الآخر
يف املعاملة يجهل ب�أنه يتعامل مع �شركة خاليا محمية� ،أو يجهل اخللية التي تتم املعاملة معها،
�أو �أن املعاملة جتري مع النواة ،بح�سب الأحوال ،ومل تكن لديه �أ�سباب معقولة حتمله على العلم
بذلك:
�أ)	�أنْ تكون املعاملة قابلة للإبطال بناء على طلب الطرف امل�شار �إليه خالل ثالثني يوم ًا من علمه
ب�أن املعاملة متت باملخالفة لأحكام البندين (�أ) �أو (ب) من الفقرة ( )1من هذه املادة بح�سب
الأحوال.
ب) على الرغم من �أي حكم مغاير يف عقد ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي �أو �أي اتفاق على خالف ذلك،
يتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة م�سئولية �شخ�صية جتاه الطرف امل�شار �إليه ب�ش�أن املعاملة.
ومع ذلك يكون لع�ضو جمل�س الإدارة حق الرجوع على الأ�صول غري اخللوية لل�شركة بقيمة ما ُيلزم
به من تعوي�ض وذلك يف غري �أحوال قيامه باالحتيال� ،أو ارتكاب خط�أ ج�سيم� ،أو �إهمال ج�سيم� ،أو
الت�صرف ب�سوء نية.
 -3ا�ستثناء من حكم البند (ب) من الفقرة ( )2من هذه املادة ب�ش�أن امل�سئولية ال�شخ�صية لع�ضو
جمل�س الإدارة ،يجوز للمحكمة املخت�صة �أن تق�ضي ب�إعفاء ع�ضو جمل�س الإدارة من م�سئوليته
ال�شخ�صية� ،أو جزء منها� ،إذا قدَّرت �أنه من املن�صف �أن تق�ضي بذلك لأيٍّ من الأ�سباب التالية:
�أ) �إذا مل يكن ع�ضو جمل�س الإدارة على علم بالظروف التي �أدت �إلى قيام م�سئوليته ،ومل يقم وهو
على ذلك احلال من حيث عدم علمه بالظروف امل�شار �إليها بالر�ضى �أو ال�سماح �أو الت�صريح
بارتكاب املخالفة ،ومل ي�صدر منه احتيال �أو �إهمال ج�سيم �أو خط�أ ج�سيم �أو ت�صرف ب�سوء نية
تر َّتب عليه ارتكاب املخالفة.
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ب)	�إذا اعرت�ض ع�ضو جمل�س الإدارة �صراحة على املخالفة ومار�س ما كانت لديه من حقوق و�صالحيات
من �أجل جت ُّنب الظروف التي �أدت �إلى قيام م�سئوليته.
�	-4إذا ق�ضت املحكمة املخت�صة وفق ًا لأحكام الفقرة ( )3من هذه املادة ب�إعفاء ع�ضو جمل�س الإدارة
من م�سئوليته ال�شخ�صية � -أو جزء منها  -املن�صو�ص عليها يف البند (ب) من الفقرة ( )2من هذه
املادة ،وللمحكمة �أن تق�ضي ب�أنْ يتم الوفاء بالتعوي�ض عن امل�سئولية من �أيٍّ من الأ�صول اخللوية �أو
الأ�صول غري اخللوية التي حتددها يف حكمها.
 -5يقع باط ًال �أيُّ حكم يف عقد ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي �أو �أيُّ اتفاق �آخر يق�ضي ب�أيٍّ مما يلي:
�أ)	�إعفاء ع�ضو جمل�س الإدارة من م�سئوليته ال�شخ�صية النا�شئة وفق �أحكام هذه املادة.
ب) تعوي�ض ع�ضو جمل�س الإدارة من الأ�صول غري اخللوية لل�شركة �أو م ْن ِحه حق الرجوع على هذه
الأ�صول يف الأحوال التي ْيحرم فيها من الرجوع على هذه الأ�صول وفق البند (ب) من الفقرة ()2
من هذه املادة.

