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       ونظرًا ملا تتمتع به املرحلة الأوىل يف التاأ�شي�س من اأهمية ق�شوى ، لذا فاإنني وجدت اأن هناك �شرورة لبيان 

تفا�شيل هذه املرحلة ، وما متيز به موقف امل�شرع البحريني عند معاجلته لهذه العملية ، وما يوؤخذ عليه يف بع�س 

املواطن ، فمن خالل هذه الدرا�شة الو�شفية التحليلية واملقارنة يف بع�س املوا�شع تناولت هذا املو�شوع يف مبحثني ، 

خ�ش�شت املبحث الأول للحديث عن عقد التاأ�شي�س وكل ما يتعلق به من تفا�شيل وردت يف قانون ال�شركات ولئحته 

التنفيذية والنموذج ال�شادر عن وزير التجارة و ال�شناعة البحريني  هذا يف املطلب الأول منه ، اأما املطلب الثاين 

اأن  فكان للحديث عن النظام الأ�شا�شي لل�شركة وهو الذي يعد مبثابة الد�شتور الذي ت�شري عليه ال�شركة ، وطاملا 

التنفيذية  ولئحته  ال�شركات  قانون  فاإنه حاول يف  لذا  كبرية  اأهمية  اأوله  البحريني  امل�شرع  فاإن  لذا  كذلك  الأمر 

حيث   ، النظام  لهذا  و�شمنها  اإل  كبرية  اأو  �شغرية  يرتك  ل  اأن  وال�شناعة  التجارة  وزير  عن  ال�شادر  والنموذج 

ترك لإرادة الأطراف م�شائل ب�شيطة لإ�شافتها اإىل هذا النظام .اأما املبحث الثاين فقد خ�ش�شته لبيان اإجراءات 

التاأ�شي�س التي تعقب عملية حترير كل من عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة ، وهذه الإجراءات تتمثل يف 

تقدمي طلب الرتخي�س ، فهذا الطلب يحتاج اإىل من يقدمه اإليها وامل�شي بالإجراءات ومتابعتها ، ويحتاج اإىل جهة 

معينة تتلقى هذا الطلب ، فبينت كل منها كل يف مطلب م�شتقل حيث خ�ش�شت الأول لبيان اأن تقدمي الطلب منوط 

        تمر شركة المساهمة أثناء تأسيسها بثالث مرحل ، أولها يبدأ بتحرير عقد التأسيس للشركة 
ونظامها األساسي ، وإنتخاب لجنة المؤسسين وتقديم طلب إلى الجهة اإلدارية المختصة وتوثيق 
يتم  وبعد ذلك   ، التأسيس  المبدئية على  الموافقة  بعد  النهائية عليه  التعديالت  إجراء  بعد  العقد 
الشركة  تكتسب  المرحلة  هذه  إنتهاء  وعند   ، التأسيس  طلب  على  الموافقة  قرار  وشهر  تسجيلها 
الشخصية المعنوية، وبعدها تأتي المرحلة الثانية بالنسبة لشركات المساهمة ذات اإلكتتاب العام 
والتي تتمثل بعملية طرح األسهم لإلكتتاب العام للجمهور، وبموجب عملية اإلكتتاب يلتزم المكتتب 
بدفع قيمة األسهم التي إكتتب بها حسب المواعيد والنسب المبينة في عقد ونظام الشركة األساسي 
 ، اإلكتتاب  باب  بغلق  المرحلة  وتنتهي هذه   ، الشركة  المكتتب مساهمًا في  وبتمام ذلك يصبح   ،
وعندها ننتقل للمرحلة الثالثة واألخيرة والتي تكون بدعوة الجمعية العامة إلجتماع أول يتم إنعقاده 
خالل فترة زمنية محددة ، ويطلق عليه إجتماع الجمعية التأسيسية ، والذي يناط به مهام معينة 

حددها قانون الشركات البحريني في المادة )97( منه.

إجراءات تأسيس الشركة المساهمة 
وفقًأ ألحكام قانون الشركات البحريني

دراسة مقارنة
الدكتور غيث مصطفى الخصاونه

اأ�شتاذ القانوين التجاري امل�شاعد ، جامعة العلوم التطبيقية ، مملكة البحرين

مقدمة: 
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باملوؤ�ش�شني ، وهوؤلء ينتخبوا من بينهم جلنة ملتابعة هذا الأمر والقيام بكل ما تتطلبه عملية التاأ�شي�س من اإجراءات 

يف هذه املرحلة ، ومنها متابعة اجلهة الإدارية التي يتم تقدمي الطلب اإليها من قبلهم وهي التي كانت مو�شوع املطلب 

الثاين يف هذا املبحث الذي بينت فيه من هي هذه اجلهة وما هي املتطلبات الالزمة التي لبد من اإ�شتيفائها حتى 

يتم احل�شول على موافقتها على طلب املوؤ�ش�شني، لإكتمال عنا�شر هذا املو�شوع ينبغي معرفة م�شري الطلب الذي 

يتم تقدميه ، وهو ل يخرج عن اأحد اإحتمالني ،اإما رف�س الطلب اأو قبوله ،وهذا ما تناولته يف املطلب الثالث والأخري 

من هذا املبحث والذي عر�شت فيه باإيجاز للنتائج التي ترتتب على ذلك ، اأي يف حال الرف�س ويف حال املوافقة على 

طلب املوؤ�ش�شني .
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المبحث األول
تحرير عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي

      تبداأ املرحلة الأوىل من اإجراءات التاأ�شي�س باإبرام عقد تاأ�شي�س ال�شركة من جانب املوؤ�ش�شني الذين يلتزمون 

مبوجبه القيام بكافة الإجراءات التي تتطلبها عملية التاأ�شي�س ، ويهدف هذا العقد اإىل تظافر اجلهود والتكاتف 

البقية ويف مواجهة  وبيان م�شئولية كل واحد منهم يف مواجهة  ال�شركة  بينهم لن�شاء  والتعاون  املوؤ�ش�شني  بني كل 

ال�شركة ك�شخ�س معنوي م�شتقل ويف مواجهة املكتتبني ، بالإ�شافة اإىل هذا العقد ي�شع املوؤ�ش�شون نظامًا لل�شركة 

يت�شمن اأدق التفا�شيل التي يتم الإتفاق عليها بني املوؤ�ش�شني ، وكل الأحكام التف�شيلية التي ترتبط بال�شركة منذ 

حلظة تاأ�شي�شها حلني اإنق�شائها عند توافر حالة من حالت الإنق�شاء ، وهاتني الوثيقتني يتم حتريرهما وتوقيعهما 

من كافة املوؤ�ش�شني ويتم توثيقهما وفق ما ن�س عليه القانون ، هذا ما �شاأبينه بالتف�شيل يف املطلبني التاليني ، حيث 

�شاأخ�ش�س الأول للحديث عن عقد التاأ�شي�س وتف�شيالته التي يجب اأن ي�شتمل عليها ، اأما الثاين �شاأعر�س فيه لأهم 

م�شتمالت النظام الأ�شا�شي لل�شركة .  

المطلب األول
تحرير عقد تأسيس الشركة

الذين  الأ�شخا�س  كانت يف ذهن جمموعة من  والتي  املناق�شات  كانت حمور  التي  الفكرة  الإنتهاء من  بعد         

النواحي  الفكرة من  ا�شتقرت هذه  فاإذا ما   ، العمل  اأو  القرابة  اأو  ، كال�شداقة   الغالب  قد تربطهم رابطة ما يف 

التاأ�شي�س  اإجراءات  الأوىل من  املرحلة  تبداأ  عليها عندها  اتفقوا  التي  الأ�ش�ش�س  وا�شتقرت   ، والفنية  القت�شادية 

وتبداأ هذه املجموعة بو�شع اللبنة الأوىل يف بناء ال�شركة ، وذلك باإبرام عقدًا ابتدائيًا فيما بينهم ي�شمى اأي�شًا بعقد 

تاأ�ش�شت من  اأ�شماء املوؤ�ش�شني ، مهنهم ،جن�شياتهم ،عناوينهم ،ا�شم ال�شركة ،الغر�س الذي  التاأ�شي�س ،ويت�شمن 

اأجل حتقيقه ، مركز اإدارتها ، املدة املحددة لها ، مقدار را�س مالها ،وقيمة كل �شهم ونوعه  ، وتعهد من املوؤ�ش�شني 

باتخاذ الإجراءات الالزمة لمتام عملية تاأ�شي�س ال�شركة )1( ، والعقد الإبتدائي لي�س بعقد ال�شركة ول يرتتب عليه 

ان�شاء ال�شركة اإمنا هو عقد بني املوؤ�ش�شني)2( يحدد دورهم واإلتزاماتهم اجتاه اإجراءات تاأ�شي�س ال�شركة ، وهو 

لي�س ابتدائيًا اإل من حيث اأنه اخلطوة الأوىل التي ت�شبق الإجراءات الالحقة وهو لي�س اإل عقدًا خا�شًا)3(  يعرب 

اإرادتهم واتفاقهم على ال�شعي يف طريق تكوين ال�شركة  )4(  وهو بات وواجب التقيد به من  فيه املوؤ�ش�شون عن 

1   هذه الإجراءات وردت يف القانون رقم )21( ل�شنة 2001 وجرى عليها تعديالت هامة ن�س عليها  املر�شوم  بقانون رقم )28( ل�شنة 2015 ،  وقرار وزير 

ال�شناعة والتجارة رقم 6 ل�شنة 2002 والتعديالت الواردة بالقرار رقم )127( ل�شنة 2016، والقرار رقم )9( ل�شنة 2002 ب�شاأن منوذج عقد التاأ�شي�س البتدائي والنظام 

الأ�شا�شي ل�شركة امل�شاهمة . وهذه الإجراءات وردت يف القانون ال�شركات امل�شري رقم )159(ل�شنة 1981 وجرى عليها تعديالت بالقانون رقم )3( ل�شنة 1998 وقرار وزير 

ال�شناعة والتجارة رقم )75( ل�شنة 1998 املتعلق بتنفيذ بع�س اأحكام القانون رقم )3( ل�شنة 1998 ، اأما قانون ال�شركات الأردين فاإنه نظمها يف املادتني )92( و )94( من 

قانون ال�شركات رقم )22(ل�شنة 1997 .

عرفت املادة )71( من قانون ال�شركات البحريني املوؤ�ش�س باأنه “ املوؤ�ش�س هو كل من ا�شرتك ا�شرتاكًا فعليًا يف تاأ�شي�س ال�شركة بغية حتمل امل�شئولية النا�شئة   2

عن ذلك” وحول بع�س التعريفات الفقهية اإرجع د. علي ح�شن يون�س ،�شركات الأموال وقطاع الأعمال ، القاهرة ، 1976 ، �ص 247 ، د.فوزي حممد �شامي ، �شرح القانون 

التجاري ، ج/4 ، مكتبة الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان ، 1997 ، �ص 30 ، د. هاين �شالح  �شري الدين ، ال�شركات التجارية اخلا�شة يف القانون امل�شري ، ط/1 ، دار النه�شة 

، القاهرة ، 2001 ، �ص 175 . 

3  د.�شميحة القليوبي ، ال�شركات التجارية ، ط/2، دار النه�شة العربية ،القاهرة ، 1988، �ص 390.

4  د.حممود توفبق ال�شعودي ، تغيري ال�شكل القانوين لل�شركات ، ط/1،القاهرة ، 1989 ،�ص 334.
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كافة اأطرافه ، لذا ل يجوز القول من قبل اأحد املوؤ�ش�شني اأن اإرادته  مل تن�شرف اإىل امل�شاركة يف اإجراءات التاأ�شي�س 

، واأنه وقع العقد ل�شبب ما واأن نيته مل تتجه نحو امل�شي يف تلك امل�شاركة بالإعتماد على ما ورد يف الفقرة الأوىل 

من املادة )71( من قانون ال�شركات البحريني التي ت�شتلزم اجتاه النية اإىل حتمل امل�شئولية النا�شئة عن امل�شاركة 

الفعلية يف التاأ�شي�س ، لأن هذه الفقرة تعالج م�شاألة النية قبل توقيع العقد حيث اأن التوقيع على العقد يك�شب املوقع 

�شفة املوؤ�ش�س دون قيد اأو �شرط )1( ، حيث ل يجوز اأن يت�شمن العقد الإبتدائي اأية �شروط اأخرى تن�س على اإعفاء 

اأخرى ين�س على �شريانها على  اأية �شروط  اأو   ، تاأ�شي�س ال�شركة  اأو بع�شهم من امل�شئولية الناجمة عن  املوؤ�ش�شني 

ال�شركة بعد اإن�شائها ما مل تدرج يف عقد التاأ�شي�س اأو النظام الأ�شا�شي  )2(.

       وقد حر�شت الت�شريعات املختلفة على �شرورة توخي الدقة يف البيانات املدرجة يف العقد البتدائي ملا لذلك من 

اأهمية بالغة الأهمية بعد متام تاأ�شي�شها لذا فاإن هذه الت�شريعات ت�شرتط اأن يلتزم املوؤ�ش�شني بالنموذج املعد م�شبقًا 

من قبل جهة الإدارة املخت�شة ، حيث ل يكون للموؤ�ش�شني دور كبري يف تغيري هذا النموذج و�شرورة التقيد بالبيانات 

األ تتنافى مع اأحكام القانون  اأية �شروط اأخرى �شريطة  اإ�شافة  اأو  الإلزامية وعدم اخلروج عنها مع جواز حذف 

اأو اللوائح ، لذا فاإنه ل يجوز للموؤ�ش�شني اإغفال البيانات املتعلقة با�شم ال�شركة وغر�شها وقيمة راأ�س مالها وعدد 

الأ�شهم التي ينق�شم اإليها راأ�س مالها ، والقيمة الإ�شمية لل�شهم الواحد ، والقيود الواردة على تداول الأ�شهم فيها. 

      ومن هذه الت�شريعات ، قانون ال�شركات البحريني واللوائح التي �شدرت بخ�شو�س تنفيذه ،حيث ن�شت املادة 

)74( من قانون ال�شركات البحريني على اأنه يجب اأن يكون طلب املوافقة على التاأ�شي�س م�شحوبًا ببياٍن واٍف عن 

ال�شركة م�شتخل�شًا من عقد التاأ�شي�س البتدائي والنظام الأ�شا�شي ، ويجب اأن يرفق فيه اإ�شم من يوكله املوؤ�ش�شون 

يرفق  اأن  ويجب  بالتاأ�شي�س  اخلا�شة  الر�شائل  فيه  اإليه  تر�شل  الذي  وعنوانه  ومهنته  التاأ�شي�س  اإجراءات  ملبا�شرة 

بالطلب ،�شورة من العقد الإبتدائي وم�شروع النظام الأ�شا�شي موقعني من املوؤ�ش�شني ويحتذى يف هاتني الوثيقتني 

بالنموذج ال�شادر وفق قرار وزير التجارة وال�شناعة) 3(  وي�شتمل هذا النموذج على اإحدى ع�شرة مادة تت�شمن 

املادة الأوىل اأ�شماء املوؤ�ش�شني وجن�شيتهم وعناوينهم ،واإثبات ال�شخ�شية ، اأما باقي املواد فتت�شمن اإ�شم ال�شركة 

والغر�س من اإن�شائها ، ومركز اإدارتها واملدة املحددة لهذه ال�شركة  ،وراأ�شمالها امل�شرح به )4( ، وكذلك راأ�س مال 

ال�شركة ال�شادر ، كما ي�شتمل العقد على بيان احل�ش�س العينية اإذا دخلت يف راأ�س املال مع �شرورة ذكر مقدم هذه 

احل�شة وكافة ما يتعلق بها من تفا�شيل والقيمة التي مت تقييمها بها واإن كانت حمملة بحق رهن اأو امتياز ، وبيان 

قيمة الأ�شهم التي قام املوؤ�ش�شون بدفعها وما �شيتم طرحه لالكتتاب العام .

     واأ�شاف منوذج العقد البتدائي ال�شادر وفق قرار وزير ال�شتثمار وال�شناعة امل�شري بع�س امل�شائل التي كنت 

2002ال�شادر عن وزير التجارة وال�شناعة البحريني ،مثل هذه امل�شائل  امتنى لو ت�شمن القرار رقم )9( ل�شنة 

، فمثاًل بالن�شبة حل�ش�س التاأ�شي�س يف حال وجودها)5(  فاإن النموذج امل�شري تطلب بيان هذه احل�ش�س وكل 

1   د.حممود خمتار بريري، قانون املعامالت التجارية ، ال�شركات التجارية ، ج/1 ،دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1987، �ص213.

