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 االشتراطات القانونية المتعلقة بالشركات
 

نوع 
 الشركة

 مالحظات هامة اشتراطات أساسية تعريف

  شركة
مساهمة 
عامة 

 )ش.م.ب(

  تتكون الشررررررركة المسرررررراهمة
العامة من عدد من الشرررركا  
بأسرررررررهم  اب ة  ها  يكتتبون في
لررر رررتررررداولن و  يررركرررو رررون 
مسررريولين عن ديون الشرررركة 
و التزاماتها إ  بمقدار  يمة 

  أسهمهم.

  لتحقيق أغراض ً أن يكون رأس المال كافيا
الشركةن و أن   يقل الحد األد ى لرأس مالها عن  

 د.ب(. 1.000.000م يون دي ار بحري ي )

  أن يكون ل شركة رأسمال صادر ن و يجوز أن
األساسي ل شركة رأسمال مصرح به يحدد ال ظام 

  يجاوز عشرة أمثال رأس المال الصادر. و 
ً  به  يشترط أن يكون رأس المال الصادر مكتتبا
بالكامل و أن يقوم كل من اكتتب بأدا  الربع ع ى 
األ ل من القيمة ا سمية لألسهم ال قدية ن ع ى أن 
تسدد با ي هذه القيمة خالل مدة   تزيد ع ى خمس 

 ات من تاريخ تأسيس الشركة.س و

  أن تصدر أسهم الشركة المساهمة بقيمتها ا سمية
ن و   يجوز إصدارها بقيمة أد ى ن و إذا صدرت 
بقيمة أع ى خصصت الزيادة أو ً لوفا  

 مصروفات اإلصدار ثم ا حتياطي القا و ي. 

  يكون السهم غير  ابل ل تجزية ن و لكن يجوز أن
يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد 
من األسهم ع ى أن يمث هم تجاه الشركة شخص 
واحد ن و يعتبر الشركا  في السهم أو األسهم 
مسيولين بالتضامن عن ا لتزامات المترتبة ع ى 

 هذه الم كية. 

 اول. تكون األسهم اسمية و  اب ة ل تد 

  أن يكون ل شركة مد ق حسابات أو أكثرن يعد في
كل س ة مالية تقريراً عن  شاط الشركة خالل 
الس ة المالية و عن مركزها المالي ن و ميزا ية 

 الشركة و حساب األرباح و الخساير. 

  ًمن األرباح الصافية تخصص 10يقتطع س ويا %
لحساب ا حتياطي اإلجباري )القا و ي( ما لم 

 ظام الشركة  سبة أكبر. و يجوز إيقاف هذا  يحدد
% من رأس 50ا ستقطاع إذا ب غ ا حتياطي 

المال المدفوعن ما لم ي ص  ظام الشركة ع ى  سبة 
 أكبر.

  ل شركة المساهمة العامة أن تقترض عن طريق
إصدار س دات  رض وذلك بقرار من الجمعية 
 العامة العاديةن وب ا  ع ى ا تراح من مج س إدارة
الشركة يتضمن مدى حاجة الشركة إلى ا  تراض 

 والشروط الخاصة بإصدار س دات  القرض. 

  يجوز أن يقل عدد  
المؤسسين عن اث ينن و 
يستث ى من ذلك الشركات 
التي ت فرد أو تشترك 

 الحكومة في تأسيسها.

  يجوز أن تقل  يمة السهم  
ف س و  تزيد  100عن 
 دي ار بحري ي. 100ع ى 

 أسيس شركات يجوز ت
مساهمة ذات رأسمال متغير 
وفقا ًل قرار الصادر من 

 الوزير.
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نوع 
 الشركة

 مالحظات هامة اشتراطات أساسية تعريف

  شركة
مساهمة 
مقف ة 

)ش.م.ب 
 مقف ة(

  تتكون الشررررررركة المسرررررراهمة
الرررمرررقرررفررر ررررة مرررن عرررردد مرررن 

  يقررل عن  –األشرررررررخرراص 
يكتتبوا بها بأسرررررررهم  –اث ين 

 اب ة ل تداول فيما بي هم و   
تررطرررح عرر ررى الررجررمررهررور 

 باكتتاب عام. 
 

   أن يكون الحد األد ى لرأسمال الشركة
مايتان و خمسون ألف دي ار بحري ي 

 د.ب(.  250.000)

 100عن    تقل  يمة السهم الواحد 
دي ار  100ف س و  تزيد عن 

 بحري ي.

  أن يكون ل شركة مد ق حسابات أو
 أكثر.