املادة ()14
حتويل الأ�صول اخللوية والأ�صول غري اخللوية

 -1مع مراعاة القواعد والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من امل�صرف وفق ًا لأحكام هذا
القانون يف �ش�أن حتويل الأ�صول اخللوية والأ�صول غري اخللوية ،يجوز يف ال�سياق املعتاد لأعمال
�شركة اخلاليا املحمية حتويل �أ�صول خلوية تخ�ص �أية خلية من خالل مدفوعات �أو ا�ستثمار �أو
خالفه �إلى �أية خلية �أخرى من خاليا ال�شركة �أو �إلى �أيِّ �شخ�ص ،ب�صرف النظر عن مكان ت�أ�سي�سه
�أو �إقامته ،و�سواء كان عبارة عن �شركة خاليا محمية �أو غري ذلك.
�	-2أيُّ حتويل يتم ا�ستناد ًا لأحكام الفقرة ( )1من هذه املادة لأ�صول خلوية تخ�ص �أية خلية ال يرتتب
عليه بحد ذاته تقرير حق الرجوع لدائني ال�شركة على �أ�صول اخللية التي مت التحويل �إليها �أو
ال�شخ�ص الذي مت التحويل �إليه ،وذلك با�ستثناء الأحوال التي مت فيها التحويل من الأ�صول اخللوية
ب�سوء نية �أو عن طريق ال ِغ�ش �أو بق�صد االحتيال على دائني ال�شركة الذين هم دائنون فيما يتعلق
باخللية التي مت حتويل الأ�صول اخللوية منها.
ُ -3ي َ
حظر على �شركة اخلاليا املحمية القيام بتحويل �أية �أ�صول غري خلوية ما مل يكن ذلك بقرار
خا�ص من ال�شركة .ويجب يف هذه احلالة �إخطار امل�صرف كتاب ًة بذلك ،على �أن يكون الإخطار
م�شفوع ًا بن�سخة من القرار اخلا�ص امل�شار �إليه خالل �أربعة ع�شر يوم ًا من تاريخ الت�صويت عليه.
 -4ل�شركة اخلاليا املحمية �صالحيات القيام على نحو م�شروع ب�سداد �أو حتويل �أ�صول خلوية تخ�ص
�أية خلية يف ال�شركة �إلى �شخ�ص يكون له وفق ًا لأحكام هذا القانون حق الرجوع على تلك الأ�صول.
 -5مع عدم امل�سا�س بحقوق الأطراف ح�سني النية ،يكون �أيُّ حتويل للأ�صول اخللوية يتم وفق ًا لأحكام
هذه املادة قاب ًال للإبطال بناء على طلب يقدَّم �إلى املحكمة املخت�صة من �أي �شخ�ص ت�أثر من
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التحويل وكان له وقت التحويل حق الرجوع على الأ�صول اخللوية التي مت حتويلها� ،إذا كان ذلك
ال�شخ�ص قد ت�ض َّرر على نحو غري عادل من التحويل.

املادة ()15
تخفي�ض ر�أ�س املال

يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية تخفي�ض ر�أ�سمال خلية معينة �أو ر�أ�سمال النواة مبا ال ي�ضر بحقوق
الدائنني ،وذلك وفق ًا للإجراءات والقواعد التي ي�صدر بتحديدها قرار من امل�صرف وفق ًا لأحكام هذا
القانون.