2  املادة التا�شعة  من قانون ال�شركات امل�شري ، ول يوجد ن�س يف القانون البحريني اأو الأردين بهذا اخل�شو�س.

3   قرار وزير ال�شناعة والتجارة رقم )9( ل�شنة 2002 ال�شادر بتاريخ     .  18/5/2002  

4   اأما يف م�شر فاإن منوذج العقد الإبتدائي ال�شادر وفق قرار وزير الإ�شتثمار والتعاون الدويل رقم )7( ل�شنة 1982 فاإنه اأجاز �شطب هذه الفقرة من العقد يف 

حال رغب املوؤ�ش�شون بذلك.

5  كون امل�شرع البحريني �شكت عن حظر ا�شدار مثل هذا النوع من احل�ش�س لذا فاإن هذا ال�شكوت ميكن تف�شريه باأنه ل مانع من اإ�شدار ال�شركة لهذا النوع من 

الأوراق املالية وهذه احل�ش�س هي عبارة عن �شكوك قابلة للتداول ت�شدرها �شركات المساهمة تمنح اصحابها الحصول على نصيب من األرباح دون 

اأن يقابلها تقدمي ح�شة يف راأ�س مالها وتعطى للبع�س لقاء ما قدموه  من خدمات لل�شركة اأثناء مرحلة تاأ�شي�شها .حول املزيد عن ح�ش�س التاأ�شي�س واملوؤيدين واملعار�شني 
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الأحكام املتعلقة بها . وت�شمنت املادة التا�شعة من القرار بيان اإلتزام ال�شركة باأداء امل�شروفات والنفقات والأجور 

والتكاليف التي مت اإنفاقها ب�شبب تاأ�شي�س ال�شركة وذلك باأن يتم خ�شمها من امل�شروفات العامة لل�شركة ، والبيان 

، وعدد  العقد  انعقاد  وزمان  بيان مكان  البتدائي على  العقد  ي�شتمل  اأن  القرار هو �شرورة  ت�شمنه  الذي  الأخري 

الن�شخ التي مت حتريره منها بحيث يكون لكل موؤ�ش�س ن�شخة وما تبقى لتقدميها للجهات املعنية لغايات ا�شت�شدار 

القرار املتعلق برتخي�س تاأ�شي�س ال�شركة .

      فهذه البيانات التي اأح�شن قرار وزير ال�شتثمار امل�شري بالن�س عليها كنت اأمتنى لو اأن قرار وزير التجارة 

وال�شناعة البحريني ت�شمن الإ�شارة اإىل �شرورة اإيراد هذه البيانات يف العقد البتدائي ل�شركة امل�شاهمة املراد 

تاأ�شي�شها .

      وعلى الرغم من اأن قرار وزير التجارة يف البحرين كان فيه اإغفال لبع�س اجلوانب الهامة التي اأرى اأنه كان 

من ال�شروري ت�شمينها لنموذج عقد التاأ�شي�س اإل اأنه  مع ذلك كان اأف�شل مما هو عليه الو�شع يف الأردن حيث ل 

جند اأي تنظيم للعقد البتدائي لل�شركة بن�شو�س حمددة خا�شة به ، واإمنا اأخ�شع هذا العقد للقواعد العامة التي 

القانون  اأحكام  والواردة يف  للعقود  العامة  ال�شروط املو�شوعية  اإىل تطبيق  ُي�شار  العقد ب�شكل عام ، حيث  حتكم 

املدين ) الر�شا ،الأهلية ،املحل ،وال�شبب( وال�شروط املو�شوعية اخلا�شة بعقد ال�شركة ) تعدد ال�شركاء ، تقدمي 

احل�ش�س، ال�شرتاك يف الأرباح واخل�شائر ، ونية امل�شاركة()1( ، وكنت اأمتنى لو مل يكتِف بذلك واأنه  مت العمل 

مبا هو معمول به يف م�شر والبحرين  بهذا ال�شدد وذلك باإيراد الن�شو�س الوا�شحة والتي من خاللها ي�شتنري بها 

كل من يرغب بتاأ�شي�س �شركة م�شاهمة وذلك بو�شع منوذج لعقد تاأ�شي�س وا�شح املعامل ول يكون على املوؤ�ش�شني �شوى 

ايراد البيانات التي مت التفاق عليها فيما بينهم . 

المطلب الثاني
تحرير النظام األساسي

الأ�شا�شي والذي يعد د�شتور حياتها فيتم  ال�شركة  املوؤ�ش�شون بتحرير نظام  يلتزم  الإبتدائي  العقد  اإىل جوار        

الرجوع اإليه يف كافة �شئونها منذ حلظة ولدتها وحتى يتم اإنق�شاوؤها ب�شكل نهائي . ويعد كذلك القانون النظامي 

لل�شركة حيث ي�شتمل على الأحكام املنظمة جلميع اأمورها ، ويت�شمن هذا النظام بالإ�شافة اإىل البيانات الواردة يف 

العقد البتدائي التي ا�شرت اإليها �شابقًا والتي وردت يف قرار وزير التجارة وال�شناعة كما و�شحت ذلك البيانات 

الواردة يف العقد البتدائي التي ا�شرت اإليها والتي وردت يف قرار وزير التجارة وال�شناعة كما و�شحت ذلك - فيما 

�شبق -  وهذا ما ا�شتمل عليه الباب الأول من النموذج . اأما الباب الثاين منه فاإنه ا�شتمل على عدة ف�شول ت�شمن 

الف�شل الأول منه على مقدار راأ�س املال  امل�شرح به  لل�شركة ومقدار راأ�س املال ال�شادر)2(  بالعملة البحرينية 

لها  ارجع د. اأبو زيد ر�شوان ،�شركات امل�شاهمة والقطاع العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1983،�ص 142 وما بعدها. ود. م�شطفى كمال طه، ال�شركات التجارية، دار 

املطبوعات اجلامعية ،الإ�شكندرية، 2000،�ص 273 وما بعدها ، د.عزيز العكيلي ، ال�شركات التجارية يف القانون الأردين ، مكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع ، عمان ،1995، 

�ص341 وما بعدها.د.ي�شرية عبد اجلليل ، �شرح قانون ال�شركات البحريني ،ط/1،  جامعة العلوم التطبيقية ، املنامة، 2011، �ص 296 وما بعدها.

1  ملزيد حول هذه ال�شروط اإرجع د.اأ�شامة نائل املحي�شن ، الوجيز يف ال�شركات التجارية والإفال�س ،ط/1 ، دار الثقافة للن�شر والتوزيع ، عمان ، 2008، �ص 32 

وما بعدها.  

2     راأ�س املال امل�شرح به هو راأ�س املال املرخ�س وهو الذي يتم حتديده يف عقد تاأ�شي�س ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي بينما راأ�س املال الل�شادر فهو مقدار الفارق 

بني راأ�س املال املرخ�س ومقدار ما مت الإكتتاب به من قبل املوؤ�ش�شني ، اأي هو املقدار الذي �شيتم طرحه للجمهور لالأكتتاب فيه. ملزيد حول ذلك ارجع د. اأكرم ياملكي ، 

القانون التجاري ، ال�شركات ، ط/1 ، دارالثقافة للن�شر والتوزيع ، عمان ، 2006، �ص 160وما بعدها .
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وكيفية توزيعه ومقدار كل �شهم وعدد الأ�شهم النقدية والأ�شهم العينية)1( وقيمة كل منها .

      كما ت�شمن بيان الكيفية التي مت فيها الإكتتاب يف راأ�س املال من قبل املوؤ�ش�شني والعدد املتبقي من الأ�شهم 

املراد طرحه لالكتتاب العام وحتديد البنك املراد تلقي الكتتابات من خالله ، واملدة التي �شي�شتمر طوالها باب 

الكتتاب مفتوحًا )2(   والتي يجب األ تقل عن ع�شرة اأيام ول تزيد على ثالثة اأ�شهر وبيان املدة التي يجب الوفاء 

خاللها بباقي قيمة الأ�شهم �شريطة األ تتجاوز خم�س �شنوات من تاريخ التاأ�شي�س وكيفية ا�شتيفاء الباقي عند عدم 

�شداده من قبل املكتتب  وهذا ما ن�شت عليه املادة )39( من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات ، وكل مبلغ يتاأخر 

اأداوؤه عن امليعاد املحدد له يف النظام الأ�شا�شي ت�شري عليه فائدة �شنوية مل�شلحة ال�شركة دون حاجة لإعذار وبيان 

كيفية انتقال ملكية الأ�شهم ،وعدم جواز زيادة اإلتزامات امل�شاهم)3( وتخ�شع جميع الأ�شهم من نف�س النوع لنف�س 

الإلتزامات ويكون لكل م�شاهم نف�س احلقوق )4(.

      اأما الف�شل الثالث من منوذج النظام الأ�شا�شي فقد ت�شمن م�شاألة تعديل راأ�س مال ال�شركة حيث يكون ذلك من 

خالل قرار ي�شدر من اجلمعية العامة غري العادية فاإذا كان القرار بالزياد فاإنه يجب اأن يكون يف حدود راأ�س املال 

امل�شرح به اإن وجد ووفقًا للطريقة التي ن�س عليها القانون )5( وتكون اإما باإ�شدار اأ�شهم جديدة بقيمة الزيادة اأو 

حتويل الإحتياطي اإىل راأ�شمال ، كما يجوز تخفي�س راأ�س مال ال�شركة وفقًا للطريقة التي بينها القانون )6(   ويكون 

التخفي�س اإما بتنزيل القيمة الإ�شمية لالأ�شهم اأو اإلغاء عدد من الأ�شهم بقيمة املبلغ املقرر تخفي�شه من راأ�س املال 

، وت�شمن هذا الف�شل يف نهايته جواز اإ�شدار ال�شركة لأ�شهم ممتازة عند زيادة راأ�س مال ال�شركة )7(  ويكون 

اإ�شدار هذا النوع من الأ�شهم من خالل قرار للجمعية العامة غري العادية بالأغلبية العددية لل�شركاء املمثلني لثلثي 

راأ�س املال على الأقل .

اأما الباب الثالث من منوذج النظام الأ�شا�شي فاإنه ا�شتمل على جواز اإ�شدار �شندات قر�س بناًء على اقرتاح      

من جمل�س الإدارة ، وذلك بقرار من اجلمعية العامة ، ويت�شمن هذا القرار نوع هذه ال�شندات وقيمتها و�شروط 

1  الأ�شهم النقدية هي التي يتم احل�شول عليها مقابل اأداء امل�شاهم لقيمتها نقدًا ، اأما الأ�شهم العينية فهي التي يح�شل عليها امل�شاهم لقاء  احل�ش�س العينية 

التي يقدمها امل�شاهم يف راأ�س مال ال�شركة ، وقد تكون هذه احل�شة عقارًا اأو منقوًل ماديًا اأو معنويًا ، للمزيد حول  هذين النوعني من الأ�شهم اإرجع د. فايز نعيم ر�شوان ، 

ال�شركات التجارية ، ط/1 ، مكتبة اجلالء ، املن�شورة ، جمهورية م�شر العربية ، 1994، �ص394 وما بعدها. 

2   املواد )87( و )88( بفقرتيها الأوىل والثانية .من قانون ال�شركات البحريني .

3  وهذه اللتزامات ن�س عليها قانون ال�شركات  البحريني يف املادة )169(  اأولها يتمثل ب�شرورة �شداد الأق�شاط امل�شتحقة ودفع فائد التاأخري مبجرد انق�شاء 

املوعد دون اأن يكون هناك      حاجة  لتوجيه اإعذار للم�شاهم املتخاف عن اأداء هذه الأق�شاط ، والإلتزام الثاين وفقًا لهذا الن�س هو وجوب دفع امل�شاهم لكافة النفقات التي 

تتكبدها ال�شركة يف �شبيل ا�شتيفاء الدفعات التي توقف امل�شاهم عن دفعها ،كما يتوجب على كل امل�شاهم المتناع عن اأي عمل من �شاأنه الإ�شرار بال�شركة  والواجب الأخري 

هو تنفيذ اأية قرارات ت�شدر عن اجلمعية العامة وفقًا للقانون .

بني قانون ال�شركات  البحريني هذه احلقوق يف املادة )168( ومن اأهم هذه احلقوق قب�س الأرباح التي يتقرر توزيعها على امل�شاهمني ، احل�شول على ح�شة   4

من اأموال ال�شركة عند ت�شفيتها ، يكون لكل م�شاهم احلق يف اإدارة ال�شركة ، يكون لكل م�شاهم احلق يف احل�شول على كرا�س مطبوع يت�شمن ميزانية ال�شركة لل�شنة املالية 

املن�شرمة وح�شاب الأرباح واخل�شائر وتقريري جمل�س الإدارة ومدققي احل�شابات ، ومن حقوقه اي�شًا اإقامة دعوى البطالن بخ�شو�س كل قرار �شدر من اجلمعية العامة 

اأو جمل�س الإدارة يف حال خمافة اأي من هذه القراراات للقانون اأو لعقد التاأ�شي�س اأو النظام الأ�شا�شي ، ومن حق كل م�شاهم كذلك الت�شرف يف اأ�شهمه اإل اإذا كانت اأ�شهمه 

مقيدة بقيد قانوين اأو اتفاقي ، واأخريًا يكون من حق كل م�شاهم الإطالع على �شجالت ال�شركة واحل�شول على �شور  اأو م�شتخرجات  لأي بيان بياناتها باحلدود التي ي�شمح 

بها النظام الأ�شا�شي وب�شكل ل يوؤدي اإىل الإ�شرار مب�شالح ال�شركة .

5  املواد من )125( - )131( من قانون ال�شركات البحريني .

. البحريني  ال�شركات  قانون  من  6  املواد من)132( – )137( 

الأ�شهم املمتازة هي التي تخول لأ�شحابها اإىل جانب احلقوق العادية الل�شيقة بال�شهم بع�س املزايا اخلا�شة كالأولوية يف احل�شول على ن�شيب من الأرباح اأو   7

فائ�س الت�شفية ، اأو قد متنح �شاحبها عدد من الأ�شوات يف اجلمعيات العامة لل�شركة اإ�شافة ملا هو مقرر لالأ�شهم العادية ملزيد من التفا�شيل حول هذا النوع من الأ�شهم 

اإرجع د. اإليا�س نا�شيف ،مو�شوعة ال�شركات التجارية ،ج/8، من�شورات احللبي ، بريوت ، 2004، �ص147 وما بعدها . 
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اإ�شدارها  ومدى قابليتها للتحويل اإىل اأ�شهم مع مراعاة اأحكام املواد )151،152،153،154( من قانون ال�شركات 

البحريني ولئحته التنفيذية.

      اأما الباب الرابع من منوذج النظام الأ�شا�شي فاإنه تعلق باإدارة ال�شركة حيث يتوجب اأن يتم اإدارة ال�شركة من 

خالل جمل�س اإدارة مكون من عدٍد فردي ل يقل عن خم�شة اأع�شاء )1(  يتم اختيارهم من قبل اجلمعية العامة 

العادية باإ�شتثناء املجل�س الأول الذي يتم اختياره  من  قبل اجلمعية التاأ�شي�شية والتي تنعقد خالل )21( يومًا من 

تاريخ غلق باب الكتتاب) 2( وبيان مدة هذا املجل�س والتي تكون قابلة للتجديد بقرار من وزير التجارة وال�شناعة 

ملدة �شتة �شهور اإ�شافية للمدة الأ�شلية والتي ل تزيد على ثالث �شنوات اإل ب�شدور هذا القرار ،وال�شروط الواجب 

توافرها يف كل من يرغب برت�شيح نف�شه لع�شوية جمل�س الإدارة وكيفية ملىء ال�شواغر يف حال خلوها نتيجة لأي 

ظرف من الظروف كوفاة اأو عزل اأو فقد لالأهلية اأو لغريها من الأ�شباب التي قد يوؤدي حتققها اإىل خلو اأحد املراكز 

يف جمل�س الإدارة . وينتخب املجل�س من بني اأع�شائه رئي�شًا ونائبًا للرئي�س يحل حمله عند احلاجة كما يجوز اأن 

اأو اأكرث يكون لهم حق التوقيع عن ال�شركة جمتمعني اأو منفردين ح�شب قرار املجل�س ويتم  ينتخب ع�شوًا منتدبًا 

حتديد اإخت�شا�شاتهم ومكافاآتهم من قبل اجلمعية العامة العادية ويجب اأن يجتمع املجل�س اربع مرات يف ال�شنة 

على الأقل وذلك بدعوة من رئي�شه اأو من ع�شوين على الأقل ول يكون الجتماع �شحيحًا اإل اإذا ح�شره ن�شف عدد 

الإدارة  ملجل�س  ويكون  املجل�س)3(.  رئي�س  بينهم  ومن  اأع�شاء  ثالثة  عن  احلا�شرين  عدد  يقل  األ  على  الأع�شاء 

اأو�شع ال�شلطات فيما عدا ما اإحتفَظ به للجمعيات العامة يف اإدارة �شئونها املختلفة ، وميثل رئي�س جمل�س الإدارة 

ال�شركة اأمام الق�شاء والغري ، وله حق التوقيع بالنيابة عن ال�شركة ، ول يتحمل اأع�شاء املجل�س ب�شبب قيامهم مبهام 

وظائفهم �شمن حدود وكالتهم باأية م�شئولية فيما يتعلق باإلتزامات ال�شركة .