  أن يتم إيداع كامل  يمة األسهم أو  سبة
% م ها ع ى األ ل في الب وك 50

المعتمدة بشرط الوفا  ببا ي  يمة 
األسهم خالل مدة   تزيد ع ى ثالث 

 س وات.   

  أن   يتم تداول أسهم الشركات
ة المقف ة إ  بعد الوفا  بقيمة المساهم

األسهم كام ة ن و يستث ى من ذلك 
عم يات التداول التي تتم فيما بين 

 المؤسسين خالل ت ك الفترة. 

  يجوز أن يمت ك رأسمال الشركة
 %( من  بل غير بحري يين. 100)

  فيما عدا الشركة المدرجة في البورصة
ن يجوز أن يتضمن ال ظام األساسي 

همة المقف ة تقييد حق لشركة المسا
المساهم في التصرف في أسهمه بالقيدين 
أو إحداهما )حق أفض ية المساهمين في 

اشتراط موافقة مج س اإلدارة  -الشرا 
ع ى مشتري األسهم(. ويستث ى من 
القيدين في حالة التصرف بين 
المساهمين و األزواج و األصول و 
الفروعن ويراعى أ ه إذا تضمن  ظام 

ياً من هذين القيدين فال تدرج الشركة أ
 الشركة في  بالبورصة.

  في حالة زيادة رأسمال الشركة فإن
ل مساهمين أولوية ا كتتاب في األسهم 

 الجديدة.
 

  شركة
ذات 

مسؤولية 
محدودة 
 )ذ.م.م(

  هي شرررررررركرررة   يزيرررد عررردد
الشرررررركا  فيها ع ى خمسرررررين 
شرررررررريكاًن و   يكون كل م هم 
مسررررريو ً إ  بقدر حصرررررته في 

 رأسمال الشركة. 

 .يوجد حد أد ى لرأسمال الشركة   

  يقسم رأسمال الشركة إلى حصص
متساوية   تقل  يمة كل م ها عن 
خمسين دي اراً بحري ياً. وتكون 

 التداول.  الحصة غير  اب ة ل تجزية أو

  يتم تأسيس الشركة إ  إذا وزعت  
جميع الحصص ال قدية والعي ية بين 
الشركا  ن ودفعت  يمتها بالكامل 
 وس مت الحصص العي ية إلى الشركة. 

  أن تحتفظ الشركة برأسمال احتياطي
ً ل قواعد المقررة ل شركات  وفقا

 المساهمة. 

  أن يكون ل شركة مد ق حسابات أو
الجمعية العامة أكثر تختارهم 

 ل شركا .

  يمكن  ل شركا  تقديم خطاب إطمي ان
من مد ق الحسابات كبديل ل تقرير 

% 50المالي إ  إذا ب غت الخساير 
 من رأس المال.

  وإذا  ل عدد الشركا  عن اث ين تحولت
الشركة بحكم القا ون إلى شركة 
الشخص الواحد ما لم تبادر الشركة إلى 

ل ثالثين يوماً استكمال هذا ال صاب خال
من تاريخ تجمع حصص الشركة في يد 

 شريك واحد أو تحل الشركة.

  تتولى الشرررررركة ذات المسرررررؤولية  
المحرردودة أعمررال التررأمين أو أعمررال 
الب وك أو اسرررتثمار األموال لحسررراب 

 الغير بوجه عام.

  يجوز تأسرررريس الشررررركة أو زيادة  
رأسمالها أو ا  تراض لحسابها عن 

 العام. طريق ا كتتاب

  يجوز ل شرركة إصردار أسرهم  اب ة  
 ل تداول أو س دات من أي  وع.

   يخضررررع ا تقال حصررررص الشررررركا
لالسررترداد من الشررركا  و الشررروط 
الخاصررة التي يتضررم ها عقد الشررركة 
باإلضررررافة لما يقرره القا ون في هذا 

 الشأن.
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نوع 
 الشركة

 مالحظات هامة اشتراطات أساسية تعريف

  شركة
 التضامن

  هرري شررررررررركررررة تررؤلررف برريررن
شررخصررين أو أكثر تحت اسررم 
معين و يكون الشرررررركا  فيها 
مسيولين ع ى وجه التضامن 
فرري جررمرريررع أمرروالررهررم عررن 

 التزامات الشركة. 
 

  يكون الشركا  مسيولين عن التزامات
الشركة ع ى وجه التضامن في جميع 
 أموالهم مسيولية شخصية وتضام ية. 

