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مر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة 2012
ب�ش�أن غرفة تجارة و�صناعة البحرين
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى المر�سوم رقم ( )1مالية 1961الخا�ص ب�إن�شاء ال�سجل التجاري ،وتعديالته،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق��م ( )12ل�سنة 1971
وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  ،1987وتعديالته،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة ،2001
وبنا ًء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
الباب الأول
�أحكام عامة
مادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
يقت�ض ُ
�سياق الن�ص خالف ذلك:
منها ,ما لم ِ
المملكة :مملكة البحرين.
الوزارة :الوزارة المخت�صة ب�شئون ال�صناعة والتجارة �أو التي ي�صدر بت�سميتها مر�سوم.
الوزير :الوزير المخت�ص ب�شئون ال�صناعة والتجارة �أو الذي ي�صدر بتعيينه مر�سوم.
الغرفة :غرفة تجارة و�صناعة البحرين.
مجل�س الإدارة :مجل�س �إدارة الغرفة.
الرئي�س :رئي�س مجل�س �إدارة الغرفة.
الع�ضو :الخا�ضع لع�ضوية الغرفة بقوة القانون �أو بنا ًء على طلبه.
الالئحة التنفيذية :الالئحة التي ي�ضعها مجل�س الإدارة و ي�صدر بها قرار من الوزير تنفيذ ًا
لأحكام هذا القانون.

مادة ()2

ت�سري �أحكام هذا القانون على كل من:
 -1ال�شركات التجارية المقيدة في ال�سجل التجاري بالمملكة.
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 -2ال�شركات التي تنفرد الحكومة بت�أ�سي�سها �أو ت�ساهم بر�أ�سمالها �أي ًا كان غر�ضها.
 -3فروع ومكاتب ال�شركات الأجنبية الم�سجلة في المملكة.
 -4التجار المقيدون في ال�سجل التجاري.
وال ت�سري �أحكام هذا القانون على المرخ�ص لهم من م�صرف البحرين المركزي ما لم
يطلبوا االن�ضمام اختياري ًا لع�ضوية الغرفة.

مادة ()3

تعتبر غرفة تجارة و�صناعة البحرين م�ؤ�س�سة ذات نفع عام قائمة على �أ�س�س اقت�صادية
وطنية ،وتمثل قطاعات �أ�صحاب الأع��م��ال وتعبر عن �آرائ��ه��م وتحمي م�صالحهم ،وتتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية ،وتخ�ضع لإ�شراف الوزير.
ويكون المقر الرئي�سي للغرفة في مدينة المنامة ،ويجوز بقرار من المجل�س� ،إن�شاء فروع �أو
مكاتب �أخرى لها خارج مدينة المنامة.

مادة ()4

تهدف الغرفة �إلى تحقيق ما يلي:
 -1اقتراح الأ�س�س والمبادئ العامة المتعلقة بقطاع ال�صناعة والتجارة التي ت�سهم في و�ضع
اال�ستراتيجية الخا�صة به والخطط الالزمة لتنفيذ هذه اال�ستراتيجية ،وذلك في �إطار
ال�سيا�سة العامة للدولة.
 -2تذليل الم�شاكل وال�صعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخا�ص على النمو.
 -3تطوير دور القطاع الخا�ص وزيادة م�ساهمته في التنمية االقت�صادية.