     اأما الباب اخلام�س من النموذج فاإنه تعلق باجلمعيات العامة لل�شركة حيث يبني اأن اجلمعية العامة متثل جميع 

العربية  باللغة  ت�شدران  الأقل  على  يوميتني  جريدتني  يف  للح�شور  الدعوة  بعد  اإل  اإنعقادها  يجوز  ول  امل�شاهمني 

على اأن تكون اإحداها حملية ، ويجب اأن يكون الإعالن قبل املوعد املحدد بخم�شة ع�شر يومًا على الأقل ، ويجب اأن 

يت�شمن الإعالن جدول الأعمال واملو�شوعات التي �شتعر�س على امل�شاهمني يف هذا الإجتماع .ويكون من حق كل 

م�شاهم احل�شور اإما ب�شكل �شخ�شي اأو من خالل اإنابة الغري ويجب اأن تكون خطية . 

       ل ي�شرتط هنا ح�شور اأع�شاء جمل�س الإدارة لهذه اجلمعيات حيث اأن الن�س جعل رئا�شة اإجتماع اجلمعية العامة 

منوط  برئي�س جمل�س الإدارة اأو نائبه اأو من ينتدبه ، مبعنى اأنه ي�شتطيع األ يح�شر اأي من رئي�س املجل�س اأو نائبه 

يف حال تراأ�س اإجتماع اجلمعية العامة �شخ�س اآخر مت اإنتدابه اأو تكليفه بذلك، وهذا الأمر يختلف عما هو يف بع�س 

الت�شريعات العربية الأخرى مثل القانون امل�شري حيث اإ�شرتط ل�شحة اإجتماع اجلمعيات العامة اأن يح�شر ثالثة 

على الأقل من اأع�شاء جمل�س الإدارة من بينهم رئي�س املجل�س ، وهذا فيه كثري من املنطق لأن الأقدر على مناق�شة 

1  مل يحدد امل�شرع البحريني حدًا اأق�شى لعد اأع�شاء جمل�س الإدارة واإكتفى بتحديد احلد الأدنى بينما فعلت ذلك بع�س الت�شريعات العربية مثل امل�شرع الأردين 

يف املادة )132( من قانون ال�شركات الذي ا�شرتط األ يقل  عدد اأع�شاء املجل�س عن ثالثة ول يزيد عن )13( ع�شوًا وقد اأح�شن امل�شرع الأردين بهذا التحديد .

2   املادة )96( من قانون ال�شركات البحريني وهنا يختلف امل�شرع البحريني عن امل�شري حيث اأن املجل�س الول وفقًا لأحكام القانون امل�شري يكون من خالل 

املوؤ�ش�شي�شن فهم من يقومون باختيار هذا املجل�س وملدة ل تزيد على خم�س �شنوات ولكن يتفق امل�شرع البحريني يف هذه امل�شاألة مع امل�شرع الأردين من حيث الكيفية التي يتم 

فيها اختيار جمل�س الإدارة الأول ل�شركة امل�شاهمة املادة )106( من قانون ال�شركات الأردين والذي حدد مدة املجل�س باأربع �شنوات .

3  املادة )180( من قانون ال�شركات البحريني .
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حم�شر الإجتماع مع امل�شاهمني هم هوؤلء الذين ي�شريون �شئون ال�شركة ولي�س الغري الذي ميكن لهم اإنتدابه ، لذا 

حبذا لو اأن امل�شرع البحريني جعل هذا �شرطًا ل�شحة اإجتماعات اجلمعية العامة ونتمنى منه اأن ين�س على ذلك يف 

اأي تعديل �شيجريه على اأحكام قانون ال�شركات . 

      ويف هذا الباب اأي�شًا مت بيان اإجراءات الت�شويت يف اجلمعيات العامة وهو تكرار ملا ورد يف القانون والالئحة 

التنفيذية ، وكما ومت بيان طريقة دعوتها و�شروط �شحة الإنعقاد لإجتماعاتها ، ومت عر�س كل ما يتعلق باجلمعية 

العامة غري العادية واإجراءات اإنعقادها وكيفية الدعوة اإليها واأ�شبابها  وما تبا�شره و�شروط �شحة الإنعقاد وما هي 

الأغلبية املطلوبة لإ�شدار قرارتها و�شرورة التقيد بجدول الأعمال وعدم اخلروج عليه اإل فيما يطراأ اأثناء الإجتماع 

من وقائع خطرية وهامة ، ويتم ت�شجيل اأ�شماء احلا�شرين يف �شجل خا�س ، ول تكون قرارات اجلمعية العامة نافذة 

اإل اإذا متت املوافقة عليها من قبل وزارة التجارة وال�شناعة . 

اأكرث ممن  اأو  اأو  واحدًا  يكون  اأن  لل�شركة بحيث ميكن  يت�شمن مراقبي احل�شابات  فاإنه  ال�شاد�س  الباب  اأما        

جمموع  عن  وكياًل  بو�شفه  تقريره  يف  البيانات  �شحة  عن  وي�شاأل   ، املحا�شبة  مهنة  مزاولة  رخ�شة  لديهم  تتوفر 

امل�شاهمني)1(  .

اخلتامي  واحل�شاب  واجلرد   ، ونهايتها  بدايتها  لل�شركة   املالية  ال�شنة  عن  يتحدث  فاإنه  ال�شابع  الباب  اأما        

وتوزيع  وا�شتخداماتها   الإحتياطات   وتوزيع  املوازنة  اإعداد  كيفية  وبيان   ، والإختيارية   القانونية  والإحتياطيات 

الأرباح على امل�شاهمني بحيث تدفع لهم بعد خ�شم الحتياطات الإجبارية والإختيارية.

      اأما الباب الثامن فقد تطرق للمنازعات ل ت�شقط الدعوى املدنية �شد جمل�س الإدارة اإل بعد مرور خم�س �شنوات 

من تاريخ عقد اجلمعية العامة التي اأدى فيها جمل�س الإدارة ح�شابًا عن اإدارتها)2( .

      والباب التا�شع من النموذج مل يت�شمن غري ال�شارة اإىل تطبيق الأحكام املن�شو�س عليها يف املواد من )305-

311( من قانون ال�شركات والتي تتعلق بتحول ال�شركات التجارية من �شكل قانوين اإىل �شكل اآخر ، وت�شمن الباب 

نف�شه على ال�شارة �شريان الأحكام الواردة يف املواد من )312-319( من قانون ال�شركات على اندماج ال�شركات 

دون بيان اأية تف�شيالت واكتفى بالتف�شيالت التي اأوردها امل�شرع.

      اأما الباب العا�شر فاإنه اإ�شتمل على التف�شيالت املتعلقة بحل ال�شركة وت�شفيتها والتي ورد البع�س منها يف قانون 

ال�شركات ، ويف هذا الباب جعل ال�شركة اأمام خيارين وهما اإما اأن يتم ت�شفية ال�شركة وفقًا لالأحكام التي ن�س 

عليها القانون وبينها يف املواد من )328-341( اأو يتم الإتفاق على اأحكام خا�شة يتم بيانها يف النظام الأ�شا�شي 

لل�شركة اأو يتم التفاق على اأنه ُي�شار اإىل اتباع الأحكام اخلا�شة بق�شمة املال ال�شائع الواردة يف القانون املدين .

     نالحظ مما �شبق بيانه اأن بع�س الأحكام الواردة يف منوذج النظام الأ�شا�شي جاء تكرارًا ملا ورد يف قانون ال�شركات 

وفقًا لأحكام   وي�شاأل مدقق احل�شابات جتاه موكليه   ، الأردين  ال�شركات  قانون  املادة )199(| من  وتقابلها   ، البحريني  ال�شركات  قانون  املادة )220( من     1

امل�شئولية العقدية ، اأما جتاه الغري فاإنه ي�شاأل وفقًا لأحكام وقواعد امل�شئولية التق�شريية ، وي�شاأل جزائيًا عند ارتكابه فعاًل يعاقب عليه القانون ومن ذلك ما ن�شت عليه املادة 

)362( من قانون ال�شركات التي فر�شت غرامة مقدارها خم�شة اآلف دينار لكل مدقق يقدم تقريرًا خمالفًا للبيانات التي ا�شرتطها عليه قانون ال�شركات وقد حدد القانون 

يف املادة )219( هذه البيانات . ملزيد من املعلومات حول م�شئولية مدقق احل�شابات يف  �شركات  امل�شاهمة  اإرجع  د. اأكرم ياملكي ، مرجع  �شابق ، �س 311 وما بعدها.  

2  بينت املواد )187-185( من قانون ال�شركات البحريني حالت قيام م�شئولية اأع�شاء جمل�س الإدارة ، وبينت اأنهم م�شئولني بالت�شامن باأداء التعوي�شات ، 

وبينت املادة )187( من هو ال�شخ�س الذي له �شلطة اإقامة الدعوى على اأع�شاء املجل�س فهو رئي�س املجل�س اإذا مل يكن من �شمن املعنيني بالدعوى اأي لي�س خ�شما للم�شاهمني 

، واإذا كان هو ممن تخا�شمهم ال�شركة فاإنه يتم تعيني ع�شوًا اآخر من اع�شاء املجل�س ويتم هذا التعيني من قبل اجلمعية العامة ، واإذا كان املجل�س هم من �شتخت�شمه ال�شركة 

فاإن اجلمعية العامة تعني من ينوب عنها من غري اأع�شاء املجل�س يف رفع الدعوى.
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عند تنظيمه لأحكام �شركة امل�شاهمة ، يف حني اأنه كان ينبغي اأن عليه اأن يلتفت عن ذلك طاملا اأنه نظمها يف مو�شع 

اآخر ، وكما يرى البع�س )1(  اأنه على امل�شرع التخفيف من هذه البيانات حتقيقًا للمرونة الكافية للموؤ�ش�شني يف 

و�شع نظام ال�شركة الأ�شا�شي ، كما اأنه قد خال يف بع�س املوا�شع من الإ�شارة اإىل القواعد الإلزامية  التي كان يجدر 

ال�شارة اإليها وهو ما درج العمل على اإ�شافته اإىل مثل هذه النماذج)2( ، وهو ما اتبعه النموذج يف بع�س املوا�شع 

حيث خال النموذج من الن�س على قابلية ال�شهم للتداول وكذلك تنظيم اأحكام التداول ، واإ�شدارال�شهم باأزيد من 

قيمته الإ�شمية مقابل النفقات الأ�شا�شية لالإ�شدار ، وتنظيم تدخل اجلمعية العامة يف تداول الأ�شهم .

      ومع ذلك جند اأن منوذج النظام الأ�شا�شي يت�شمن بيانًا �شبه تف�شيلي للقواعد املتعلقة بال�شركة بعد اكت�شابها 

ال�شخ�شية املعنوية – وهو كما �شبق القول – مبثابة الد�شتور الذي �شيحكم حياة ال�شركة منذ حلظة ميالدها حلني 

انق�شائها ، وبه اإعالم للجمهور عن حقيقة ال�شركة املزمع تاأ�شي�شها ، حتى يكونوا على بينة وجالء ل�شورتها يف 

حال كان لديهم الرغبة يف الإكتتاب يف راأ�س مالها ، وحر�شًا من امل�شرع على دقة البيانات الواردة يف نظام ال�شركة 

ا�شرتط اأن يكون ر�شميًا وم�شدقًا على التوقيعات فيه ، كما هو احلال بالن�شبة للعقد الإبتدائي  طبقًا لن�س املادة 

)79( من قانون ال�شركات البحريني   ، حيث اأنه لبد اأن يكون موقعًا من املوؤ�ش�شني اأو ينوب عنهم قانونًا  ويجب 

اإفراغه وفقًا للنموذج املعد والذي عر�شت لبياناته �شابقًا لكي ي�شفي عليه طابع الر�شمية ، والت�شديق عليه طبقًا 

اإعادته اإىل وزارة التجارة وال�شناعة ل�شت�شدار قرار  لآخر تعديل لدى اجلهة املخت�شة بالتوثيق وبعد ذلك يتم 

التاأ�شي�س .

      ويف م�شر الأمر ل يكاد يختلف عما هو متبع يف البحرين ، اإل اأن الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات امل�شري 

اأن  لل�شركات  العامة  الإدارة  التي يقدرها مدير عام  الإ�شتعجال  اأو  اأحوال ال�شرورة  انفردت بن�س)3( ي�شمح يف 

يفو�شه  من  اأمام  اأو  اأمامه  الأ�شا�شي  ال�شركة  ونظام  الإبتدائي  العقد  على  الواردة  التوقيعات  على  الت�شديق  يتم 

من العاملني بالإدارة العامة وذلك بعد اأداء الر�شوم امل�شتحقة قانونًا ، ويتم الت�شديق وفقًا ملح�شر مبني فيه ا�شم 

املوظف الذي مت التوقيع اأمامه ووظيفته وبيان �شند التفوي�س واأ�شماء املوقعني وجن�شياتهم و�شفاتهم فيما اإذا كانو 

بالأ�شالة اأم بالإنابة عن الغري مع تقدمي ما يثبت �شفة النيابة اإذا كان منابًا.

        وبالرجوع اإىل هذا الإ�شتثناء املعمول فيه يف م�شر جند اأنه ل �شرورة له يف البحرين و�شبب ذلك اأن تاأ�شي�س 

الإبتدائي  العقد  لتوثيق  اإليه  الذي نحتاج  املوثق  فيه  ويتواجد  واحد  يتم يف مكان  وتوثيقها  البحرين  ال�شركات يف 

يقوم  اأن  �شركة  بتاأ�شي�س  يرغب  من  كل  يحتاج  لذا  موجود يف م�شر  الأمر غري  هذا  اأن  بيد   ، الأ�شا�شي  والنظام 

ومن هنا نالحظ احلاجة   ، لل�شركات  العامة  الإدارة  ثم مراجعة  ومن  والتوثيق  العقاري  ال�شهر  مبراجعة  مكتب 

اإىل اإيراد مثل هذا الإ�شتثناء عند حالة ال�شرورة ، وقيام اأحد موظفي اإدارة ال�شركات بدور املوثق وامل�شجل بنف�س 

الوقت. 

     اأما يف الأردن فاإن امل�شرع الأردين بنَي يف الفقرة الثانية من املادة )92( البيانات الالزم توافرها يف عقد تاأ�شي�س 

ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي معًا ، ومل يفرد لكل واحد منهما ن�شًا خا�شًا حيث جاء بهذا الن�س اأنه »يجب اأن يت�شمن 

1    د. حممد �شالح ، �شركات امل�شاهمة ، القاهرة ، 1949،�ص 40.

2  د. حممود خمتار بريري ، قانون املعامالت ، مرجع �شابق ، �س 227 . 

3  املادة الرابعة من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات امل�شري .
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عقد تاأ�شي�س ال�شركة امل�شاهمة ونظامها الأ�شا�شي البيانات التالية:

ا�شم ال�شركة .

مركزها الرئي�شي .

غايات ال�شركة .

اأ�شماء موؤ�ش�شي ال�شركة وجن�شياتهم وعناوينهم املختارة للتبليغ وعدد الأ�شهم املكتتب بها .

راأ�س مال ال�شركة امل�شرح به واجلزء املكتتب به فعاًل.

بيان باملقدمات العينية يف ال�شركة - اإن وجدت – وقيمتها .

 بيان اإذا كان للم�شاهمني وحاملي �شندات القر�س القابلة للتحويل حق اأولوية لالإكتتاب يف اأي اإ�شدارات جديدة 

لل�شركة .