  يكتسب الشريك في شركة التضامن
 التاجر. صفة

 

  ًأجاز القا ون تأسيس شركات تضامن أيا
كان  وعها بين شركا  بحري يين أو غير 
بحري يين بشأن مزاولة المهن الحرة أو 
ً لقواعد وضوابط يصدرها  غيرها وفقا
 رار من وزير الص اعة والتجارة 

 والسياحة.

  يؤدي إفالس شركة التضامن إلى إفالس
 جميع الشركا . 

  التضامن حق الرجوع ع ى لداي ي شركة
الشركة في أموالها ن و لهم أيضاً حق 
الرجوع ع ى أي شريك كان عضواً فيها 

 و ت التعا د في أموالهم الخاصة.

  شركة
التوصية 
 البسيطة

  هي شركة تؤلف بين شخص
أو أكرررثرررر مسررررررررريرررولررريرررن و 
متضررام ين في جميع أموالهم 
عن التزامات الشرررركة و بين 
ن شررريك واحد أو أكثر يكو و

من أصرررررررحررراب أموال فيهرررا 
وخررررارجرررريررررن عررررن اإلدارةن 
ويسرررررررررمررون بررررالشرررررررررركررررا  
الموصرررين. و  يكون أي من 
الشرررركا  الموصرررين مسررريو ً 
عن التزامررات الشرررررررركررة إ  
بمقررردار حصرررررررتررره في رأس 

 المال.  
 

   يجوز ل شريك الموصي أن يتدخل في  
إدارة الشركة ولو بموجب توكيل ن و إ  

الشركا  أصبح مسيو ً بالتضامن مع 
المتضام ين عن ا لتزامات ال اشية عن 

 أعمال إدارته.

  يشتمل اسم شركة التوصية البسيطة  
إ  ع ى أسما  الشركا  المتضام ينن 
ً مفرداً يجب  ً متضام ا فإذا كان شريكا

 إضافة ك مة )وشركاه( إلى اسمه.

  إذا ظهر اسم الشريك الموصي في اسم
الشركة فإ ه يصبح مسيو ً كشريك 
متضامن تجاه الغير حسن ال ية الذي 
 تعامل مع الشركة )إذا ذكر اسمه بع مه(.
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نوع 
 الشركة

 مالحظات هامة اشتراطات أساسية تعريف

  شركة
التوصية 
 باألسهم

  هي الشرررركة التي تتكون من
فيتين من الشرررررررركا  إحداها 
فية الشرررررركا  المتضرررررام ين 
المسرررررريولين بالتضررررررامن في 
جميع أموالهم عن التزامررات 
الشرررررررركررررةن واألخرى فيرررة 
الشررررررررركررررا  الررمرروصرررررررريررن 
)المسرررررررررراهمين( الررررذين   
لتزامررررات  يسررررررررررألون عن ا
الشررركة إ  بقدر حصررصررهم 
 )مساهمتهم( في رأس المال. 

 

 المؤسسين فيها عن  أن   يقل عدد
 أربعة مؤسسين.

  أن يكون ل شركة مد ق حسابات أو
 أكثر. 

  أن يكون الحد األد ى لرأسمال الشركة
عشرين ألف دي ار بحري ي 

 د.ب(.  20.000)

  الشركة إلى أسهم أن يقسم رأسمال
متساوية القيمة و  اب ة ل تداول و غير 

  اب ة ل تجزية. 
 

   )يجوز ل شريك الموصي )المساهم  
التدخل في إدارة أعمال الشركة المتص ة 

 بالغير و لو ب ا  ع ى تفويض.

  )إذا ذكر اسم الشريك الموصي )المساهم
في اسم الشركة مع ع مه بذلك اعتبر 

 سبة إلى الغير حسن شريكاً متضام اً بال
 ال ية الذي تعامل مع الشركة.

  يتكون اسم الشركة من اسم شريك أو
أكثر من الشركا  المتضام ينن ويجوز 
أن يضاف إلى اسم الشركة تسمية 

 مبتكرة أو مشتقة من غرضها.

  في الشركة كل ً يجوز أن يكون مؤسسا
شخص اعتباري يدخل في أغراضه 

 تأسيس مثل ت ك الشركات.

  ل شركة مج س ر ابة يتكون من يكون
ثالثة أعضا  ع ى األ ل ت تخبهم 
الجمعية التأسيسية ل شركة من بين 
الشركا  الموصين )المساهمين( إذا زاد 
عدد الشركا  الموصين )المساهمين( 

 ع ى عشرة.

  ت تهي مدة مج س الر ابة األول با عقاد
 الجمعية العامة العادية ل شركة.