مادة ()5

بمراعاة القوانين المعمول بها ،تتولى الغرفة القيام بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق
�أهدافها ولها على الأخ�ص ما يلي:
 -1تمثيل �أ�صحاب الأعمال في الأمور العامة المتعلقة بعالقات العمل و�شئونه �أمام �أية جهة.
 -2جمع القوانين والأنظمة والأعراف والمعلومات والإح�صاءات المتعلقة بالأن�شطة التجارية
وال�صناعية وتبويبها ون�شر ما تراه منا�سب ًا منها.
 -3توفير الأدل��ة التجارية وال�صناعية ،و�إج��راء الدرا�سات والبحوث االقت�صادية والعلمية
والم�سوح الميدانية وتمويلها.
 -4منح �شهادات المن�ش�أ والم�صدر والم�صادقة عليها.
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 -5الت�صديق على �شهادات التعريف بالتجار و�صفة المندوبين وهويتهم ،وعلى توقيعات ذوي
ال�ش�أن والأختام و�صحة فواتير ال�سلع و�سائر ال�شهادات التجارية وال�صناعية التي تحددها
الالئحة التنفيذية.
 -6ت�سمية الخبراء والمحكمين التجاريين وت�سجيلهم لديها والت�صديق على �شهاداتهم.
 -7تمثيل القطاع الخا�ص في المنظمات واالتحادات والمجال�س واللجان والهيئات والم�ؤ�س�سات
العامة والخا�صة وفي ح�ضور الم�ؤتمرات والمنتديات والملتقيات �سواء داخل المملكة �أو
خارجها.
 -8تقديم المقترحات ذات العالقة بالم�شروعات اال�ستثمارية والبرامج والخطط االقت�صادية
التي من �ش�أنها دعم القطاع الخا�ص وزيادة �إ�سهاماته في بناء االقت�صاد الوطني.
 -9تنظيم جمع التبرعات النقدية والعينية من �شركات وم�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص لأعمال
النفع العام وفي حالة الإغاثة والنكبات.
� -10إقامة الم�ؤتمرات والملتقيات والندوات والدورات التدريبية وتنظيم الأ�سواق والمعار�ض
التجارية المتخ�ص�صة وغيرها من الفعاليات والترويج لها ،و�إقامة مراكز متخ�ص�صة
تعنى بتوفير خدمات للقطاع الخا�ص.
 -11الت�سوية والتوفيق في المنازعات التجارية الخا�صة ب�أع�ضائها التي ُتعر�ض عليها باتفاق
�أ�صحاب العالقة.
 -12ت�أ�سي�س و�إدارة الكليات والمعاهد التدريبية والمراكز ذات ال�ش�أن التجاري وال�صناعي.
 -13الم�شاركة في ت�أ�سي�س غرف م�شتركة داخل المملكة وخارجها،على �أن تحدد �أهدافها
واخت�صا�صاتها �ضمن اتفاقيات �إن�شائها.
 -14اال�شتراك في اتحادات غرف التجارة وال�صناعة الإقليمية والدولية وفي �أية م�ؤ�س�سة �أو
هيئة �أو منظمة �إقليمية �أو دولية تمثل �أ�صحاب الأعمال.
� -15إبداء الر�أي في الم�شروعات واالقتراحات بقوانين ذات العالقة بال�صناعة والتجارة متى
طلب منها ذلك ،كما يجوز للغرفة �أن تتقدم من تلقاء نف�سها للوزير المخت�ص بمقترحاتها
ح��ول م�شروعات القوانين التي تهم القطاع الخا�ص والمو�ضوعات التي تدخل في
اخت�صا�صها.

الباب الثاني
�أحكام ع�ضوية الغرفة
مادة ()6

تخ�ضع لع�ضوية الغرفة الفئات الآتية:
 -1ال�شركات التجارية المقيدة في ال�سجل التجاري بالمملكة.
 -2ال�شركات التي تنفرد الحكومة بت�أ�سي�سها �أو ت�ساهم بر�أ�سمالها �أي ًا كان غر�ضها.
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 -3فروع ومكاتب ال�شركات الأجنبية الم�سجلة في المملكة.
 -4التجار المقيدون في ال�سجل التجاري.
ويعتبر �إثبات ع�ضوية الغرفة من الم�ستندات الالزمة لتجديد ترخي�ص ممار�سة الن�شاط.

مادة ()7

يجوز لغير الأ�شخا�ص االعتباريين المن�صو�ص عليهم بالمادة ( )6من ه��ذا القانون،
العاملين ب�أن�شطة لها �صلة بالتجارة �أو يغلب على ن�شاطهم الجانب التجاري وكذا الم�ؤ�س�سات
المالية المرخ�ص لها من م�صرف البحرين المركزي االن�ضمام اختياري ًا لع�ضوية الغرفة.

مادة ()8

يجوز قبول طلبات ا�شتراك الأ�شخا�ص الطبيعيين واالعتباريين الذين يمار�سون �أعما ًال
تجارية �أو �صناعية خارج المملكة مقابل �سداد ا�شتراك �سنوي من �أجل تزويدهم بالخدمات
والمعلومات التجارية وال�صناعية ،وذلك دون �أن يكون لهم الحق في ح�ضور اجتماعات الجمعية
العمومية �أو الت�صويت فيها.

مادة ()9

يكون تحديد المبالغ الم�ستحقة عن الت�سجيل للع�ضوية ،واال�شتراك ال�سنوي ،وغرامة
الت�أخير عن �سدادها وكافة الخدمات التي ت�ؤديها الغرفة بقرار من رئي�س مجل�س الوزراء بنا ًء
على تو�صية مجل�س الإدارة التي ترفع من خالل الوزير.
ويجب �أن يتم تحديد هذه المبالغ والغرامات الم�ستحقة عنها على �أ�س�س ثابتة تبينها
الالئحة التنفيذية.