كيفية اإدارة ال�شركة واملفو�شني بالتوقيع يف الفرتة ما بني تاأ�شي�شها واجتماع الهيئة العامة الأول الذي يجب اأن يعقد 

خالل �شتني يومًا من تاريخ تاأ�شي�س ال�شركة  .

حتديد اأ�شلوب و�شكل وطريقة دعوة جمل�س اإدارة ال�شركة لالإجتماع ». 

ومنوذج عقد تاأ�شي�س ال�شركة امل�شاهمة يف الأردن تت�شمن بيانات اأخرى اإ�شافة للبيانات الواردة يف املادة ال�شابقة، 

حيث تت�شمن بيان مدة ال�شركة وطريقة  تغطية  قيمة  الأ�شهم وبيان م�شئولية امل�شاهمني ، اأما  النظام الأ�شا�شي 

فنموذجه كما هو احلال يف جمهورية م�شر  العربية ومملكة البحرين فقد ق�شمه اإىل ف�شول ومواد والبيانات التي 

تدون فيه ت�شمل جميع الأحكام واملعلومات املوجودة يف ال�شركة وكيفية ممار�شة اأعمالها منذ بداية حياتها وحتى 

يتم انق�شاوؤها وت�شفيتها .

       واأخريًا فاإن عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي ل�شركة امل�شاهمة لبد من كتابتهما وتوقيعهما من جميع املوؤ�ش�شني 

ول ي�شرتط توثيقه لدى املوثق اأو كاتب العدل اإمنا يكفي قيامهم بالتوقيع عليه اأمام مراقب ال�شركات اأو من يفو�شه 

بذلك)1( ول حاجة هنا اأي�شًا للن�س كما فعل امل�شرع امل�شري على اأنه يف حالة ال�شرورة يتم توقيع العقد من قبل 

من يفو�شه مدير الإدارة العامة لل�شركات بذلك ، لأن يف الأردن ل حاجة لتوثيق العقد لدى كاتب العدل لأن عقد 

ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي ميكن اأن يتم توقيعها اأمام كاتب العدل اأو اأحد املحامني اأو اأمام مراقب ال�شركات نف�شه 

اأو من ينيبه خطيًا بذلك، فهنا املوؤ�ش�شون لديهم خيارات عديدة وهذه ميزة حتتذى من جانب امل�شرع الأردين  لأن 

يف ذلك تي�شريًا على املوؤ�ش�شني واخت�شارًا للوقت واجلهد .

المبحث الثاني
تقديم طلب تأسيس الشركة

        لي�س بكاٍف من وجهة نظر امل�شرع حترير العقد الإبتدائي والنظام الأ�شا�شي ل�شركة امل�شاهمة ، اإمنا عالوة على 

ذلك اأراد اأن يطمئن باأن امل�شروع املزمع تنفيذه يالئم مقت�شيات الإقت�شاد الوطني وكذلك لكي يطمئن اإىل الآثار 

الإجتماعية  املحتملة للم�شروع ، واأن غر�شه اأو ن�شاطه غري خمالف للنظام العام اأو الآداب . لذا ومن هذا املنطلق 

1  املادة )91( من قانون ال�شركات الأردين ن�شت على اأنه” يوقع عقد تاأ�شي�س ال�شركة امل�شاهمة العامة ونظامها الأ�شا�شي من كل موؤ�ش�س اأمام املراقب اأو من 

يفو�شه خطيًا بذلك ، ويجوز توقيعها اأمام كاتب العدل اأو اأحد املحامني املجازين”
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فاإنه اأوجب على املوؤ�ش�شني اأن يقدموا طلبًا بالرتخي�س لتاأ�شي�س امل�شروع املزمع اإن�شاوؤه اإىل اجلهة الإدارية املخت�شة 

باإن�شاء ال�شركات)1( على اأن يتم توقيعه منهم وبيان اإ�شم من مت توكيله لغايات اإمتام عملية التاأ�شي�س ومبا�شرة 

الإجراءات الالزمة ، ويجب اأن يت�شمن الطلب بيانات وافية عن ال�شركة م�شتخل�شًة من عقد التاأ�شي�س الإبتدائي 

والنظام الأ�شا�شي ، على اأن يتم اإرفاق �شورة عنهما وعن كافة املرفقات التي يتطلبها القانون)2( .  

       ويف هذا املبحث �شاأبني من هم الأ�شخا�س الذين يتقدمون بهذا الطلب اإىل اجلهة الإدارية املخت�شة وماذا 

يرتتب على عدم موافقة هذه اجلهة على طلبهم هذا ، ومن الذي يتحمل اأعباء ما قاموا به من اأعمال وما اأبرموه 

من ت�شرفات ، لذا �شاأقوم بتناول هذه امل�شائل  كل  منها على حدة ومبطلب م�شتقل على النحو التايل.

المطلب األول
األشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب الترخيص

        �شركات امل�شاهمة تختلف عن غريها من ال�شركات الأخرى من حيث اأنها ل تن�شاأ مبجرد اإتفاق ال�شركاء وتوقيع 

عقدها ونظامها الأ�شا�شي ، اإمنا يتطلب تاأ�شي�شها اإتباع اإجراءات واإبرام ت�شرفات قانونية متتد لوقت طويل يقوم 

بها  املوؤ�ش�شون ، وكون عددهم يكون يف الغالب كبريًا لذا يتم اإنتخاب من بينهم جلنة يطلق عليها ت�شمية »جلنة 

املوؤ�ش�شني«)3( التي يناط بها مهمة الإ�شراف ومتابعة اإجراءات التاأ�شي�س .

      يتم تقدمي طلب التاأ�شي�س من قبل املوؤ�ش�شني ، واملوؤ�ش�شون ميكن اأن يكونوا  اأ�شخا�س طبيعني اأو اأ�شخا�س معنويني، 

واإذا كان اأحد املوؤ�ش�شني �شخ�شًا معنويًا يجب اأن يدخل يف اأغرا�شه تاأ�شي�س هذه ال�شركة)4(  ، فاإذا مل يكن من بني 

اأغرا�س ال�شركة ذلك فاإنها تعترب غري اأهل لتاأ�شي�س ال�شركة وبالتايل يتم رف�س طلبها ، ذلك لأن الأهلية متطلب 

اأ�شا�شي يجب توافره يف  ال�شخ�س الطبيعي واملعنوي لغايات تاأ�شي�س اأي �شركة ، ويجب تقدمي مع طلب التاأ�شي�س 

�شورة معتمدة من وثيقة تاأ�شي�شه ، وما يثبت موافقة الهيئات املخت�شة فيها على الإ�شرتاك يف التاأ�شي�س)5(  كما 

اأنه لي�س هناك ما مينع من اإ�شرتاك عدة دول يف تاأ�شي�س �شركة م�شاهمة اأو عدة دول و�شركات م�شاهمة اأخرى يف 

تاأ�شي�س �شركة م�شاهمة ، كما اأنه من املمكن اأن ت�شرتك عدة �شركات يف تاأ�شي�س �شركة م�شاهمة ، واأ�شحت هذه هي 

ال�شمة البارزة يف زمننا هذا وخ�شو�شًا مع ظهور ال�شركات متعددة اجلن�شية)6( .

       اأما الأهلية املطلوبة بالن�شبة لل�شخ�س الطبيعي هي الأهلية التجارية والتي تثبت له وفقًا للقانون البحريني ببلوغ 

�شن ثمانية ع�شر عامًا  دون اأن يعرتيه اأي عار�س من عوار�س نق�س الأهلية اأو اإنعدامها فال يجوز للقا�شرين اأو من 

هم يف حكمهم الإ�شرتاك يف تاأ�شي�س �شركة م�شاهمة ، ومل ي�شرتط امل�شرع البحريني توافر الأهلية املدنية لتاأ�شي�س 

ال�شركة وامنا الأهلية التجارية هي املطلوبة وذلك لأن عملية التاأ�شي�س وفقًا لقانون التجارة البحريني  يعترب عماًل 

1  املادة )72( من قانون ال�شركات البحريني حيث مبوجب هذا الن�س يتم تقدمي طلب التاأ�شي�س اإىل وزارة التجارة وال�شناعة.

2  املادة )74/اأ(  من قانون ال�شركات البحريني 

3  مل يت�شمن القانون البحريني ن�شًا يق�شي بذلك ، بخالف القانون الأردين td يف قانون ال�شركات يف املادة )37( من القانون املعدل رقم )40( ل�شنة 2002 

الذي ت�شمن ن�شًا يبني مهمة هذه اللجنة . 

4  املادة )3( من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات البحريني .

5  هذا ما  ن�شت عليه الفقرة الأخرية من املادة )74( من قانون ال�شركات البحريني .

6  ملزيد حول تفا�شيل هذه ال�شركات من حيث التكوين وكيفية التاأ�شي�س وكل ما يتعلق بها اإرجع د.طلعت جياد احلديدي ، املركز القانوين لل�شركات متعددة 

اجلن�شيات ، ط/1 ، دار احلامد للن�شر والتوزيع ، عمان ، 2008.
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جتاريًا بطبيعته)1( ويرى البع�س اأن اأهلية القا�شر املاأذون بالإجتار ل تكفي لتاأ�شي�س �شركة م�شاهمة ، ذلك لأن 

اأهلية الإجتار تتعلق بن�شاط املرخ�س له نف�شه حيث يتحمل نتيجة ت�شرفاته ، بينما يف تاأ�شي�س �شركة امل�شاهمة فقد 

يتحمل الغري النتائج ال�شلبية للموؤ�ش�س عند ف�شل امل�شروع فمن هذا املنطلق كان اإ�شرتاط الأهلية الكاملة للموؤ�ش�س 

وعدم اإجازة قيام القا�شر املاأذون بالتجارة من تاأ�شي�س �شركة م�شاهمة)2( ، يف حني اأن البع�س يرى)3( اأنه يجوز 

لل�شغري املاأذون بالتجارة اأن يقوم بتاأ�شي�س �شركة م�شاهمة ، ل بل ذهب اأن�شار هذا الراأي اأنه عند رغبة املاأذون 

بالتاأ�شي�س فاإنه لي�س بحاجة اإىل احل�شول على اإذن خا�س  لأنه – من وجهة نظرهم – يكون مبركز البالغ �شن 

اإذا كان الأذن ي�شمل تاأ�شي�س ال�شركة جاز له يف هذه  اأنه  الر�شد يف حدود الأعمال املاأذون له القيام بها  مبعنى 

احلالة اأن يقوم بتاأ�شي�س ال�شركة ويف حال عدم �شموله فاإنه ل ي�شمح له تاأ�شي�شها . واإنني اأميل لتاأييد الجتاه الأول 

الذي يتطلب توافر الأهلية التجارية وهي ببلوغ �شن الثامنة ع�شر عامًا وبخلوه من عوار�س الأهلية .

          وفقًا للتعديل اجلديد الذي جرى على قانون ال�شركات فاإن عدد املوؤ�ش�شني يجب األ يقل عن اإثنني)4(  حيث 

التي تنفرد احلكومة  ال�شركات  تاأ�شي�س �شركة امل�شاهمة فيما عدا  لغايات  القانون يتطلب �شخ�شني فاأكرث  اأ�شبح 

التاأ�شي�س ول  التي تقوم بعملية  الوحيدة  لو كانت هي  التاأ�شي�س �شحيحًا حتى  ، ففي هذه احلالة يكون  بتاأ�شي�شها 

تطلبه  الذي  الأدنى  للحد  بالن�شبة  هذا   ، العملية  هذه  ت�شح  حتى  اآخر  �شخ�س  معها  ي�شرتك  اأن  القانون  يتطلب 

امل�شرع ومل ي�شع حدًا اأق�شى لهم في�شح مهما بلغ العدد طاملا توافر احلد الأدنى ، وقد اأح�شن امل�شرع البحريني 

باإيراده هذا التعديل لأن العربة يف �شركات امل�شاهمة بالغر�س الذي �شتن�شاأ ال�شركة من اأجل حتقيقه ولي�س العدد 

الذي �شيقوم بتاأ�شي�س هذه ال�شركة . اأما ن�شبة م�شاهمة هوؤلء املوؤ�ش�شني فقد اإ�شرتط القانون �شرورة األ تقل عن 

10% من راأ�س مال ال�شركة ومل يحدد حدًا اأق�شى لهذ الن�شبة ،  مبعنى اأنه يجوز لهم وفقًا لهذا الن�س اأن يتملكوا 

اأنه كان حري بامل�شرع البحريني تعديل ن�س املادة )92(  اأرى  كل راأ�س مال ال�شركة ، وطاملا الأمر كذلك فاإنني 

من قانون ال�شركات باإ�شافة فقرة ت�شمح للموؤ�ش�شني بتغطية الأ�شهم التي مل يتم تغطيتها يف الإكتتاب العام ، كون 

الن�س احلايل ل ي�شمح بذلك رغم التعديل الذي جرى على املادة )84( منه ، مبعنى اأنه طاملا اأن املوؤ�ش�شني غري 

حمددين ب�شقف اأعلى مل�شاهمتهم يف راأ�س مال ال�شركة فاإنني اأرى اأنهم اأ�شحاب الأولوية يف تغطية ما مل يتم تغطيته 

من اأ�شهم يف الإكتتاب العام ، وبذلك ن�شيف فر�شة ل�شتمرار عملية تاأ�شي�س ال�شركة يف حال مل تتم تغطية الأ�شهم 

لالإكتتاب  الأ�شهم  اإعادة طرح  اأو  التغطية  اأو من قبل متعهدي  �شواء من قبل اجلمهور  العام  املطروحة لالكتتاب 

العام مرة اأخرى)5( ، الأمر الذي يوؤدي اإىل اإطالة اأمد املرحلة الثانية يف تاأ�شي�س ال�شركة والتي اأحوج ما نكون اإىل 

1  املادة الثالثة من قانون التجارة البحريني رقم )7( ل�شنة 1987، والذي مبوجبها ن�س على الأعمال التجارية بطبيعتها اأي الأعمال التي تعترب جتارية بغ�س 

النظر عن �شفة القائم بها ، وحتى لو مت القيام به ملرة واحدة ، لذا فاإن اأهلية القيام بهذه الأعمال تكون ببلوغ �شن )18( عامًا ولي�س )21( عامًا ، ومن �شمن هذه الأعمال 

تاأ�شي�س ال�شركات .

2  د. حممود بريري ، مرجع �شابق ، �س217 ، د. حممد بهجت قايد ، ال�شركات التجارية ، النظرية العامة لل�شركات، د.ت، دار النه�شة العربية ، القاهرة ، 

1997،�ص237.

د.فوزي حممد �شامي ، مرجع �شابق ، �س 32 .  3

4   املادة )75/د( من التعديل الوارد بالقانون رقم )50( ل�شنة 2014 ال�شادر بتاريخ 2014/9/11 ، وهنا يتفق امل�شرع البحريني مع امل�شرع الأردين الذي تطلب 

اأن يكون عدد املوؤ�ش�شني اإثنني كحد اأدنى وذلك مت الن�س عليه يف املادة )90/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 .  اأما القانون امل�شري فاإنه اإ�شرتط األ يقل العدد 

عن ثالثة موؤ�ش�شني ، املادة )8( من قانون ال�شركات امل�شري رقم )159( ل�شنة 1981. وبع�س القوانني اإ�شرتطت األ يقل العدد عن خم�شة ومن هذه القوانني قانون ال�شركات 

الكويتي اجلديد رقم )1( ل�شنة 2016 ال�شادر بتاريخ 2016/2/1 وذلك يف املادة )121( . واملادة )52( من نظام ال�شركات ال�شعودي رقم )185( ل�شنة  واملادة )3( من 

قانون التجارة ال�شوري رقم )149( ل�شنة 1949. واملادة )75( من قانون ال�شركات البحريني كانت تتطلت اأن يكون العد �شبعة  قبل اأن يتم تعديلها لت�شبح اإثنني فقط . 

5  املادة )93( من قانون ال�شركات وقد ن�شت يف فقرتها الثانية على” اإذا مل يت�شتنفد الإكتتاب خالل امليعاد املحدد له جميع األسهم المطروحة ، فيجب 

على متعهدي تغطية الإكتتاب �شراء ما مل يتم تغطيته من الأ�شهم املطرحة لالإكتتاب ولها اأن تعيد طرح ما اإكتتب فيه من اأ�شهم للجمهور دون التقيد باإجراءات وقيود تداول 
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اإنتهائها ب�شرعة حتى ننتقل اإىل املرحلة الأخرية يف عملية التاأ�شي�س وهي ما بعد قفل باب الإكتتاب ، حتى بعدها 

تبداأ ال�شركة مببا�شرة الن�شاط الذي تاأ�ش�شت من اأجل حتقيقه.  