املادة ()16
مركز الدائنني

 -1تتم ت�سوية حقوق دائني �شركة اخلاليا املحمية مبراعاة قواعد امل�سئولية املقررة وفق ًا لأحكام
املادة ( )19من هذا القانون ،وعلى �أال يكون لأيٍّ من دائني ال�شركة �أية حقوق ،خالف ًا ملا يلي:
�أ) احلقوق املقررة مبوجب �أحكام هذه املادة واملواد ( )17و( )18و( )19من هذا القانون.
ب) مع مراعاة �أحكام هذه املادة واملواد ( )17و( )18و( )19من هذا القانون ،احلقوق الإجرائية
الأخرى التي ت�سري ب�ش�أن حت�صيل الديون.
 -2ما مل ُي َّت َفق ب�شكل كتابي �صريح على خالف ذلك ب�ش�أن معاملة محدَّدة ،ت�سري الأحكام التالية على
�أية معاملة جتريها ال�شركة:
�أ) ال يجوز لأي طرف� ،سواء يف اململكة �أو يف �أي مكان �آخر ،القيام من خالل �إجراءات قانونية �أو
�أية و�سيلة �أخرى با�ستخدام� ،أو مبحاولة ا�ستخدام� ،أية �أ�صول خلوية تخ�ص �أية خلية يف ال�شركة
لتحميلها م�سئولية ال ترجع لتلك اخللية.
ب ) �إذا متكن �أي طرف ب�أية و�سيلة� ،سواء يف اململكة �أو يف �أي مكان �آخر ،من ا�ستخدام �أية �أ�صول
خلوية تخ�ص �أية خلية يف ال�شركة لتحميلها م�سئولية ال ترجع لتلك اخللية ف�إنه يكون م�سئو ًال �أمام
ال�شركة عن د ْفع مبلغ يعادل قيمة املنفعة التي ح�صل عليها نتيجة لذلك.
ج) �إذا متكن �أي طرف من خالل �أية و�سيلة� ،سواء يف اململكة �أو يف �أي مكان �آخر ،من ْ
و�ضع اليد �أو
احلجز �أو التنفيذ على �أية �أ�صول خلوية تخ�ص �أية خلية لتحميلها م�سئولية ال ترجع �إلى تلك
اخللية ،ف�إن على ذلك الطرف احلفاظ على تلك الأ�صول وعوائدها باعتباره �أمين ًا عليها مل�صلحة
احلفاظ على الأ�صول والعوائد امل�شار �إليها على نحو
ال�شركة ،ويجب عليه حتقيق ًا لهذا الغر�ضِ ،
م�ستقل وقابل للتمييز ،وعليه �إعادتها لل�شركة عند مطالبتها بها.
د) يكون القانون البحريني هو القانون الواجب التطبيق على املعامالت التي جتريها ال�شركة.
�	-3إذا ا�سرتدت ال�شركة �أية مبالغ �أو �أ�صو ًال ا�ستناد ًا لأحكام البندين (ب) �أو (ج) من الفقرة ()2
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من هذه املادة� ،أو من خالل �أية و�سيلة �أخرى يف احلاالت امل�شار �إليها يف البندين املذكورين ،يجب
خ�صم �أو د ْفع التكاليف املتعلقة باال�سرتداد �أنْ ت�ستخدم ال�شركة ما ت�سرتده من مبالغ �أو �أ�صول
بعد ْ
لتعوي�ض اخللية امل�ضرورة.
 -4يف الأحوال التي يتم فيها تنفيذ حكم ق�ضائي على �أية �أ�صول خلوية تخ�ص اخللية عن م�سئولية ال
ترجع �إلى هذه اخللية ،ف�إنه طاملا يكون متع َّذر ًا �إرجاع تلك الأ�صول للخلية امل�ضرورة �أو تعوي�ضها
عما �أ�صابها من �ضرر ،يجب على ال�شركة القيام مبا يلي:
�أ)	�أنْ تطلب من مدقق ح�ساباتها امل�صادقة على قيمة الأ�صول التي فقدتها اخللية امل�ضرورة.
ب)	�أنْ حُ َ
ت َّول �أو ُتد َفع للخلية املعنية من الأ�صول اخللوية �أو غري اخللوية امل�سئولة �أ�صول �أو مبالغ تكفي
لتعوي�ض اخللية امل�ضرورة عن قيمة الأ�صول التي فقدتها.
 -5يف الأحوال التي ُتلزم فيها �شركة اخلاليا املحمية وفق ًا لأحكام البند (ب) من الفقرة ( )4من
هذه املادة بتحويل �أو �سداد مبالغ من الأ�صول اخللوية التي تخ�ص �إحدى خاليا ال�شركة ،و�إذا
كانت هذه الأ�صول غري كافية ،ف�إن على ال�شركة وبالقدْر املمكن �أن ت�سدد الفرق من الأ�صول غري
اخللوية ،ومبراعاة �أال تقل �أ�صولها غري اخللوية عن احلد الأدنى الذي ي�صدر بتحديده قرار من
امل�صرف وفق ًا لأحكام الفقرة ( )1من املادة ( )10من هذا القانون.
 -6ت�سري �أحكام هذه املادة على الأ�صول اخللوية والأ�صول غري اخللوية ل�شركة اخلاليا املحمية �أينما
ُو ِجدت هذه الأ�صول.

