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 االشتراطات القانونية المتعلقة بالشركات
 

نوع 
 الشركة

 مالحظات هامة اشتراطات أساسية تعريف

شركة  ❖
مساهمة 
عامة 

 )ش.م.ب(

تتكون الشررررررركة المسرررررراهمة  •
الرررر ررررامررررة مررررن عرررردد مررررن 

يكتتبون فيهرررا  المسررررررررراهمين
تداول  و   اة لا لاب بأسرررررررهم 
يكونون مسررررنولين عن ديون 

إ   والتزامررراتهررراالشرررررررركرررة 
  بمقدار ليمة أسهمهم.

ً لتحقيق أغراض  • أن يكون رأس المال كافيا
الشركة  و أن   يقل الحد األدنى لرأس مالها عن  

 د.ب(. 1.000.000مايون دينار بحريني )

و يجوز أن أن يكون لاشركة رأسمال صادر    •
يحدد النظام األساسي لاشركة رأسمال مصرح به 
  يجاوز عشرة أمثال رأس المال الصادر. و 
ً  به  يشترط أن يكون رأس المال الصادر مكتتبا
بالكامل و أن يقوم كل من اكتتب بأداء الربع عاى 
األلل من القيمة ا سمية لألسهم النقدية   عاى أن 

دة   تزيد عاى خمس تسدد بالي هذه القيمة خالل م
 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

أن تصدر أسهم الشركة المساهمة بقيمتها ا سمية  •
  و   يجوز إصدارها بقيمة أدنى   و إذا صدرت 
بقيمة أعاى خصصت الزيادة أو ً لوفاء 

 مصروفات اإلصدار ثم ا حتياطي القانوني. 

 يكون السهم غير لابل لاتجزنة   و لكن يجوز أن •
يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد 
من األسهم عاى أن يمثاهم تجاه الشركة شخص 
واحد   و ي تبر الشركاء في السهم أو األسهم 
مسنولين بالتضامن عن ا لتزامات المترتبة عاى 

 هذه الماكية. 

 تكون األسهم اسمية و لاباة لاتداول.  •

 د في أن يكون لاشركة مدلق حسابات أو أكثر  ي •
كل سنة مالية تقريراً عن نشاط الشركة خالل 
السنة المالية و عن مركزها المالي   و ميزانية 

 الشركة و حساب األرباح و الخسانر. 

% من األرباح الصافية تخصص 10يقتطع سنوياً  •
لحساب ا حتياطي اإلجباري )القانوني( ما لم 
يحدد نظام الشركة نسبة أكبر. و يجوز إيقاف هذا 

% من رأس 50ستقطاع إذا باغ ا حتياطي ا 
المال المدفوع  ما لم ينص نظام الشركة عاى نسبة 

 أكبر.

لاشركة المساهمة ال امة أن تقترض عن طريق  •
إصدار سندات لرض وذلك بقرار من الجم ية 
ال امة ال ادية  وبناء عاى التراح من مجاس إدارة 
الشركة يتضمن مدى حاجة الشركة إلى ا لتراض 

 والشروط الخاصة بإصدار سندات  القرض. 

  يجوز أن يقل عدد  •
 المؤسسين عن اثنين

  يجوز أن تقل ليمة السهم  •
فاس و  تزيد  100عن 
 دينار بحريني. 100عاى 
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نوع 
 الشركة

 مالحظات هامة اشتراطات أساسية تعريف

شركة  ❖
مساهمة 
مقفاة 

)ش.م.ب 
 مقفاة(

تتكون الشررررررركة المسرررررراهمة  •
الرررمرررقرررفررراررررة مرررن عرررردد مرررن 

  يقررل عن  –األشرررررررخرراص 
يكتتبوا بها بأسرررررررهم  –اثنين 

لاباة لاتداول فيما بينهم و   
تررطرررح عرراررى الررجررمررهررور 

 باكتتاب عام. 
 

أن يكون الحد األدنى لرأسمال الشركة   •
مانتان و خمسون ألف دينار بحريني 

 د.ب(.  250.000)

 100عن    تقل ليمة السهم الواحد •
دينار  100فاس و  تزيد عن 

 بحريني.

أن يكون لاشركة مدلق حسابات أو  •
 أكثر.

أن يتم إيداع كامل ليمة األسهم أو نسبة  •
% منها عاى األلل في البنوك 50

الم تمدة بشرط الوفاء ببالي ليمة 
األسهم خالل مدة   تزيد عاى ثالث 

 سنوات.   