 عند ن�شه على �شرورة م�شاهمة املوؤ�ش�شني 
ً
      فمن خالل هذا الن�س نالحظ اأن القانون البحريني اأح�شن �شنعاأ

نتائج  �شالمة وحتمل  بذلك جديتهم وحر�شهم على  ي�شمن  بهذا  لأنه   ، ال�شركة  مال  راأ�س  مبقدار من معني من 

النجاح اأو الف�شل للم�شروع املزمع اإن�شاوؤه ، ل بل نالحظ اأن القانون مل يكتِف مبجرد م�شاهمة املوؤ�ش�شني بن�شبة معينة 

يف راأ�س مال ال�شركة ، واإمنا ذهب اإىل  اأبعد من ذلك باأن فر�س قيودًا على تداول الأ�شهم املمنوحة لهم لقاء هذه 

امل�شاهمة طوال مدة معينة ، وقد حددها امل�شرع ب�شنة واحدة)1( ، حيث ذهب اإىل عدم جواز تداول الأ�شهم التي 

يكتتب بها املوؤ�ش�شون قبل ن�شر امليزانية وح�شاب الأرباح واخل�شائر عن �شنة مالية ل تقل عن اإثني ع�شر �شهرًا من 

تاريخ اإعالن تاأ�شي�س ال�شركة ما مل يتم الإتفاق يف النظام الأ�شا�شي لل�شركة على مدة اأطول ، والهدف من ذلك هو 

بقاء هذه الأ�شهم حتت ت�شرف ال�شركة مدة معينة ت�شمح بالتاأكد من اإ�شتقرار امل�شروع وجديته وجناحه ، هذه املدة 

اإفرت�س امل�شرع اأنها تكون كافية مبرور مدة �شنة)2( ولكن اأجاز التفاق على مدة اأطول اإذا اإرتاأى املوؤ�ش�شون اأن يف 

ذلك م�شلحة لل�شركة  .

       يختلف امل�شرع البحريني يف م�شاألة حتديد مقدار معني مل�شاهمة املوؤ�ش�شني عن بع�س الت�شريعات العربية ويتفق 

مع بع�شها الآخر ، حيث يت�شابه اجتاه امل�شرع البحريني مع امل�شرع امل�شري)3( حيث اأوجب هذا الأخري األ يقل 

يكتتب فيه  يقل ما  واأل  األف جنيه  العام عن خم�شمائة  اأ�شهمها لالإكتتاب  التي تطرح  لل�شركة  امل�شدر  املال  راأ�س 

موؤ�ش�شو ال�شركة من راأ�س املال امل�شدر عن ن�شف راأ�س املال ، اأو ي�شاوي 10% من راأ�س املال املرخ�س به اأي املبلغني 

اأكرث ، ما يالحظ على ن�س امل�شرع امل�شري اأنه و�شع املوؤ�ش�شني بني خيارين ، الأول وهو م�شاهمتهم بن�شف راأ�س 

املال ال�شادر ، فاإذا كان مقداره ي�شاوي احلد الأدنى اأي ن�شف مليون جنيهًا م�شريًا فاإنه يجب اأن تكون م�شاهمتهم 

10% من راأ�س املال املرخ�س ، وهنا  مبقدار)250( األف جنيهًا ، واخليار الثاين هو اأن تكون م�شاهمتهم ت�شاوي 

لهذين  ايراده  وعند  الجتاه  بهذا  امل�شري  امل�شرع  اأح�شن  هنا   ، اخليارين  لهذين  الأكرب  للمقدار  الأولوية  اأعطى 

الثاين  املوؤ�ش�شني يف اخليار  م�شاهمة  ن�شبة  تكون  اأن  امل�شرع  تطلب  ملاذا  اأنه  عليه هنا  يوؤخذ  ما  ولكن   ، اخليارين 

م�شاوية 10%  لراأ�س مال ال�شركة املرخ�س.  

        وعلى النقي�س كان موقف امل�شرع الأردين)4(  حيث ن�س على عدم جواز جتاوز ن�شبة م�شاهمة املوؤ�ش�شني يف 

�شركة امل�شاهمة عند التاأ�شي�س عن )75%( من راأ�س املال امل�شرح به ، فال يجوز تخطي هذه الن�شبة بالزيادة، ولكن 

الغريب هنا اأن امل�شرع مل ي�شع حدًا اأدنى لهذه الن�شبة وهذا من باب اأوىل ، كون احلد الأدنى هو ال�شمانة اجلدية 

اأنه ما احلكمة من احلظر الذي و�شعه امل�شرع على تداول  ، كما  تاأ�شي�شها  ال�شركة املراد  املوؤ�ش�شني يف  ل�شرتاك 

الأ�شهم املن�شو�س عليها يف هذا القانون “ نالحظ من خالل هذا الن�س اأنه مل ي�شمل املوؤ�ش�شني ومل يعطهم احلق بتعطية ما يتم تغطيته من قبل اجلمهور يف الإكتتاب العام.  

1  املادة )124( من قانون ال�شركات البحريني .

2  بع�س الت�شريعات العربية جعلت املدة اأكرث من �شنة مثل قانون ال�شركات امل�شري يف املادة )45/اأ( حيث جعل هذه املدة �شنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منها 

عن اإثني ع�شر �شهرًا من تاريخ تاأ�شي�س ال�شركة ، وكذلك الأمر لدى امل�شرع الأردين يف املادة )100( منه حيث ن�شت على حظر الت�شرف يف ال�شهم التاأ�شي�شي قبل مرور 

�شنتني على الأقل من تاأ�شي�س ال�شركة وكذلك قانون ال�شركات الكويتي اجلديد يف املادة )171( منه حيث ا�شرتط على حظر الت�شرف طوال ال�شنتني التاليتني للت�شجيل 

بال�شجل التجاري .وكل هذه الت�شريعات مبا فيها البحريني جعلت الت�شرف جائزًا خالل هذه املدة يف انتقالها للورثة ، اأو من موؤ�ش�س اإىل اآخر بنف�س ال�شركة. ملزيد اإرجع د. 

يعقوب �شرخوه ، الأ�شهم وتداولها يف يف �شركات امل�شاهمة ، ر�شالة ، دكتوراة ، جامعة القاهرة ، 1982، �ص385 وما بعدها .

3  املادة ال�شاد�شة من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات امل�شري . 

4  املادة )99/ب( من قانون ال�شركات الأردين .
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اأ�شهم املوؤ�ش�شني طاملا اأنه ابتداًء مل يجعل م�شاألة م�شاهمتهم ولو بحٍد اأدنى اأمر اإجباري . لذا امتنى على امل�شرع 

الأردين اأن يتدارك هذا الأمر يف امل�شتقبل عند تعديل ن�شو�س قانون ال�شركات .

اأف�شل من موقف غريه من بع�س الت�شريعات  اأنه يبقى  اإل   ، اإنتقاد  اأن موقف امل�شرع الأردين كان حمل         مع 

العربية الأخرى ، مثل امل�شرع ال�شوري الذي مل يتطلب اإكتتاب املوؤ�ش�شني باأية ن�شبة يف راأ�س مال ال�شركة ، لدرجة اأن 

جانب من الفقه ال�شوري يرى)1(  اأنه قد يقت�شر دور ال�شخ�س على درا�شة امل�شروع املقرتح تنفيذه واحل�شول على 

الرتخي�س بتاأ�شي�س ال�شركة حتى يعترب هذا ال�شخ�س موؤ�ش�شًا رغم عدم م�شاهمته باأية مبالغ يف راأ�س مال ال�شركة 

، ولكن يرى هذا اجلانب اأنه حتى يعترب كذلك يجب األ يتقا�شى مقاباًل لقاء قيامه بهذا العمل . لذا فاإن موقف 

امل�شرع ال�شوري يف هذا ال�شدد بحاجة اإىل اإعادة نظر بحيث يجعل م�شاألة م�شاهمة املوؤ�ش�س يف راأ�س مال ال�شركة 

اأمرًا اإجباريًا. 

      واإذا كان من �شمن املقدمات ح�ش�شًا عينية �شواء مادية اأو معنوية فاإنه يجب تقديرها ح�شب ما تطلب القانون 

، اإذا دخل يف تكوين راأ�شمال ال�شركة ح�ش�شًا عينية عند التاأ�شي�س اأو عند زيادة راأ�س املال وجب على  املوؤ�ش�شني 

تقدير قيمة هذه املقدمات ، ولغايات التحقق من قيمتها لبد من �شدور قرار من جلنة م�شكلة من بني العاملني 

بوزارة  التجارة وال�شناعة اأو من غريهم بح�شب اأهمية احل�شة العينية لهذه الغاية وتقدم تقريرًا من قبلها يت�شمن 

القيمة التي قدروها لهذه احل�شة )2( ويتم اإرفاق تقريرهم مع قائمة املرفقات املطلوبة عند تقدمي طلب التاأ�شي�س. 

          اإذا تبني للجنة اأن القيمة تنق�س باأكرث من الع�شر عن القيمة التي قدمت من اأجلها ، فيجب على املوؤ�ش�شني خالل 

ع�شرة اأيام عمل من تاريخ ت�شلمهم تقرير اللجنة اأن يتقدموا لالإدارة املخت�شة مبا يثبت قيام مقدم احل�شة العينية 

بدفع الفرق نقدًا يف ح�شاب ال�شركة ، اأو موافقة املوؤ�ش�شني على قيام مقدم احل�شة العينية بتقدمي ح�شة عينية 

اأخرى بقيمة الفرق ، ويرفق يف هذه احلالة بيان باحل�شة اجلديدة وملخ�س عن مدى اإفادة ال�شركة منها. ويجرى 

اأو قيام املوؤ�ش�شني بدفع القيمة املقدرة للح�ش�س  التحقق من �شحة تقدير هذه احل�شة بوا�شطة اللجنة ذاتها ، 

العينية نقدًا يف ح�شاب ال�شركة اإذا ما �شحبها مقدمها اأو قيامهم بتخفي�س راأ�س املال مبا يعادل هذا النق�س)3( .

       ومينح كل من يقدم هذه احل�ش�س العينية اأ�شهمًا ت�شمى الأ�شهم العينية)4( واأجازت كثري من الت�شريعات)5( 

ومنها  امل�شرع البحريني)6( اإ�شدار هذا النوع من الأ�شهم �شريطة اأن يتم الوفاء بكامل هذه احل�شة ، واأن يتم 

تقييمها على نحو ما بينت قبل قليل ، ويف املقابل فهناك ت�شريعات مل جتز اإ�شدار مثل هذا النوع من الأ�شهم)7(، 

1  د.جاك يو�شف احلكيم ، ال�شركات التجارية ، من�شورات جامعة دم�شق ، 1992 ، �ص386 .

2  هذه اللجنة يتم اختيارها بناًء على طلب من قبل املوؤ�ش�شني لوزارة التجارة وال�شناعة ليتم ت�شكيل هذه اللجنة لغايات التحقق من �شحة تقدير احل�ش�س 

العينية وحتى يتم تقوميها بثمنها احلقيقي فاإنه يتم تزويد اللجنة مبلخ�س عن اإفادة ال�شركة من هذه احل�ش�س ، وعقود املعاو�شة التي وردت عليها خالل اخلم�س �شنوات 

يت�شمن  تعهدًا  املوؤ�ش�شون  يقدم  ،كما  املرتتبة عليها يف حال وجودها  الإمتياز  اأو  الرهن  بكل حقوق  يفيد  وما  العقود،  ال�شابقة على تقدميها يف حال كان هناك مثل هذه 

باإلتزامهم بدفع اأتعاب اللجنة التي حتددها الوزارة. يتم التحقق من قيمة هذه احل�ش�س بهذه الآلية �شندًا لن�س املادة )99( من قانون ال�شركات البحريني وقد اأحالت اإىل 

الالئحة التنفيذية لبيان اآلية ت�شكيل هذه اللجنة �شندًا لن�س املادة )8( منها ، و يتم  تعيني اأجل لتقدمي تقرير اللجنة على األ يجاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ �شدور قرار 

ت�شكيلها ويجوز بناء على طلب م�شبب من اللجنة مد هذا الأجل مدة ل جتاوز خم�شة ع�شر يومًا اأخرى،هذا ما ن�شت عليه املادة التا�شعة من الالئحة التنفيذية.

3  املادة )9( من الالئحة التنفيذية  لقانون ال�شركات البحريني.

4  حول تف�شيل اأوفى بخ�شو�س هذه الأ�شهم اإرجع د.اأحمد حمرز ، ال�شركات التجارية ، الن�شر الذهبي للطباعة والن�شر ، القاهرة ، 2000،�ص467 وما بعدها.

5  املادة )25( من قانون ال�شركات امل�شري ، املادة )97/اأ( من قانون ال�شركات الأردين، املادة )87( من قانون ال�شركات الإحتادي الإماراتي ، املادة )128( 

من قانون التجارة ال�شوري ، واملادة )87( من قانون التجارة اللبناين .

6  الفقرة الأخرية من املادة )99( من قانون ال�شركات البحريني .

7  منها قانون ال�شركات العراقي امللغي بالقانون رقم )22( ل�شنة 1997 مبعنى اأن امل�شرع العراقي اإعرتف بها من فرتة لي�شت بالبعيدة ، كما اأنه يف الوليات 

املتحدة معظم الوليات ل جتيز يف قوانينها اإ�شدار هذا النوع من الأ�شهم ، م�شار اإىل ذلك لدى د. اأكرم ياملكي ، مرجع �شابق ، �س204 .
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لكن بالرغم من اأن غالبية الت�شريعات اأجازت اإ�شدار هذا النوع من الأ�شهم اإل اأنها تنظر اإليها نظرة عدم ارتياح، 

حيث يتم تقييدها بقيود قانونية متنع من تداولها ملدة ل تقل عن �شنتني عادة من تاريخ اإ�شدارها، اأو من تاريخ 

تاأ�شي�س ال�شركة ب�شكل نهائي كما فعل امل�شرع البحريني)1( حيث حظر الت�شرف بهذه ال�شهم اإل بعد م�شي �شنتني 

على تاأ�شي�س ال�شركة نهائيًا اإل يف حالة املرياث والإفال�س ففي هاتني احلالتني يجوز الت�شرف حتى لو مل مت�شي 

مدة ال�شنتني كاإ�شتثناء على الأ�شل .

المطلب الثاني
جهة تقديم طلب الترخيص

 ، امل�شاهمة  تاأ�شي�س �شركات  لقيد طلبات  املعد  ال�شجل اخلا�س  يتم قيده يف           عند تقدمي طلب الرتخي�س 

وتقيد فيه الطلبات باأرقام متتابعة ، ووفقًا لتاريخ و�شاعة وروده ، وحتديد تاريخ و�شاعة القيد هو م�شلك معمول 

به يف ت�شريعات ال�شجل التجاري والتوثيق ، وذلك لأهمية البيانات التي تقدم للجهة الإدارية املعنية بهذا ال�شدد 

، حتى يت�شنى للموؤ�ش�شني احت�شاب املدد التي حددها القانون وذلك حتى ي�شتطعوا ال�شعي يف التاأ�شي�س عند عدم 

الرد عليهم خاللها. وينبغي اأن ي�شتمل الطلب على بيان باإ�شم الوكيل عن ال�شركة الذي يبا�شر اإجراءات التاأ�شي�س  

ومهنته وعنوانه لإر�شال املكاتبات املتعلقة بالتاأ�شي�س ، ويكون لكل طلب ملف خا�س تودع فيه كل الوثائق وامل�شتندات 

التي مت اإرفاقها مع طلب التاأ�شي�س ويتم التاأ�شري عليها مبا يفيد الإ�شتالم ، واإن كان هناك نواق�س فاإنه يتم تكليف 

الوكيل با�شتكمال هذه النواق�س �شواء كانت بيانات اأو وثائق ، ومل حتدد الالئحة مدة معينة يتوجب على هذا الوكيل 

ا�شتيفاء النواق�س خاللها ، وكنت اأمتنى لو اأنه مت حتديد مهلة معينة يف حال كان الطلب بحاجة ل�شتيفاء ، كاأن 

تكون خالل مدة اأ�شبوع اأو ع�شرة اأيام  اأو اأ�شبوعني مثاًل ، وهذا الأمر مل تغفل الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات 

اأن يكون ذلك يف  القيد على  تاريخ  اأيام من  املهلة ملدة ل تزيد على ع�شرة  اإيراده حيث جعلت هذه  امل�شري عن 

حدود البيانات والأوراق التي يتطلبها القانون والالئحة التنفيذية)2( ، كما اأن الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات 

امل�شري ن�شت على اأنه ل يجوز لإدارة ال�شركات اأن تكلف مقدم الطلب بتقدمي اأي م�شتندات ل يتطلبها القانون 

التنفيذية  اأهميتها يف نظر الإدارة ، وهذا احلكم ل وجود ملقابل له يف الالئحة  التنفيذية مهما بدت  اأو الالئحة 

لقانون ال�شركات البحريني وحبذا لو اأنها ت�شمنت على حكم مماثل حتى ل تكون مثل هذه الطلبات التي يتم تكليف 

املوؤ�ش�شني بها عائقًا يقف يف طريق تاأ�شي�س �شركتهم وخ�شو�شًا لأن معرفة الوثائق والبيانات منذ البداية لأنه من 

غري املنطقي اأن تتم مفاجاأة مقدم الطلب بطلبات مل ي�شبق اأن مت تكليف غريه باإح�شارها اأو مل يتم الن�س عليها 

يف القانون ول يف لئحته التنفيذية .