املادة ()17
رجوع الدائنني على الأ�صول اخللوية

مع عدم الإخالل ب�أحكام املادتني ( )16و( )19من هذا القانون ،ت�سري الأحكام الآتية ب�ش�أن حق
الرجوع على الأ�صول اخللوية التي تخ�ص �أي ًا من خاليا ال�شركة املحمية:
�أ -تكون الأ�صول اخللوية التي تخ�ص اخللية دون غريها متاحة لدائني ال�شركة الذين هم دائنون فيما
يتعلق بهذه اخللية ،وير ِّتب ذلك لهم حق الرجوع وفق ًا لأحكام هذا القانون على الأ�صول اخللوية
التي تخ�ص تلك اخللية.
ب -تكون الأ�صول اخللوية للخلية محمية متام ًا من دائني ال�شركة الذين هم من غري الدائنني فيما
يتعلق بهذه اخللية ،ومن َث َّم ال يكون لهم حق الرجوع على الأ�صول اخللوية لهذه اخللية.

املادة ()18
رجوع الدائنني على الأ�صول غري اخللوية

مع عدم الإخالل ب�أحكام املادتني ( )16و( )19من هذا القانون ،ت�سري الأحكام الآتية ب�ش�أن حق
الرجوع على الأ�صول غري اخللوية التي تخ�ص النواة:
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�أ � -أنْ تكون الأ�صول غري اخللوية لل�شركة دون غريها متاحة لدائني ال�شركة الذين هم دائنون فيما
يتعلق بالنواة ،وير ِّتب ذلك لهم حق الرجوع وفق ًا لأحكام هذا القانون على تلك الأ�صول غري
اخللوية.
ب – الأ�صول غري اخللوية محمية متام ًا من دائني �شركة اخلاليا املحمية الذين هم من غري الدائنني
فيما يتعلق بالنواة ،ومن َثم ال يكون لهم حق الرجوع على الأ�صول غري اخللوية.
ج – على الرغم من �أحكام البندين (�أ) و(ب) من هذه املادة ،يكون ل�شركة اخلاليا املحمية احلق يف
�إبرام اتفاق مع الغري يكون له مبوجبه حق الرجوع على الأ�صول غري اخللوية عن �أية م�سئولية قد
تن�ش�أ مل�صلحته مبنا�سبة تعامله مع �أية خلية من خاليا ال�شركة بالإ�ضافة �إلى �أ�صول هذه اخللية
التي قد ت�صبح مدينة له.
د  -يجب قبل �إبرام اتفاق الرجوع امل�شار �إليه يف البند (ج) من هذه املادة �أن ي�صدر �إقرار كتابي مو َّقع
عليه من �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة اخلاليا املحمية ب�أن �أي ًا من دائني ال�شركة لن يت�ضرر من
�إبرام اتفاق الرجوع �أو تنفيذه.