أن   يتم تداول أسهم الشركات  •
ة المقفاة إ  ب د الوفاء بقيمة المساهم

األسهم كاماة   و يستثنى من ذلك 
عمايات التداول التي تتم فيما بين 

 المؤسسين خالل تاك الفترة. 
 

 البورصة فيما عدا الشركة المدرجة في  •
يجوز أن يتضمن النظام األساسي لشركة 
المساهمة المقفاة تقييد حق المساهم في 

أو إحداهما التصرف في أسهمه بالقيدين 
 -)حق أفضاية المساهمين في الشراء

اشتراط موافقة مجاس اإلدارة عاى 
مشتري األسهم(. ويستثنى من القيدين 
في حالة التصرف بين المساهمين و 
األزواج و األصول و الفروع  ويراعى 
أنه إذا تضمن نظام الشركة أياً من هذين 
 القيدين فال تدرج الشركة في  بالبورصة.

زيادة رأسمال الشركة فإن  في حالة •
لامساهمين أولوية ا كتتاب في األسهم 

 الجديدة.
 

شركة  ❖
ذات 

مسؤولية 
محدودة 
 )ذ.م.م(

الشرررررررركرررة ذات المسرررررررنوليرررة  •
المحدودة  هي شررررررركة تتكون 
من عدد من األشرررررررخاص و  
يكون كل شررررريك مسررررنو ً إ  
بقدر حصرررررته في رأس المال. 
ويجوز أن تمتاررررك من لبررررل 

أو  شرررررررخص واحررررد طبي ي
 اعتباري

 

   يوجد حد أدنى لرأسمال الشركة. •

يقسم رأسمال الشركة إلى حصص  •
متساوية وتكون الحصة غير لاباة 

 لاتجزنة أو التداول. 

  يتم تأسيس الشركة إ  إذا وزعت  •
جميع الحصص النقدية وال ينية بين 
الشركاء   ودف ت ليمتها بالكامل 
 وسامت الحصص ال ينية إلى الشركة. 

أن تحتفظ الشركة برأسمال احتياطي  •
ً لاقواعد المقررة لاشركات  وفقا

 المساهمة. 

أن يكون لاشركة مدلق حسابات أو  •
أكثر تختارهم الجم ية ال امة 

 لاشركاء.
 

  تتولى الشرررررركة ذات المسرررررؤولية  •
المحرردودة أعمررال التررأمين أو أعمررال 
البنوك أو اسرررتثمار األموال لحسررراب 

 الغير بوجه عام.

وز تأسرررريس الشررررركة أو زيادة   يج •
رأسمالها أو ا لتراض لحسابها عن 

 طريق ا كتتاب ال ام.

  يجوز لاشرركة إصردار أسرهم لاباة  •
 لاتداول أو سندات من أي نوع.

يخضررررع انتقال حصررررص الشررررركاء  •
لالسررترداد من الشررركاء و الشررروط 
الخاصررة التي يتضررمنها عقد الشررركة 
 باإلضررررافة لما يقرره القانون 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 
م ين و يكون الشرررررركاء فيها 
مسنولين عاى وجه التضامن 
فرري جررمرريررع أمرروالررهررم عررن 

 التزامات الشركة. 
 

 زاماتالت عن مسنولين الشركاء يكون •
 جميع في التضامن وجه عاى الشركة
 .وتضامنية شخصية مسنولية أموالهم

 التضامن شركة في الشريك يكتسب  •
 .التاجر صفة

 إلى التضرررررررامن شرررررررركة إفالس يؤدي  •
 ..الشركاء جميع إفالس

 

شركة  ❖
التوصية 
 البسيطة

هي شركة تؤلف بين شخص  •
أو أكرررثرررر مسرررررررررنرررولررريرررن و 
متضررامنين في جميع أموالهم 
عن التزامات الشرررركة و بين 
شررريك واحد أو أكثر يكونون 
من أصرررررررحررراب أموال فيهرررا 
وخررررارجرررريررررن عررررن اإلدارة  
ويسرررررررررمررون بررررالشرررررررررركرررراء 
الموصرررين. و  يكون أي من 
الشرررركاء الموصرررين مسرررنو ً 
عن التزامررات الشرررررررركررة إ  

رأس بمقررردار حصرررررررتررره في 
 المال.  