      اأما هذه الوثائق فقد مت بيانها يف املادة  )13( من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات البحريني ، وهي ن�شخة 

من عقد تاأ�شي�س ال�شركة البتدائي ومن م�شروع نظامها الأ�شا�شي موقعًا عليهما من جميع املوؤ�ش�شني ، واإذا كانت 

اإ�شم  هناك ح�ش�س عينية ، وجب اأن يرفق بالطلب ما يفيد تقديرها  - ح�شب ما و�شحت �شابقًا- ،   واإذا كان 

ال�شركة م�شتمدًا من اإ�شم �شخ�س طبيعي وجب اأن يرفق بالطلب ما يثبت اأن اأيًا من حقوق امللكية الفكرية اأو براءات 

الخرتاع التي �شتقوم ال�شركة با�شتثمارها م�شجل باإ�شم هذا ال�شخ�س، اأو ما يدل على متلكها ملوؤ�ش�شة جتارية اإتخذ 

1  املادة )123( من قانون ال�شركات البحريني ، وتقابلها املادة )45/اأ(من قانون ال�شركات امل�شري ، واملادة )111( من قانون ال�شركات الأردين 

2  املادة )46( من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات امل�شري.
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من اإ�شمها اإ�شمًا لها    واإذا كانت ال�شركة حتمل اإ�شم �شركة اأخرى ، وجب اأن يرفق بالطلب ما يثبت اأن هذه ال�شركة 

اإعتباري  اأو الت�شفية واأنها موافقة على الت�شمية ،   واإذا كان من بني املوؤ�ش�شني �شخ�س  الأخرى يف دور الإنحالل 

وجب اأن يقدم مع الطلب �شورة معتمدة من وثيقة تاأ�شي�شه، وما يثبت موافقة الهيئات املخت�شة به على الإ�شرتاك يف 

التاأ�شي�س ، والأوراق التي تثبت �شفة املوؤ�ش�شني وجن�شياتهم عند الإقت�شاء ، واأية بيانات اأو م�شتندات اإ�شافية تطلبها 

الإدارة املخت�شة، وهذا البيان الأخري الذي كنت اأمتنى لو اأنه مل يتم اإيراده يف ن�س املادة ال�شابق ، لأنه كما – �شبق 

القول – قد يفتح املجال اأمام اإطالة اأمد عملية تاأ�شي�س ال�شركة يف بع�س الأحيان .

         وبعد قيد الطلب تقوم الإدارة املخت�شة بفح�شه ويف حالة اإ�شتكماله واإ�شتيفاء كامل املتطلبات من بيانات 

ووثائق يتم عر�س الطلب على الوزير م�شفوعًا براأي الإدارة املخت�شة خالل �شبعة اأيام عمل من اإ�شتيفائه لل�شروط 

وامل�شتندات اأو خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقدمي الطلب اأي هاتني املدتني اأ�شبق)1( ، ولكن ما احلكمة من 

املدة التي تطلبتها هذه املادة وخ�شو�شًا اأنه يتم اإحت�شابها بعد اإ�شتيفاء كافة ال�شروط الالزمة للت�شجيل؟ 

        اأرى اأنه ل حاجة لتحديد مدة ليتم خاللها تقدمي الطلب اإىل الوزير ، لأن موافقة اأو رف�س الوزير يكون بناًء 

على راأي اللجنة ، مبعنى اأن هذا الأمر جمرد اإجراء �شكلي ل اأهمية له لأن الوزير لي�س هو من يقوم بدرا�شة الطلب 

اإمنا هذه اللجنة .ولكن الأمر يختلف لو اأن هذه املدة كانت لغايات تقدمي النواق�س واإ�شتيفائها خاللها ، مبعنى لو اأن 

الن�س جاء ب�شكل اآخر لكانت احلكمة من املدة يف مكانها ، وال�شياغة التي كنت اأمتناها »هي يتم درا�شة الطلب وكل 

البيانات والوثائق املرفقة خالل �شبعة اأيام ، فاإذا تبني اأن هناك ق�شور فيها فاإنه يتم التاأكيد على وكيل املوؤ�ش�شني 

ب�شرورة اإ�شتيفائه خالل هذه املدة ....«

       وما يوؤكد راأيي اأن قانون ال�شركات ولئحته التنفيذية)2(  ت�شمنت ن�شو�شًا اأعطت لوزير التجارة وال�شناعة 

مهلة ي�شدر قراره خاللها  يف الطلب خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه . فلماذا اإذن الن�س على عر�س الأمر على 

الوزير خالل هذه املدة الق�شرية وترك املدة الأطول وهي باقي ال�شهرللوزير فقط حتى يوقع بالقبول اأو بالرف�س 

وكل ذلك يكون بناًء على راأي اللجنة ، لذا حبذا لو اأردنا الإبقاء على هذه املدة اأن ُي�شار اإىل عك�شها بحيث يكون 

املقدار الأطول منها اأثناء عمل اللجنة ودرا�شتها للطلب وما تبقى من هذه املدة تكون للوزير لإعطاء قراره والذي 

يكون اإما بالرف�س اأو باملوافقة .

      اأما القرار الذي ي�شدر عن الوزير املخت�س خالل مدة ثالثني يومًا من تاريخ تقدمي الطلب )3(  ، فاإنه  قد يكون 

بقبول الطلب اأو رف�شه ، والرف�س قد يكون �شريحًا وقد يكون �شمنيًا ، حيث يكون �شريحًا اإذا ما مت رف�س الطلب 

خالل مدة ال�شهر – امل�شار اإليها – وهنا لبد اأن يكون الرف�س م�شببًا ، اأما اإذا اإنق�شت مدة ال�شهر ومل ي�شدر 

الوزير قراره ل بالقبول ول بالرف�س اأي يف حال �شكوته فاإن هذا يعترب رف�شًا �شمنيًا لطلب التاأ�شي�س .

         وهنا اأي�شًا كنت اأمتنى لو اأن امل�شرع مل يعترب ال�شكوت رف�شًا لطلب التاأ�شي�س ، وكنت اأمتنى لو الن�س تطلب 

اأن تكون املوافقة على الطلب �شريحة وكذلك الرف�س اأو كحد اأدنى كنت اأمتنى لو اأنه اإعترب ال�شكوت قبوًل ولي�س 

العك�س كما فعل يف املادة )78( امل�شار اإليها اأعاله ، وما يربر وجهة نظري هذه اأن امل�شرع البحريني يف هذه املادة 

اإ�شرتط اأن يكون الرف�س م�شببًا هذا يف حال كان الرف�س �شريحًا ، واأ�شاب هنا ب�شرورة اأن يكون الرف�س مربرًا 

1  املادة )16( من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات البحريني 

2  املادة )78/اأ( من قانون ال�شركات البحريني واملادة )16/ب( من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات البحريني .

3  الفقرة الثانية من  املادة )78( من قانون ال�شركات البحريني . 
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لأن هذا الرف�س يكون قاباًل للطعن اأمام املحكمة املدنية الكربى خالل مدة �شهر من تاريخ �شدوره، وجعل الرف�س 

ال�شمني اأي�شًا قاباًل للطعن)1( اإذا مت اإعتباره مرفو�شًا خالل مدة �شهر من اإعتباره كذلك، ولكن على ماذا ي�شتند 

املوؤ�ش�شون يف طعنهم طاملا اأن الرف�س كان �شمنيًا دون اإبداء �شبب الرف�س ، لذا فاإنني مع الرف�س ال�شريح  امل�شبب 

اأواملوافقة ال�شريحة اأي�شًا ، اأو اإعتبار ال�شكوت طوال مدة ال�شهر هي قبوًل لطلب التاأ�شي�س ولي�س رف�شًا)2( .   

المطلب الثالث
النتائج المترتبة على رفض أو قبول طلب الترخيص

             ت�شتغرق اإجراءات تاأ�شي�س �شركة امل�شاهمة فرتة طويلة قد متتد يف بع�س الت�شريعات(3) بني البدء يف 

تاأ�شي�شها وبني متتعها بال�شخ�شية املعنوية ، وخالل هذه الفرتة قد يقوم املوؤ�ش�شون ببع�س الت�شرفات واإبرام بع�س 

اإ�شتعانتهم باأهل اخلربة لغايات درا�شة امل�شروع الذي  العقود التي تتطلبها عملية التاأ�شي�س ، كما هو احلال عند 

�شيتم تاأ�شي�س ال�شركة لغايات حتقيقه ، اأو اإبرام العقود مع اأحد البنوك اأو  اإحدى ال�شركات املرخ�س لها التعامل 

بالأوراق املالية عند طرح اأ�شهمها لالإكتتاب العام ، والتعاقد مع الغري لغايات اإ�شتئجار اأو �شراء مقرًا  لل�شركة اأو 

عملية  تقت�شيها  التي  والأعمال  الت�شرفات  من  وغريها  واملعدات   ، والأجهزة  والأدوات  امل�شتلزمات  بع�س  ل�شراء 

التاأ�شي�س ، كل ذلك يقوم به املوؤ�ش�شون ولكن باأي �شفة يقومون بهذه الت�شرفات ؟ وهل تكون حل�شابهم اأم حل�شاب 

ال�شركة اأم حل�شاب ال�شركة حتت التاأ�شي�س ؟ وهل يختلف الأمر يف حال جنحت اإجراءات التاأ�شي�س عما هو احلال 

عند ف�شل هذه الإجراءات ؟

       الواقع عند ف�شل اإجراءات التاأ�شي�س ل نت�شور اأن خالفًا ميكن اأن يثور ، حيث اأنه يف حال عدم التاأ�شي�س وف�شل 

امل�شروع املزمع القيام به ، تبقى العقود والت�شرفات والأعمال التي قام بها املوؤ�ش�شون ملزمة لهم وحدهم، وباملقابل 

يكونوا هم  الدائنني يف احلقوق النا�شئة عنها)4( ففي هذه احلالة يتحمل املوؤ�ش�شون نتائج ف�شل امل�شروع ، وي�شاألون 

بالت�شامن)5( عن كافة الت�شرفات التي قاموا بها ، وكذلك امل�شروفات التي مت اإنفاقها يف عملية التاأ�شي�س ، ولقد 

اأكد امل�شرع البحريني على امل�شئولية الت�شامنية للموؤ�ش�شني باإيراده عدة ن�شو�س يف الف�شل الأول منه ، ففي املادة 

)102( من قانون ال�شركات ت�شمنت الفقرة الأوىل منها على نوع هذه امل�شئولية، حيث جاء فيها » اإذا مل يتم تاأ�شي�س 

يتم الطعن بقرار الوزير اأمام املحكمة املدنية الكربى خالل )30( يومًا من تاريخ الإخطار برف�س الطلب اأو من تاريخ اعتباره مرفو�شًا وهذا ما ن�شت عيه املادة   1

)78/ب( من قانون ال�شركات البحريني ، اأما القانون الأردين فقد جعل امل�شرع الأردين الطعن بقرار الوزير امام حممكة العدل العليا خالل )30( يومًا من تاريخ رف�س 

الطلب وهذا ما ن�شت عليه املادة )94/ب( من قانون ال�شركات الأردين . 

2  القانون الأردين يف املادة )94( يف فقرتها الأوىل من قانون ال�شركات اأخذ بفكرة اإعتبار ال�شكوت موافقة �شمنية حيث ن�شت هذه املادة على اأنه “ي�شدر الوزير 

بناء على تن�شيب املراقب قراره بقبول ت�شجيل ال�شركة او رف�س هذا الت�شجيل خالل مدة اق�شاها ثالثني يوما من تاريخ تن�شيب املراقب وعلى املراقب ان يجري التن�شيب 

خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب اليه موقعا من املوؤ�ش�شني وم�شتكمال لل�شروط القانونية، فاذا مل ي�شدر الوزير قراره خالل تلك املدة يعترب الطلب مقبول« ويق�شد 

اإدارة التجارة و�شئون ال�شركات بوزارة التجارة وال�شناعة يف مملكة  امل�شرع باملراقب هو مراقب ال�شركات وهي اجلهة التي يتم تقدمي طلب التاأ�شي�س لديها وهي تقابل 

البحرين .

3   مثل القانون امل�شري حيث اأن ال�شركة وفقًا لأحكام قانون ال�شركات ل تكت�شب ال�شخ�شية املعنوية اإل بعد الإنتهاء من اإجراءات التاأ�شي�س واإجراءات التاأ�شي�س 

تكون بعد الإنتهاء من عملية الإكتتاب ، بينما يف البحرين فاإن ال�شركة تكت�شب ال�شخ�شية املعنوية من تاريخ ن�شر قرار التاأ�شي�س يف اجلريدة الر�شمية اأي قبل بدء عملية 

الإكتتاب ، وهذا ما اأكدته املادة )81( من قانون ال�شركات البحريني.

4  د.حممد فريد العريني ، القانون التجاري ، �شركات امل�شاهمة والتو�شية بالأ�شهم وذات امل�شئولية املحدودة ، دار املطبوعات اجلامعية ، الإ�شكندرية ، 1999 ، 

�ص 33 .

5  وهذا ما ن�شت عليه �شراحة املادة )106( من قانون ال�شركات البحريني . 
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الوفاء بها ف�شاًل  بالت�شامن عن  املوؤ�ش�شون م�شئولون  التي دفعوها ويكون  املبالغ  اإ�شرتداد  للمكتتبني  ال�شركة جاز 

عن التعوي�س عند الإقت�شاء ، كما يتحمل املوؤ�ش�شون جميع امل�شاريف التي اأنفقت يف تاأ�شي�س ال�شركة ويكون هوؤلء 

الن�س  » فهذا  التاأ�شي�س  التي �شدرت منهم خالل فرتة  والت�شرفات  الأعمال  الغري عن  بالت�شامن قبل  م�شئولني 

يعالج م�شاألة ف�شل عملية الإكتتاب اأي ف�شل املرحلة الثانية التي متر فيها اإجراءات التاأ�شي�س وهي مرحلة الإكتتاب ، 

والتي تف�شل اإذا مل يتم تغطية كافة الأ�شهم املطروحة لالإكتتاب �شواء من قبل اجلمهور اأو من قبل متعهدي التغطية 

اإلتزام  ذلك  على  ويرتتب  ال�شركة  تاأ�شي�س  ف�شل  على  احلكم  يتم  احلالة  هذه  ففي   ، الإكتتاب)1(  باب  غلق  بعد 

املوؤ�ش�شون باإعادة املبالغ التي مت اأداوؤها من قبل املكتتبني وتعوي�شهم عما حلق بهم من اأ�شرار اإذا كان �شبب ف�شل 

هذه العملية نتيجة لتق�شري منهم اأو غ�س من قبلهم . كما ت�شمن ال�شطر الثاين من املادة م�شاألتني، الأوىل تتعلق 

بامل�شاريف التي مت اإنفاقها اأثناء عملية التاأ�شي�س ، وهنا ن�س امل�شرع على اأن املوؤ�ش�شني يتحملوها بالت�شامن فيما 

بينهم ، والثانية تتعلق بالت�شرفات التي ترتب حقوقًا للغري، حيث ت�شمن هذا الن�س على اأن تكون م�شوؤلية املوؤ�ش�شني 

جتاه الدائنني ت�شامنية اأي�شًا.