املادة ()19
م�سئولية الأ�صول اخللوية والأ�صول غري اخللوية

 -1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة� ،إذا ترتبت م�سئولية ترجع خللية من خاليا ال�شركة،
يجب �أن ُت�ستخدَم الأ�صول اخللوية التي تخ�ص هذه اخللية دون �سواها للوفاء مبا يرتتب على تلك
امل�سئولية.
� -2أي �ضرر �أو خ�سارة يلحقان ب�أية خلية ب�سبب حتايل مت ارتكابه على النواة �أو خلية �أخرى �أو من قبل
�أيٍّ منهما تتحملهما الأ�صول غري اخللوية �أو �أ�صول اخللية الأخرى ،بح�سب الأحوال ،وذلك مع
عدم الإخالل مب�سئولية �أيِّ �شخ�ص �آخر خالف ًا لل�شركة.
 -3مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )4من هذه املادة� ،إذا تر َّتبت م�سئولية ترجع للنواة يجب �أن ُت�ستخدَم
الأ�صول غري اخللوية دون �سواها للوفاء مبا يرتتب على تلك امل�سئولية.
� -4أي �ضرر �أو خ�سارة يلحقان بالنواة ب�سبب حتايل مت ارتكابه على خلية �أو من قبلها تتحملهما الأ�صول
اخللوية لتلك اخللية ،وذلك مع عدم الإخالل مب�سئولية �أيِّ �شخ�ص �آخر خالف ًا لل�شركة.
 -5ت�سري �أحكام هذه املادة على الأ�صول اخللوية والأ�صول غري اخللوية ل�شركة اخلاليا املحمية �أينما
ُو ِجدت هذه الأ�صول.

املادة ()20
َ
حت ُّول �شركة قائمة ل�شركة خاليا محمية

 -1مع عدم الإخالل ب�أحكام املادتني ( )7و( )9من هذا القانون ،يجب �أن ي�شتمل القرار امل�شار �إليه
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يف البند (ب) من الفقرة ( )2من املادة ( )2من هذا القانون على كل مما يلي:
�أ) تعديل ع ْقد ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي على نحو يعك�س املوافقة على َ
حت ُّول ال�شركة �إلى �شركة
خاليا محمية.
ب) املوافقة على �إن�شاء خاليا وحتديد �أع�ضاء كل خلية و�أ�سهمها و�أ�صولها والتزامات كل خلية ِق َبل كل
من اخلاليا الأخرى وبني كل من تلك اخلاليا والنواة.
ج)	حتديد التاريخ الذي يتم فيه ال َّت َح ُّول.
 -2ت�سري الأحكام الآتية يف حالة حَ َ
ت ُّول ال�شركة �إلى �شركة خاليا محمية وفق ًا لأحكام هذا القانون:
�أ) تبقى جميع الأموال واحلقوق التي تخ�ص ال�شركة قبل ال َّت َح ُّول مبا�شرة �أموا ًال وحقوق ًا لها.
ب) ت�ستمر ال�شركة م�سئولة جنائي ًا ومدني ًا مبا يف ذلك عن �أية تعاقدات وديون و�أية التزامات �أخرى
تكون قائمة ب�ش�أنها قبل ال َّت َح ُّول مبا�شرة.
ج) جميع الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى التي كان من املمكن ،مبا�شر ًة قبل ال َّت َح ُّول� ،إقامتها �أو
اال�ستمرار فيها من قبل ال�شركة �أو �ضدها ،يجوز �إقامتها �أو اال�ستمرار فيها من ِق َبل �شركة اخلاليا
املحمية �أو �ضدها بح�سب الأحوال.
د)	�أية �إدانة �أو حكم �أو �أمر ق�ضائي �صدر �ضد ال�شركة �أو مل�صلحتها قبل ال َّت َح ُّول يجوز تنفيذه بعد
ال َّت َح ُّول �ضد �شركة اخلاليا املحمية �أو مل�صلحتها بح�سب الأحوال.
هـ) مبراعاة �أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة ،يتم تن�سيب �أع�ضاء ال�شركة و�أ�سهمها ور�أ�سمالها
و�أ�صولها والتزاماتها بني خاليا ال�شركة ،وبني اخلاليا والنواة ،طبق ًا لبنود القرار ال�صادر يف هذا
ال�ش�أن وفق ًا للأحكام امل�شار �إليها يف البند (ب) من الفقرة ( )1من هذه املادة.
 -3على الرغم من �أحكام البند (هـ) من الفقرة ( )2من هذه املادة ،يكون لأي دائن �أجرى �أية
معاملة مع ال�شركة قبل َ
حت ُّولها �إلى �شركة خاليا محمية حق الرجوع على الأ�صول اخللوية وغري
اخللوية لل�شركة كما كان احلال قبل ال َّت َح ُّول ،وذلك با�ستثناء �أية �أ�صول خلوية جديدة تخ�ص �أية
خلية مت �إن�شا�ؤها بعد ال َّت َح ُّول.