  شركة
الشخص 
الواحد 

 )ش.ش.و(

  هي كل  شاط ا تصادي
يمت ك رأسماله بالكامل 

واحد طبيعي أو  شخص
اعتباري. و  يسأل مالك 
رأسمال الشركة عن 
التزامات الشركة إ  بمقدار 
رأس المال المخصص 

 ل شركة.  
 

  .يتم سداد رأسمال الشركة بالكامل
يكون مالك الشركة مسيو ً في حدود 

 رأسمال الشركة المحدد لها. 

  لحسابات ً يجب يتم تعيين مد قا
 الشركة.

  ميزا ية مد قة ً أن تقدم الشركة س ويا
إلدارة شيون الشركات أو خطاب 
إطمي ان من مد ق الحسابات كبديل 
ل تقرير المالي إ  إذا ب غت الخساير 

 % من رأس المال.  50
 

  تتولى شركة الشخص الواحد أعمال  
 التأمين أو أعمال الب وك أو استثمار

 األموال لحساب الغير بوجه عام.

  يجوز تأسيس الشركة أو زيادة  
رأسمالها أو ا  تراض لحسابها عن 
طريق ا كتتاب العام ن و  يجوز لها 
 إصدار أسهم أو س دات  اب ة ل تحويل.

  يجب أن يفصل مالك رأسمال الشركة
بين ذمته المالية الخاصة ورأسمال 

 الشركة.

  التالية:تحل الشركة في الحا ت 
وفاة مالكها ن ما لم ي حصر حق الورثة في  -

رأسمال الشركة و موجوداتها في شخص 
واحد أو يقرر الورثة ا ستمرار في 
الشركة بتحوي ها و اتخاذها شكالً  ا و ياً 

 آخر. 
تو ف الشركة عن ممارسة أعمالها بسبب  -

إعسار مالكها أو تو فه عن سداد التزاماته 
 أو إفالسه.
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نوع 
 الشركة

 مالحظات هامة اشتراطات أساسية تعريف

  فرع
لشركة 
 أج بية

  هو كل فرع لشركة أج بية- 
أسست وسج ت خارج مم كة 

رخص له بممارسة  -البحرين
 أ شطة معي ة في البحرين.  

 

  أن يتم توفير مقر إلدارة أعمال
 الشركة الفرع في البحرين.

  أن تكون جميع المست دات التي تقدم
لتأسيس الشركة محررة بال غة العربية 
أو اإل ج يزية ن فإذا كا ت محررة 
بغير هاتين ال غتين أرفق بها ترجمة 
بال غة العربية أو ا  ج يزية مصد اً 

 ع يها من الجهات المختصة. 

  ُأن يكون لفرع الشركة األج بية اسما
هذا ا سم  تجارياً ن و يتعين أن يكون

ً تماماً  سم الشركة األص ي ن  مطابقا
 و تتبعه عبارة "فرع لشركة أج بية".

  أن يقدم فرع الشركة ميزا ية س وية
 مد قة تبين المركز المالي  ل شركةن.

  أن يخضع الفرع ل قوا ين المعمول بها
 في البحرين.

 

 

  مكتب
 تمثي ي

  هو كل فرع لشركة أج بية-
أسست وسج ت خارج مم كة 

رخص له بممارسة  -البحرين
أعماله كمكتب تمثي ي ل شركة 
األم ليتابع ويشرف ع ى 

 مصالحها في البحرين.   
 

  أن يتم توفير مقر إلدارة أعمال فرع
 الشركة في البحرين.

  أن يخضع المكتب التمثي ي ل قوا ين
 المعمول بها في البحرين. 

 تكون جميع المست دات التي تقدم  أن
لتأسيس المكتب التمثي ي محررة بال غة 
العربية أو اإل ج يزيةن فإذا كا ت 
محررة بغير هاتين ال غتين أرفق بها 
ترجمة بال غة العربية أو ا  ج يزية 
 مصد اً ع يها من الجهات المختصة.

  يكون لكل مكتب تمثي ي أ شئ في
ُ تجارياًن ويت عين أن البحرين اسما

ً تماماً  سم  يكون هذا ا سم مطابقا
الشركة األمن وتتبعه عبارة "مكتب 

 تمثي ي".

  يجوز ل مكتب التمثي ي بأي حال من  
األحوال ممارسة أية أعمال تجارية 
مباشرة مع عمال  الشركة في البحرين.ن 
ويقتصر اعمال الفرع ع ى التسويق 
والترويج ل شركة ا م دون الدخول في 

 ت مباشرةً باسمه.صفقا
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