      اأما الن�س الثاين فهو ن�س املادة )105( حيث جاء فيه اأن » يلتزم املوؤ�ش�س اأن يبذل يف تعامالته مع ال�شركة 

حتت التاأ�شي�س اأو حل�شابها عناية الرجل احلري�س ، ويتحمل املوؤ�ش�شون على �شبيل الت�شامن اأية اأ�شرار قد ت�شيب 

اأو الغري نتيجة خمالفة هذا الإلتزام » فهذا الن�س يخ�س ال�شركة نف�شها بحيث ن�س امل�شرع على حتمل  ال�شركة 

املوؤ�ش�شون اأية اإلتزامات ترتتب على عدم بذلهم عناية الرجل احلري�س مع ال�شركة اأثناء عملية التاأ�شي�س ، واأ�شاف 

يف نهاية املادة ويف تعامالت ال�شركة مع الغري وهذا تكرار ملا ورد يف املادة امل�شار اإليها اأعاله ، وهذا التكرار الهدف 

منه التاأكيد على م�شوؤلية املوؤ�ش�شني الت�شامنية جتاه الغري .

        ون�س املادة )106( هو اأي�شًا تاأكيد على امل�شئولية الت�شامنية للموؤ�ش�شني ولكن الن�س هنا مل يحدد م�شئوليتهم 

جتاه من بل ن�س ب�شكل عام على اأنها ت�شامنية بخ�شو�س الإلتزامات التي اإرتبطوا بها اأثناء عملية التاأ�شي�س ، حيث 

ن�شت هذه املادة على اأنه » يكون املوؤ�ش�شون م�شئولني بالت�شامن عما اإلتزموا به » ، واأعتقد اأن هذا الن�س يغني عن 

كل الن�شو�س ال�شابقة لأنه �شمل كل �شيء ، وجعل امل�شئولية ت�شامنية بني املوؤ�ش�شني عن كافة الإلتزامات التي تنجم 

عند تاأ�شي�س ال�شركة .

       اأما يف حال جناح عملية التاأ�شي�س فاإن الآراء اإختلفت بهذا ال�شدد ، حيث ذهب البع�س)2( اأن ال�شركة يف 

مرحلة التاأ�شي�س ل يكون لها وجود قانوين لذا فاإن املوؤ�ش�شني يتعاقدون باإ�شمهم وحل�شابهم ، وبذلك فهم الدائنون 

يف احلقوق الناجمة يف هذه املرحلة ، واملدينون يف الإلتزامات املرتتبة عليها ، ول تنتقل هذه احلقوق والإلتزامات 

اإىل ال�شركة اإل بعد اإمتام عملية التاأ�شي�س ، ول يكون ذلك اإل بعد النتهاء من جناح عملية الإكتتاب، لكن ميكن 

اأما   ، الإكتتاب  عملية  بعد  املعنوية  بال�شخ�شية  لل�شركة  تعرتف  التي  للت�شريعات  بالن�شبة  وجاهته  لهذا  يكون  اأن 

امل�شرع البحريني وكونه يعترب ال�شركة �شخ�شًا معنويًا بحرينيًا بعد موافقة الوزير على التاأ�شي�س ون�شر القرار يف 

ال�شحف املحلية واجلريدة الر�شمية)3( لذا ل ُي�شار اإىل الأخذ بهذا الراأي ، وعلى فر�س اأن امل�شرع البحريني 

1  املادة )2/93( من قانون ال�شركات  التجارية البحريني . ملزيد من النتائج التي ترتتب على الإكتتاب ، اإرجع د. اأبو زيد ر�شوان ، ال�شركات التجارية ، مرجع 

�شابق ، �س67 وما بعدها . 

2  د. م�شطفى كمال طه ،ال�شركات التجارية ،مرجع �شابق ، �س178 .

املادة )81( من قانون ال�شركات البحريني ، والتي ت�شمنت على اأن “ تكت�شب ال�شركة ال�شخ�شية الإعتبارية من تاريخ ن�شر قرار التاأ�شي�س يف اجلريدة الر�شمية   3

“
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اإعرتف لل�شركة بال�شخ�شية املعنوية يف املرحلة الثانية ولي�س كما هو عليه الو�شع وفقًا للن�س احلايل ،رغم ذلك، 

ميكن اأن نوجه بع�س النتقادات اإىل هذا الراأي يف حالة الإفال�س بالن�شبة لأحد املوؤ�ش�شني اأو احلجر عليه اأو عند 

اإ�شابته بعار�س من عوار�س الأهلية ، ففي مثل هذه الأحوال تتعر�س حقوق الغري وال�شركة للخطر ذلك ب�شبب اأن 

اأن  اإبتداًء وعندها تدخل �شمن ال�شمان العام لدائنيه ال�شخ�شيني ، كما  هذه احلقوق تنتقل اإىل ذمة املوؤ�ش�شني 

نقل امللكية لبع�س الأعيان يتطلب دفع ر�شومًا معينة ، فمثاًل عندما يكون من �شمن املقدمات العينية قطعة اأر�س 

فاإن عملية نقل ملكيتها للموؤ�ش�شني يرتتب عليه ر�شومًا قانونية ، وعلى فر�س اأن ال�شركة يف هذه املرحلة ل تكت�شب 

ال�شخ�شية املعنوية لذا فاإنه �شيحتاج املوؤ�ش�شون اإعادة نقل ملكية ذات قطعة الأر�س اإىل ال�شركة ، مبعنى اأن �شيم 

لل�شركة  يعرتف  القانون  كون  البحرين  يف  مت�شور  غري  الأمر  وهذا   ، احلالة  هذه  يف  مرتني  الر�شوم  دفع  حتمل 

بال�شخ�شية املعنوية بتمام مرحلة التاأ�شي�س الأوىل بنجاح لذا عند التنازل عن اأي عقار يتم التنازل عنه لل�شركة 

ولي�س للموؤ�ش�شني كونها اإكت�شبت ال�شخ�شية املعنوية واأ�شبحت قادرة على اإكت�شاب احلقوق وحتمل الإلتزامات)1( . 

      والبع�س الآخر)2( ي�شتعني بفكرة الإ�شرتاط مل�شلحة الغري التي اأخذ بها القانون املدين)3( ، اأي ان املوؤ�ش�س 

عند قيامه بالتعاقد باإ�شمه اأثناء عملية التاأ�شي�س يف مرحلتها الأوىل اإمنا هو يتعاقد مل�شلحة ال�شركة امل�شتقبلية ، 

ولهم م�شلحة يف هذا التعلقد وهي تكوين ال�شركة ، اإذ ل ي�شرتط اأن يكون املنتفع موجودًا وقت التعاقد اإمنا يكفي اأنه 

�شيكون له وجود يف امل�شتقبل ، ولكن رد جانب من الفقه)4( على هذا الجتاه ، اأنه اإن كانت امل�شارطة ت�شتطيع اأن 

تف�شر م�شاألة اإنتقال احلقوق املرتتبة على الت�شرفات التي يربمها املوؤ�ش�شون اإىل ذمة ال�شركة، لكن باملقابل تعجز 

عن تف�شري حتمل ال�شركة لأية اإلتزامات تن�شاأ عن هذه الت�شرفات .

      هناك اأي�شًا اإجتاه اآخر ذهب)5( اإىل اإعتبار هذا التعاقد من قبيل عمل الف�شويل ، وتخ�شع لقواعد الف�شالة 

التي نظمها القانون املدين)6( حيث ذهب اأن املوؤ�ش�س يف هذه املرحلة تكون له م�شلحة يف التاأ�شي�س ، وينبغي عليه 

اأن مي�شي يف اإجراءات التاأ�شي�س وما بداأه من اأعمال حتى تتمكن ال�شركة من مبا�شرتها بنف�شها بعد تكوينها)7( ، 

وينبغي على املوؤ�ش�س اأن يبذل عناية ال�شخ�س املعتاد ويكون م�شئوًل عن خطئه واإذا تعدد املوؤ�ش�شون يكونوا م�شئولني 

اأو  للموؤ�ش�س  ويجوز   ، تكوينها)9(   بعد  لل�شركة  ح�شابًا  يقدم  اأن  املوؤ�ش�س  وعلى   . اأخطائهم)8(  عن  بالت�شامن 

املوؤ�ش�شني مطالبة ال�شركة بعد تاأ�شي�شها مبا اأنفقه من م�شروفات وتلتزم هي بعد تاأ�شي�شها بالتعهدات التي تعهد بها 

1  امل�شرع الأردين نحى نف�س املنحى حيث اعرتف لل�شركة بال�شخ�شية املعنوية بعد ن�شر قرار الوزير بالموافقة على طلب املوؤ�ش�شني ، وذلك يف املادة )4( من 

قانون ال�شركات التجارية الأردين.

2  د.عزيز العكيلي ،الو�شيط يف ال�شركات التجارية ، ط/1 ، دار الثقافة للن�شر والتوزيع ، عمان ، 2008 ، �ص195 ، وهو ي�شري هنا اإىل جانب من الفقه الفرن�شي 

تبنى هذا الجتاه .

3  ملزيد جول مو�شوع الإ�شرتاط مل�شلحة الغري وتفا�شيله اإرجع د.خالد جمال اأحمد ، م�شادر الإلتزام واأحكامه يف القانون املدين البحريني ، ط/1، جامعة العلوم 

التطبيقية ، مملكة البحرين ،2011 ،�ص 154 وما بعدها   

4  د.اأحمد حمرز ، ال�شركات التجارية ، مرجع �شابق ، �س 411.

5  د.رزق اهلل اأنطاكي و د. نهاد ال�شباعي ، الو�شيط يف احلقوق التجارية ، ج/1 ، د.ن ، دم�شق ، 1963 ، 414 .

6  املادة ) 191 (من القانون املدين البحريني ، ويقابلها املادة )188( من القانون املدين امل�شري واملادة )301( من القانون املدين الأردين ، ملزيد حول مو�شوع 

الف�شالة اإرجع د.خالد جمال اأحمد ، مرجع �شابق ، �س383 وما بعدها .

7  املادة )192( من القانون املدين البحريني ويقابلها املادة ) 191( من القانون املدين امل�شري ، واملادة )303( من القانون املدين الأردين .

8  املادة )1/194( من القانون املدين البحريني والتي تقابلها املادة )192( من القانون املدين امل�شري ، ومل يت�شمن القانون املدين ن�شًا يقابل هذين الن�شني 

واإكتفى امل�شرع الأردين بالن�س يف املادة )304( على مئولية الف�شويل عما يلحق رب العمل من اأ�شرار ، هذا ما ما ت�شمنه الن�س فقط دون الإ�شارة اإىل �شرورة بذل عناية 

معينة ، وهذا ق�شور لدى امل�شرع الأردين يف�شل تداركه يف التعديالت امل�شتقبلية على هذا القانون . 

9  املادة )196( من القانون املدين البحريني ويقابلها املادة )193( من القانون املدين امل�شري ، واملادة ) 306( من القانون املدين الأردين .
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املوؤ�ش�س حل�شابها)1( ، بالرغم من ذلك اإل اأن بع�س الفقه)2( ياأخذ على هذا الإجتاه باأنه الف�شالة التي نظمها 

امل�شرع يف القانون املدين تتطلب القيام ب�شاأن عاجل مل�شلحة رب العمل ، وعملية تاأ�شي�س ال�شركة لي�شت بال�شاأن 

فاإنه ي�شعب  ، لذا  املوؤ�ش�س على ايجاده  التاأ�شي�س غري موجود ويعمل  ال�شخ�س الآخر يف عملية  اأن  ، كما  العاجل 

تطبيق اأحكام الف�شالة على اأعمال التاأ�شي�س .  

بالت�شرفات   ، التاأ�شي�س  ال�شركة وهي حتت  اإلزام  اأن  الأغلب  والذي يرى  الفقه وكان  اإجتاه يف  اأخريًا ظهر        

والأعمال التي اأجراها املوؤ�ش�شون على اإعتبار اأنها تتمتع ب�شخ�شية معنوية بالقدر الالزم لعملية التاأ�شي�س ، وعلى 

اإعتبار اأن املوؤ�ش�شني عند اإبرامهم لهذه الت�شرفات يعملون بو�شفهم ممثلني لها ، وهذه ال�شخ�شية مماثلة لتلك 

التي تتمتع بها اأثناء فرتة الت�شفية)3( . 

     ويجد هذا الجتاه �شندًا له يف قانون ال�شركات البحريني يف املادة )104( منه والتي ن�شت على اأنه »ت�شري 

العقود والت�شرفات التي اأجراها املوؤ�ش�شون باإ�شم ال�شركة حتت التاأ�شي�س يف حق ال�شركة بعد تاأ�شي�شها متى كانت 

�شرورية لتاأ�شي�س ال�شركة » فمن خالل هذا الن�س نالحظ اأن امل�شرع البحريني اإعرتف لل�شركة خالل فرتة التاأ�شي�س 

بال�شخ�شية املعنوية بالقدر الذي يجعلها تلتزم بت�شرفات املوؤ�ش�شني خالل عملية التاأ�شي�س مما يوؤدي اإىل اإك�شاب 

ال�شركة احلقوق وحتملها الإلتزامات النا�شئة خالل هذه الفرتة دون اأن يكون املوؤ�ش�شون اأنف�شهم دائنني اأو مدينني اأو 

ملتزمني بنقل هذه الت�شرفات القانونية لل�شركة بعد تاأ�شي�شها ، اإل اأن م�شئولية املوؤ�ش�شني تبقى قائمة قبل ال�شركة 

والغري عن اأية اأخطاء يف التاأ�شي�س مع حتررهم من الإلتزامات قبل الغري)4(.   

      ويجدر بنا اأن نالحظ اأن �شخ�شية ال�شركة يف مرحلة التاأ�شي�س حمدودة بالقدر الالزم لإمتام عملية التاأ�شي�س، 

لذا فاإن ت�شرفات املوؤ�ش�شني التي اأبرمت حل�شاب ال�شركة اأثناء فرتة التاأ�شي�س ل تلتزم بها ال�شركة اإل اإذا كانت 

�شرورية للتاأ�شي�س ، ويف حالة كانت غري ذلك فاإنها ل تنفذ يف حق ال�شركة اإل اإذا اإعتمدها جمل�س الإدارة �شريطة 

األ يكون لكافة الأع�شاء �شلة اأو م�شلحة يف الت�شرف، اأو اإذا متت املوافقة عليه بقرار من اجلمعية العامة لل�شركة 

يف اإجتماع ل يكون للموؤ�ش�شني ذوي امل�شلحة اأ�شوات معدودة . ويتوجب يف جميع الأحوال على املوؤ�ش�شني اأن ي�شعوا 

ممن لهم م�شلحة اجلهة التي تعتمد الت�شرف كافة احلقائق املتعلقة بالت�شرف)5(. مبعنى اأنه اإذا تعاقد املوؤ�ش�شون 

باإ�شم ال�شركة وحل�شابها خالل فرتة التاأ�شي�س ، وكانت هذه التعاقدات �شرورية لتاأ�شي�س ال�شركة ، كالتعاقد مع 

اأو ل�شراء بع�س الآلت واملعدات  اأو ال�شراء للمقر  اإبرام العقود كالإيجار  اأو  الغري للرتويج لل�شركة والإعالن عنها 

الأدوات الالزمة ملبا�شرة بع�س اأعمالها ، هنا تلتزم ال�شركة بهذه الت�شرفات طاملا كانت مل�شلحة ال�شركة ، وتنتقل 

اإليها بعد ذلك هذه التعاقدات مبا ت�شمله من حقوق واإلتزامات، وتبقى ذمة املوؤ�ش�شني م�شغولة بهذه التعهدات قبل 

الغري ، اإىل اأن يتم اإحالل ال�شركة حملهم يف العقد ويكون ذلك عند تاأ�شي�شها اأي من تاريخ ن�شر قرار املوافقة على 

تاأ�شي�شها يف اجلريدة الر�شمية ، كونها تكت�شب ال�شخ�شية املعنوية من هذا التاريخ – كما �شبق القول – اأما يف 

اإبرام املوؤ�ش�شون باإ�شم ال�شركة وحل�شابها ت�شرفات غري �شرورية خالل فرتة التا�شي�س ، ورف�شت ال�شركة الت�شديق 

عليها اأو رف�س الغري اإحالل ال�شركة حمل املوؤ�ش�شني يف العقد ، فهنا ي�شاأل املوؤ�ش�شون بالت�شامن قبل الغري ، اأما 

1  املادة )198( من القانون املدين البحريني ويقابلها املادة )195( من القانون املدين امل�شري ، واملادة )307( من القانون املدين الأردين .