املادة ()21
َ
حت ُّول خلية �إلى �شركة قائمة بذاتها

 -1يجوز َ
حت ُّول �أية خلية �إلى �شركة قائمة بذاتها م�ستقلة عن �شركة اخلاليا املحمية التي تعود �إليها
تلك اخللية ،وذلك وفق ًا لل�شروط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير املعني
بالتجارة وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية بعد الت�شاور مع محافظ امل�صرف.
 -2ت�سري الأحكام الآتية �إذا حتولت خلية �إلى �شركة م�ستقلة وفق ًا لأحكام الفقرة ( )1من هذه املادة:
�أ) ت�ؤول �إلى ال�شركة امل�ستقلة جميع �أموال وحقوق �شركة اخلاليا املحمية التي تخ�ص اخللية قبل
َ
حت ُّولها مبا�شرة.
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ب) ت�صبح جميع التعاقدات والديون وااللتزامات وامل�سئوليات القائمة ب�ش�أن �شركة اخلاليا املحمية
فيما يخ�ص اخللية امل�شار �إليها قبل َ
حت ُّولها مبا�شرة تعاقدات وديون ًا والتزامات وم�سئوليات
ال�شركة امل�ستقلة.
ج) جميع الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى التي كان من املمكن ،مبا�شر ًة قبل ت�أ�سي�س ال�شركة
امل�ستقلة� ،إقامتها �أو اال�ستمرار فيها من ِق َبل �شركة اخلاليا املحمية �أو �ضدها فيما يتعلق باخللية
يجوز �إقامتها �أو اال�ستمرار فيها من ِق َبل ال�شركة امل�ستقلة �أو �ضدها بح�سب الأحوال.
 -3ا�ستثنا ًء من �أحكام القواعد العامة ،ال يرت َّتب على �أحكام البندين (�أ) و(ب) من الفقرة ( )2من
هذه املادة �أيٌّ مما يلي:
�أ)	�إخالل ع ْقدي �أو مخالفة تق�صريية.
ب)	�إخالل بحكم يف �أيِّ عقد مينع �أو يق ِّيد �أو ِّ
ينظم حوال ًة �أو نقل �أية حقوق �أو التزامات.
ج) ن�شوء حق يف �أي تدبري ل�صالح �أي طرف يف ع ْقد �أو �سند �آخر ،على �أ�سا�س قيام حالة �إخالل
ب�أحكام �أي ع ْقد �أو �سند� ،أو الت�س ُّبب يف �إنهاء �أي ع ْقد �أو �سند �أو � ِأي التزام �أو عالقة �أو ال�سماح
ب�إنهاء �أيٍّ من ذلك.

املادة ()22
الإدارة والإفال�س 

ت�سري �أحكام الباب العا�شر من قانون امل�صرف على �شركة اخلاليا املحمية ونواتها وخالياها مبا
يتنا�سب وطبيعة �أن�شطتها ،ويف هذا ال�ش�أن تعد الإ�شارة يف �أحكام الباب العا�شر �إلى َّ
املرخ�ص له �إ�شارة
ل�شركة اخلاليا املحمية �أو نواة �شركة اخلاليا املحمية �أو �أيٍّ من خاليا �شركة اخلاليا املحمية ،بح�سب
الأحوال ،وتعد الإ�شارة للرتخي�ص �إ�شارة �إلى موافقة امل�صرف التي يجب احل�صول عليها وفق ًا لأحكام
املادة ( )7من هذا القانون ،وتعد الإ�شارة لتقدمي �أو مزاولة خدمة خا�ضعة للرقابة �إ�شارة �إلى مزاولة
�أيٍّ من الأن�شطة امل�شار �إليها يف املادة ( )3من هذا القانون.