 

لشررررركة التوصررررية البسرررريطة أن تتخذ  •
سمها  صاً  ويجوز أن يكون ا سماً خا ا
مسررررررتمداً من أغراضررررررها  ويجب أن 
يتبـرررررررع اسـرررررررم الشركة عبارة )شركة 
توصررررية بسرررريطة( وأن يذذكر كل ذلك 
في جميع عقود الشرررررررركة وفواتيرها 
وإعالنرراتهررا وأورالهررا ومطبوعرراتهررا  

ذكر كرران مررديرو  الشرررررررركررة فررإذا لم يررذ
مسرررررررنولين بررالتضررررررررامن في أموالهم 

 الخاصة تجاه الغير.

إذا ظهر اسررم الشررريك الموصرري في   •
 اسررررم الشررررركة فإنه يصررررب  مسررررنو ً 
كشرررريك متضرررامن تجاه الغير حسرررن 

 إذا ) الشرررررررركةالنية الذي ت امل مع 
 (ذكر اسمه ب امه

تخضع شركة التوصية البسيطة  حتى  •
فيما يختص بالشركاء الموصين  

عد المقررة في شركة التضامن من لاقــوا
حيث تأسيس الشركة  ومن حيث 
 إدارتها  ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها
مع مراعاة المواد التي تنظم شركة 

 التوصية البسيطة
 

 

 

 

 

نوع 
 الشركة

 مالحظات هامة اشتراطات أساسية تعريف

شركة  ❖
التوصية 
 باألسهم

هي الشرررركة التي تتكون من  •
فنتين من الشرررررررركاء إحداها 
فنة الشرررررركاء المتضرررررامنين 
المسررررررنولين بالتضررررررامن في 
جميع أموالهم عن التزامررات 
الشرررررررركررررة  واألخرى فنرررة 
الشررررررررركرررراء الررمرروصرررررررريررن 
)المسرررررررررراهمين( الررررذين   
لتزامررررات  يسررررررررررألون عن ا
الشررركة إ  بقدر حصررصررهم 
 )مساهمتهم( في رأس المال. 

 

المؤسسين فيها عن  أن   يقل عدد •
 أرب ة مؤسسين.

أن يكون لاشركة مدلق حسابات أو  •
 أكثر. 

أن يكون الحد األدنى لرأسمال الشركة  •
عشرين ألف دينار بحريني 

 د.ب(.  20.000)

أن يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم  •
متساوية القيمة و لاباة لاتداول و غير 

 لاباة لاتجزنة. 
 

المساهم(    يجوز لاشريك الموصي ) •
التدخل في إدارة أعمال الشركة المتصاة 

 بالغير و لو بناء عاى تفويض.

إذا ذكر اسم الشريك الموصي )المساهم(  •
في اسم الشركة مع عامه بذلك اعتبر 
شريكاً متضامناً بالنسبة إلى الغير حسن 

 النية الذي ت امل مع الشركة.

 أو شريك اسم من الشركة اسم يتكون •
 ويجوز المتضامنين  ءالشركا من أكثر
 تسمية الشركة اسم إلى يضاف أن

 .غرضها من مشتقة أو مبتكرة

 بان قاد األول الرلابة مجاس مدة تنتهي •
 .لاشركة ال ادية ال امة الجم ية
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نوع 
 الشركة

 مالحظات هامة اشتراطات أساسية تعريف

فرع  ❖
لشركة 
 أجنبية

 -هو كل فرع لشركة أجنبية  •
أسست وسجات خارج مماكة 

رخص له بممارسة  -البحرين
 أنشطة م ينة في البحرين.  

 

أن يتم توفير مقر إلدارة أعمال  •
 الشركة الفرع في البحرين.

أن تكون جميع المستندات التي تقدم  •
لتأسيس الشركة محررة بالاغة ال ربية 
أو اإلنجايزية   فإذا كانت محررة 
بغير هاتين الاغتين أرفق بها ترجمة 
بالاغة ال ربية أو ا نجايزية مصدلاً 

 عايها من الجهات المختصة. 

ذ  • أن يكون لفرع الشركة األجنبية اسما
هذا ا سم  تجارياً   و يت ين أن يكون

ً تماماً  سم الشركة األصاي    مطابقا
 و تتب ه عبارة "فرع لشركة أجنبية".

أن يقدم فرع الشركة ميزانية سنوية  •
 مدلقة تبين المركز المالي  لاشركة .

أن يخضع الفرع لاقوانين الم مول بها  •
 في البحرين.

 

 

 

 عنوان فرعي

 

 

 