2  د. م�شطفى كمال طه ، ال�شركات التجارية ، مرجع �شابق ، �س 178. 

3  د. اأبو زيد ر�شوان ، ال�شركات التجارية ، مرجع �شابق ، �س391 .د. م�شطفى كمال طه ، ال�شركات التجارية ، مرجع �شابق ، �س 180.  

4  د.م�شطفى كمال طه ، مرجع �شابق ، �س180 .

5  املادة )103( من قانون ال�شركات البحريني وتقابلها املادة )12( من قانون ال�شركات امل�شري ، ول يوجد يف القانون الأردين ن�س يقابل هذين الن�شني .
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يف حال رف�س ال�شركة نف�شها اأن حتل حمل املوؤ�ش�شني يف هذه التعهدات ، جاز للموؤ�ش�شني هنا الرجوع عليهم وفقًا 

لأحكام الإثراء بال �شبب اأو الف�شالة)1(، واجلهة التي تف�شل مبدى اأهمية هذه الت�شرفات هي املحكمة هذا حال 

اخلالف حول ذلك ، فهي التي تقرر اإذا ما كان الت�شرف حمل النزاع �شروريًا اأم اأنه غري ذلك .

     فمن هنا نالحظ اأن ال�شخ�شية املعنوية التي اإعرتف بها امل�شرع البحريني لل�شركة حتت التاأ�شي�س م�شروطة بتمام 

هذا التاأ�شي�س تاأ�شي�شًا �شحيحًا ، لذا فاإنه يف حال ف�شل م�شروع ال�شركة اإعتربت هذه ال�شخ�شية كاأن مل تكن، مما 

يرتتب على ذلك اإلتزام املوؤ�ش�شون ب�شفة �شخ�شية بالت�شرفات التي قاموا بها يف فرتة التاأ�شي�س .

    مع اأن امل�شرع الأردين مل يعالج هذا املو�شوع بخالف امل�شرعني امل�شري والبحريني ، اإل اأن البع�س)2( يرى باأن 

ال�شركة يف دور التاأ�شي�س يكون لها �شخ�شية معنوية بالقدر الالزم للتاأ�شي�س ك�شخ�شيتها التي تبقى لها يف فرتة 

الت�شفية ، وذلك بالإ�شتناد اإىل اأ�شول الت�شريعات التي تعرتف باحلقوق لل�شخ�س امل�شتقبل .

1  د. اأحمد حمرز ، ال�شركات التجارية ، مرجع �شابق ، �س414.

2  د. عزيز العكيلي ، ال�شركات التجارية ، مرجع �شابق ، �س 358 .
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خاتمة

      يتميز تاأ�شي�س ال�شركة امل�شاهمة ،عالوة على توافر ال�شروط املو�شوعية العامة، من ر�شا وحمل و�شبب وال�شروط 

املو�شوعية اخلا�شة ، من تعدد ال�شركاء ،ونية امل�شاركة ، وتقدمي احل�ش�س ، واإقت�شام ما ينجم عن امل�شروع من ربح 

اأو خ�شارة ، وال�شروط ال�شكلية العامة يف كتابة العقد وت�شجيله ون�شره، يتميز باأنه يتوجب اإتباع اإجراءات اإ�شافية 

تختلف من قانون لآخر ول تعترب هذه ال�شركة موؤ�ش�شة ب�شكل �شحيح اإل باإ�شتيفائها ، وهذا كله اإ�شتلزمته معظم 

الت�شريعات لغايات الرقابة ال�شابقة على ال�شركة اأي يف املراحل الأوىل من حياتها ، وهي مرحلة التاأ�شي�س ، وامل�شرع 

تخلت  العربية  الت�شريعات  بع�س  اأن  ، يف حني  الرقابة هذا  بنظام  تاأخذ  زالت  ل  التي  الت�شريعات  من  البحريني 

اللبناين ، املغربي  الت�شريعات كل مهن  الت�شريعات الغربية كالفرن�شية والإجنليزية ، ومن هذه  عنه تيمنًا ببع�س 

، اجلزائري ، والتون�شي ، فكل هذه الت�شريعات تخلت عن نظام الرقابة ال�شابقة اإل يف بع�س احلالت التي يتعلق 

ن�شاط ال�شركة املراد تاأ�شي�شها يف بع�س املجالت كالأقمار ال�شناعية وال�شحف وغريها من الأغرا�س التي ميكن 

اأن مت�س الأمن الوطني  ، ففي مثل هذه الأحوال ل زالت ال�شركة الراغبة بالتاأ�شي�س ملثل هذه الغايات حتتاج اإىل 

ترخي�س م�شبق من اجلهة الإدارية املخت�شة ، وتخ�شع لنظام الرقابة ال�شابقة .

      امل�شرع البحريني وغالبية الت�شريعات العربية ل زالت تاأخذ بهذا النظام وهو نظام الرقابة ال�شابقة ، فال زال 

هناك حاجة لتقدمي طلب التاأ�شي�س اإىل اجلهة الإدارية املخت�شة مرفق بها عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة 

،ول زال هناك متطلب اأ�شا�شي وهو احل�شول على موافقة هذه اجلهة على الطلب ، وهذه املوافقة غري مفرت�شة يف 

حال اإ�شتيفاء كافة املتطلبات واإنا قد يتم رف�س الطلب مع اإ�شتيفائه كل البيانات والوثائق املطلوبة بحجة اأن الغر�س 

 ، الوطني  ، حماية لالإقت�شاد  املطلوبة  بال�شروط  يت�شفون  املوؤ�ش�شني ل  اأن  ب�شبب  اأو  ال�شركة غري ذي جدوى  من 

ولأموال املكتتبني بعد اإمتام عملية التاأ�شي�س . 

      اإن عملية تاأ�شي�س �شركة امل�شاهمة متر بثالث مراحل كما بينت يف بحثي هذا ، وهذه املراحل حتتاج فرتة زمنية 

طويلة يف بع�س الأحيان ، وامل�شرع يف التعديل اجلديد)املر�شوم بقانون رقم »28« ل�شنة 2015يف املادة 345مكرر( 

اأوجد ما ي�شمى ال�شركات ال�شاكنة ، ولكن   ، اأ�شكال ال�شركات  تاأ�شي�س  بع�س  لغايات التغلب على هذه امل�شاألة يف 

اأ�شكال معينة  اإقت�شرت هذه ال�شركات على  تاأ�شي�س �شركة �شاكنة ب�شكل �شركة م�شاهمة ، واإمنا  لالأ�شف مل يجز 

فقط وهي ذات امل�شئولية املحدودة و�شركة ال�شخ�س الواحد ، حيث اأجاز هذا التعديل تاأ�شي�س ال�شركة بحيث تكون 

جاهزة ملبا�شرة ن�شاطها الذي تاأ�ش�شت من اأجل حتقيقه يف وقت لحق لعملية التاأ�شي�س  ، بخالف الو�شع ال�شابق 

الذي كان يحكم على ال�شركة بالإنق�شاء يف حال مل تبا�شر ن�شاطها خالل �شنة من تاريخ املوافقة على تاأ�شي�شها ، اأو 

اإذا توقفت عن مبا�شرة ن�شاطها ملدة �شنة كاملة بعد اأن كانت تقوم مببا�شرته .

وتقدمي   ، لل�شركة  الأ�شا�شي  والنظام  التاأ�شي�س  عقد  حترير  وهي  الـتاأ�شي�س  اإجراءات  مرحلة  البحث  تناول        

الطلب للجهة الإدارية املخت�شة ،ومل يتطرق للمراحل التالية لهذه املرحلة ، ومن خالل درا�شة هذا املو�شوع تو�شلت 

الدرا�شة اإىل عدة اإ�شتنتاجات وتو�شيات كان اأهمها: 
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  أواًل: اإلستنتاجات :
بالن�شبة لعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة ل يكفي اأن يكونا حمررين ، واإمنا تطلب امل�شرع البحريني   .1

اأن يكونا موثقني ب�شورة ر�شمية ، ول تتم املوافقة على طلب التاأ�شي�س اإذا كانا حمررين ب�شكل عريف ، بخالف 

بعد  الإدارية  للجهة  تقدميهما  يتم  ، حيث  الأردين  الت�شريع  كما هو احلال يف   ، الت�شريعات  بع�س  الو�شع يف 

توقعهما من املوؤ�ش�شني فقط دون حاجة لتوثيقهما. 

اأغفل امل�شرع البحريني بع�س البيانات التي يجب اأن يت�شمنها عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة، مثل   .2

ح�ش�س التاأ�شي�س ، وخ�شو�شًا اأن قانون ال�شركات مل يحظر اإ�شدار مثل هذا النوع من احل�ش�س،ومل يجعل 

مكان وزمان اإنعقاد العقد من �شمن البيانات الواجب اإدراجها  ، وكذلك جمموع امل�شروفات التي مت اإنفاقها 

طوال عملية التاأ�شي�س ، مع اأنها بيانات مهمة جدًا .

تبني للباحث اأن بع�س الأحكام الواردة يف منوذج النظام الأ�شا�شي جاء تكرارًا ملا هو وارد يف القانون والالئحة   .3

التنفيذية  ، ومع ذلك اأغفل م�شائل هامة مثل عملية اإ�شدارال�شهم باأزيد من قيمته الإ�شمية مقابل النفقات 

الالزمة لالإ�شدار اأو ما ي�شمى بعالوة الإ�شدار ، كما خال من تنظيم اجلمعية العامة يف عملية تداول الأ�شهم .  

اأنه وفقًا للتعديل اجلديد الوارد على بع�س ن�شو�س  قانون ال�شركات اأ�شبح بالإمكان تاأ�شي�س ال�شركة من قبل   .4

اإثنني فاأكرث اإل اإذا اإنفردت الدولة يف عملية تاأ�شي�س اإحدى ال�شركات فهنا ي�شح التاأ�شي�س ، فهنا اأ�شبحت عملية 

التاأ�شي�س اأ�شهل مما كان عليه الو�شع يف ال�شابق كون القانون كان ي�شرتط األ يقل عدد املوؤ�ش�شني عن خم�شة 

اأ�شخا�س . 

اإ�شرتط امل�شرع البحريني توافر الأهلية التجارية يف املوؤ�ش�شني ، كما اإ�شتلزم  م�شاهمة هوؤلء مبقدار معني من   .5

راأ�س املال ل�شمان جديتهم وحر�شهم على �شالمة وحتمل نتائج النجاح والف�شل للم�شروع املنوي اإن�شاوؤه وجظر 

الت�شرف بها مدة زمنية معينة للتاأكد من حتقق هذه الغايات .

، وبعد ذلك ير�شل  اإىل جلنة لدرا�شته   يتم تقدميه  اأن  امل�شرع  ، تطلب  املوؤ�ش�شني  للطلب املقدم من  بالن�شبة   .6

لوزير التجارة وال�شناعة خالل مدة معينة لغايات البت فيه ، ونتيجة الوزير تكون اإما املوافقة عليه اأو الرف�س 

ال�شريح امل�شبب ، واإعترب امل�شرع �شكوت الوزير ملدة ثالثني يومًا من تاريخ تقدمي الطلب ، رف�شًا �شمنيًا له.

اإن �شخ�شية ال�شركة يف مرحلة التاأ�شي�س حمدودة بالقدر الالزم لإمتام عملية التاأ�شي�س، لذا فاإن ت�شرفات   .7

املوؤ�ش�شني التي اأبرمت حل�شاب ال�شركة اأثناء فرتة التاأ�شي�س ل تلتزم بها ال�شركة اإل اإذا كانت �شرورية للتاأ�شي�س 

، ويف حالة كانت غري ذلك فاإنها ل تنفذ يف حق ال�شركة اإل اإذا اإعتمدها جمل�س الإدارة �شريطة األ يكون لكافة 

الأع�شاء �شلة اأو م�شلحة يف الت�شرف، اأو اإذا متت املوافقة عليه بقرار من اجلمعية العامة لل�شركة يف اإجتماع 

ل يكون للموؤ�ش�شني ذوي امل�شلحة اأ�شوات معدودة.

8.  اإن ال�شخ�شية املعنوية التي اإعرتف بها امل�شرع البحريني لل�شركة حتت التاأ�شي�س م�شروطة بتمام هذا التاأ�شي�س 

تاأ�شي�شًا �شحيحًا ، ففي حال ف�شل م�شروع ال�شركة اإعتربت هذه ال�شخ�شية كاأن مل تكن، مما يرتتب على ذلك 

اإلتزام املوؤ�ش�شون ب�شفة �شخ�شية بالت�شرفات التي قاموا بها يف فرتة التاأ�شي�س، واإلتزامهم يكون بالت�شامن 

جتاه الغري .
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ثانيًا: التوصيات: 
نو�شي امل�شرع البحريني اأن يخفف من الت�شدد يف بع�س اإجراءات التاأ�شي�س ، مثل �شرط اأن يكون عقد التاأ�شي�س   .1

موثقًا ، و اأن يحذو حذو امل�شرع الأردين بعدم اإ�شرتاط ذلك ، والإكتفاء باأن يكون العقد عرفيًا ، لأنه يف النهاية 

�شيتم عر�شه على اجلهة الإدارية املخت�شة و�شيتم التاأ�شري عليه من قبلها ، واأعتقد اأن هذا يكفي ول حاجة 

للتوثيق ، لأن يف ذلك اإخت�شارًا للوقت الذي اأحوج ما يكون اإليه املوؤ�ش�شون يف هذه املرحلة .

كنت اأمتنى تعديل املادة )16( من الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات البحريني وذلك  باإعطاء اللجنة املدة   .2

الأطول لدرا�شة الطلب ، ولي�س العك�س ، حيث اأن الن�س بو�شعه الراهن يعطي اللجنة مدة �شبعة اأيام من تاريخ 

اأ�شبق ليتم  اأيهما  اأو خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقدمي الطلب  اإ�شتيفاء الطلب لبياناته  وامل�شتندات املطلوبة 

 – اأو خم�شة ع�شر يومًا  للوزير مدة ثالثة وع�شرون يومًا  ، ويبقى  الوزير  خالل هذه املدة عر�س الطلب على 

ح�شب احلالة – لغايات اإ�شدار قراره والبت بالطلب ، وطاملا اأن يف مثل هذه الأحوال تكون م�شاألة عر�س الطلب 

على الوزير هي �شكلية ، واأن قراره يكون بناًء على ت�شبيب اللجنة لذا كان من الأف�شل لو مت اإعطاء اللجنة املهلة 

الأطول لدرا�شة الطلب بروية ، وترك مدة اأ�شبوع اأو اأقل للوزير لغايات اإ�شدار القرار ، وما يعزز هذه الوجهة 

من النظر اأن قانون ال�شركات البحريني مل ي�شرتط اأن يكون رف�س الوزير �شريحًا ، واإمنا اأجاز اأن يكون �شمنيًا 

.

3.  نرى اأنه قد يكون من الأ�شوب لو تطلب قانون ال�شركات البحريني يف املادة )78( اأن تكون املوافقة على طلب 

التاأ�شي�س �شريحة وكذلك الرف�س اأو كحد اأدنى نرى لو اأنه اإعترب ال�شكوت قبوًل ولي�س العك�س كما فعل يف هذه 

املادة ، وما يربر هذه الوجهة من النظر اأن امل�شرع البحريني يف هذه املادة اإ�شرتط اأن يكون الرف�س م�شببًا هذا 

يف حال كان الرف�س �شريحًا ، واأ�شاب هنا ب�شرورة اأن يكون الرف�س مربرًا لأن هذا الرف�س يكون قاباًل للطعن 

اأمام املحكمة املدنية الكربى خالل مدة �شهر من تاريخ �شدوره ، اأو �شهر من التاريخ الذي كان يفرت�س �شدوره 

فيه.  

نرى اأنه لبد واأن ميتد نطاق تطبيق املادة ) 345مكرر( من املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2015، واملتعلق   .4

بال�شركات ال�شاكنة ، لي�شمل ال�شركة امل�شاهمة ، حيث اأنني ل اأرى ما مينع اأن يكون هناك �شركة م�شاهمة �شاكنة 

، وال�شكون هنا ي�شمل طبعًا املرحلة الأوىل يف التاأ�شي�س ، مبعنى ل مانع من اأن يقوم املوؤ�ش�شون بتاأ�شي�س �شركة 

تكون جاهزة ملبا�شرة املرحلة الثانية من التاأ�شي�س يف اأي وقت لحق.
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