املادة ()23
الت�صفية

 -1يجب احل�صول على موافقة امل�صرف امل�سبقة قبل ت�صفية �شركة اخلاليا املحمية �أو �أية خلية ،ما
مل تكن الت�صفية مبوجب حكم ق�ضائي من املحكمة املخت�صة.
 -2يجب على امل�ص ِّفي عند ت�صفية �شركة اخلاليا املحمية �أو �أية خلية مراعاة ما يلي:
�أ) التعامل مع �أ�صول �شركة اخلاليا املحمية وفق ًا لأحكام الفقرة ( )1من املادة ( )12من هذا
القانون.
ب) يف �سياق �سداد مطالبات دائني �شركة اخلاليا املحمية ،ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة ل�سداد مطالبات
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الدائنني ممن لهم حق الرجوع على �أ�صول ال�شركة وفق ًا للقواعد املقررة مبوجب �أحكام هذا
القانون.

املادة ()24
�سريان �أحكام القوانني الأخرى

ما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف �أحكام هذا القانون ،ت�سري على �شركات اخلاليا املحمية الأحكام
املقررة ب�ش�أن �شركات امل�ساهمة املقفلة وذلك كله بالقدر الذي يت�سق مع �أحكام هذا القانون ومبا
يتنا�سب وطبيعة �شركات اخلاليا املحمية.

املادة ()25
العقوبات

مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )27وب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون

�آخر:
 -1يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة وبغرامة ال جتاوز مائة �ألف دينار� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني:
�أ) كل من قدم للم�صرف لأغرا�ض احل�صول على املوافقة امل�شار �إليها يف املادة ( )7من هذا القانون
م�ستندات �أو �إفادات �أو �إقرارات �أو بيانات �أو قام بالتوقيع على �أي من ذلك للأغرا�ض امل�شار
�إليها� ،إذا كان يعلم �أو من �ش�أنه �أن يعلم �أن �أي ًا من هذه امل�ستندات �أو الإفادات �أو الإقرارات �أو
البيانات حتتوي على معلومات مخالفة للحقيقة.
ب) كل من تثبت م�سئوليته عن التخلف عمد ًا� ،أو نتيجة �إهمال منه ،عن االلتزام باملتطلبات املن�صو�ص
عليها يف الفقرة ( )1من املادة (� )12أو الفقرة ( )1من املادة ( )13من هذا القانون.
ج) كل ع�ضو جمل�س �إدارة تثبت م�سئوليته عن تقدمي �إقرار لأغرا�ض البند (د) من املادة ( )18من
هذا القانون ،وكان يعلم �أو من �ش�أنه �أن يعلم �أنه مخالف ًا للحقيقة.
 -2يعاقب بغرامة ال جتاوز خم�سني �ألف دينار كل ع�ضو جمل�س �إدارة يتخلف عمد ًا� ،أو نتيجة �إهمال
منه ،عن االلتزام باملتطلبات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )3من املادة (� )5أو الفقرة ( )5من
املادة ( )7من هذا القانون.

املادة ()26
م�سئولية ال�شخ�ص االعتباري

مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي التي تن�ش�أ وفق ًا لأحكام هذا القانون،
ي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا ويعاقب بالغرامة التي ال جتاوز �ضعفي احلد الأق�صى للغرامة املقررة
للجرمية وفق ًا للمادة ( )25من هذا القانون �إذا ارتكبت اجلرمية با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته ،وكان
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ذلك نتيجة ت�صرف �أو امتناع �أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو ت�سرت من �أي ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو
�أي م�سئول �آخر يف ذلك ال�شخ�ص االعتباري �أو ممن يت�صرف ب�أي �صفة من ذلك.

املادة ()27
امل�سئولية عن الغرامات اجلنائية

� -1إذا ُح ِكم على ال�شركة بالغرامة كعقوبة جنائية وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو �أي قانون �آخر ب�سبب
فعل �أو امتناع من �أي ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو �أي م�سئول �أو ممن يت�صرف ب�أية �صفة من
ذلك ب�ش�أن �أيٍّ من خاليا ال�شركة ،ت�سري الأحكام الآتية ب�ش�أن �سداد هذه الغرامة ،وذلك مع عدم
الإخالل مب�سئولية ع�ضو جمل�س الإدارة �أو املدير �أو امل�سئول �أو ممن يت�صرف ب�أية �صفة من ذلك:
�أ) ت�سدَّد الغرامة من الأ�صول اخللوية التي تخ�ص اخللية املعنية.
ب)	ال تنفذ عقوبة الغرامة على �أيٍّ من الأ�صول غري اخللوية �أو الأ�صول اخللوية الأخرى بخالف
الأ�صول اخللوية للخلية املعنية.
� -2إذا ُح ِكم على ال�شركة بالغرامة كعقوبة جنائية وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو �أي قانون �آخر ب�سبب
فعل �أو امتناع من �أي ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو م�سئول �أو ممن يت�صرف ب�أية �صفة من ذلك
ب�ش�أن النواة ،ت�سري الأحكام الآتية ب�ش�أن �سداد هذه الغرامة ،وذلك مع عدم الإخالل مب�سئولية
ع�ضو جمل�س الإدارة �أو املدير �أو امل�سئول �أو ممن يت�صرف ب�أية �صفة من ذلك:
�أ) ت�سدَّد الغرامة من الأ�صول غري اخللوية لل�شركة.
ب)	ال تنفذ عقوبة الغرامة على �أيٍّ من الأ�صول اخللوية لل�شركة.
 -3ت�سري �أحكام هذه املادة على الأ�صول اخللوية والأ�صول غري اخللوية ل�شركة اخلاليا املحمية �أينما
ُوجدت هذه الأ�صول.

املادة ()28
�صالحيات و�سلطات امل�صرف

 -1مع عدم الإخالل بال�صالحيات وال�سلطات املقررة للوزير املعني بالتجارة وفق ًا لأحكام قانون
ال�شركات التجارية �أو قانون ال�سجل التجاري ،فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا القانون،
ملحافظ امل�صرف �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
 -2لأغرا�ض �إعمال �أحكام هذا القانون ،يكون للم�صرف وملجل�س �إدارة امل�صرف وملحافظ امل�صرف
ذات ال�صالحيات وال�سلطات املقررة لكل منهم وفق ًا لأحكام قانون امل�صرف ،مبا يف ذلك الأحكام
املقررة ب�ش�أن َّ
املرخ�ص لهم ،وذلك مبا يتنا�سب وطبيعة �شركات اخلاليا املحمية .وللأغرا�ض
امل�شار �إليها يعد يف حكم َّ
املرخ�ص له كل من �شركة اخلاليا املحمية ونواتها وكل من خالياها.
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املادة ()29
حدود م�سئولية امل�صرف جتاه الغري

ت�سري �أحكام املادة ( )175من قانون امل�صرف ب�ش�أن حدود م�سئولية امل�صرف وم�سئو ِليه
وموظفيه واملدير وامل�ص ِّفي نتيجة �أي �إجراء �أو فعل �أو امتناع فيما يخ�ص �شركات اخلاليا املحمية مبا
يف ذلك �أية نواة �أو خلية.

مادة ()30
الر�سوم

ر�سم على طلب موافقة امل�صرف امل�شار �إليه يف املادة ( )7من هذا القانون ب�ش�أن �إن�شاء
ُ -1ي َ
�ستحق ْ
�شركة خاليا املحمية� ،أو َ
حت ُّول �شركة قائمة �إلى �شركة خاليا محمية ،وي�صدر بتحديد هذا الر�سم
قرار من جمل�س �إدارة امل�صرف.
 -2ت�سري على �شركة اخلاليا املحمية الأحكام املقررة يف قانون ال�سجل التجاري ب�ش�أن الر�سوم وفئات
الغرامات املالية عن الت�أخري يف جتديد القيد يف ال�سجل التجاري.

املادة ()31
نفاذ �أحكام القانون

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به بعد
م�ضي ثالثني يوم ًا على تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ 5 :محرم 1438ه ـ
املوافق� 6 :أكتوبر 2016م
		

نائب رئي�س جمل�س الوزراء
خالد بن عبداهلل �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