مادة ()10

يفقد الع�ضو ع�ضويته في �أي من الحالتين الآتيتين:
 -1فقدان ال�صفة التي �أهلته لع�ضوية الغرفة.
 -2الحكم عليه نهائي ًا ب�إ�شهار �إفال�سه �أو ب�إدانته في جريمة مخلة بال�شرف والأمانة ،و ُتعاد
الع�ضوية المفقودة للع�ضو الذي ُر َّد �إليه اعتباره.
وتبين الالئحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بفقد الع�ضوية وردها.
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مادة ()11

يجوز بقرار من مجل�س الإدارة بنا ًء على تو�صية م�سببة من المكتب التنفيذي تعليق الع�ضوية
م�ؤقت ًا لمدة محددة ال تقدم للع�ضو خاللها خدمات الغرفة ،يتم �إعادتها عند انتهاء الأ�سباب
التي �أدت �إلى تعليقها وذلك طبق ًا لما تحدده الالئحة التنفيذية.

الباب الثالث
�أجهزة الغرفة
مادة ()12

تت�ألف الغرفة من جمعية عمومية ومجل�س �إدارة ومكتب تنفيذي وجهاز �إداري ير�أ�سه رئي�س
تنفيذي وي�ضم مجموعة من الموظفين الإداريين يحددهم الهيكل التنظيمي للغرفة.

مادة ()13
الف�صل الأول :الجمعية العمومية:

الجمعية العمومية هي �أعلى �سلطة في �أجهزة الغرفة ،وتت�ألف من جميع الأع�ضاء الم�سددين
لمقابل ا�شتراكاتهم ال�سنوية المقررة.

مادة ()14

ُيمثل الع�ضو في اجتماعات الجمعية العمومية واالقتراع �صاحب الم�ؤ�س�سة �أو الممثل القانوني
للع�ضو ،وال يجوز التوكيل في ح�ضور اجتماعات الجمعية العمومية �أو االقتراع ،ويكون لكل ع�ضو
عدد ًا من الأ�صوات في االقتراع ح�سب ر�أ�سماله وفق ًا للجدول المرفق بهذا القانون ،على �أن
يقت�صر التخويل في التوقيع على معامالت الع�ضو في �سجالت الغرفة دون �أن يمتد �إلى ح�ضور
اجتماعات الجمعية العمومية واالقتراع.

مادة ()15

يكون اجتماع الجمعية العمومية بدعوة من الرئي�س الذي ير�أ�س اجتماعاتها �أو �أحد نائبيه
في حالة غيابه ،وبح�ضور الأمين المالي �أو نائبه في حالة غيابه والرئي�س التنفيذي �أو نائبه
ومدقق الح�سابات.
وت�صدر الجمعية قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية الأع�ضاء الحا�ضرين ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات
ُيرجح الجانب الذي منه رئي�س االجتماع.
ويجوز للجمعية مناق�شة مو�ضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما ي�ستجد
من �أعمال ،بنا ًء على طلب كتابي م�سبب من خم�سين ع�ضو ًا على الأق��ل قبل موعد انعقاد
االجتماع بمدة ال تقل عن يومي عمل.
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مادة ()16

يجب على الرئي�س دعوة مندوب الوزارة لح�ضور اجتماعات الجمعية العمومية ،وال يكون له
�صوت معدود في المداوالت ،ويقدم تقرير ًا بمالحظاته �إلى الوزارة.
ويجوز للرئي�س دعوة مندوب �أو �أكثر من الوزارات �أو المنظمات �أو الجمعيات ذات العالقة
لح�ضور اجتماعات الجمعية العمومية ب�صفة مراقب.

الفرع الأول :الجمعية العمومية العادية
مادة ()17

تخت�ص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جميع الم�سائل المتعلقة بالغرفة واتخاذ
القرارات المنا�سبة ب�ش�أنها  ،ولها على الأخ�ص:
 -1انتخاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
 -2مناق�شة التقرير ال�سنوي للمجل�س عن ن�شاط الغرفة خالل ال�سنة المالية و�إقراره.
 -3مناق�شة الو�ضع المالي وتقريـر مدقق الح�سابات عن ال�سنة المالية المنتهية للغرفة
و�إقراره.
 -4تعيين مدقق الح�سابات.
 -5مناق�شة الأمور التي تدرج تحت بند ما ي�ستجد من �أعمال.

مادة ()18

تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل كل �سنة خالل الأ�شهر الأربعة التالية
لنهاية ال�سنة المالية للغرفة.
و�إذا لم ينعقد االجتماع خالل تلك الفترة ،يجب على مدقق الح�سابات �أن يوجه الدعوة
النعقاد جمعية غير عادية لمناق�شة تقرير مدقق الح�سابات عن ال�سنة المالية المنتهية.

مادة ()19

ال يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ( )200مائتا ع�ضو �أو
( % )10من عدد الأع�ضاء �أيهما �أقل.
ف�إذا لم يكتمل هذا الن�صاب ي�ؤجل االجتماع �إلى موعد �آخر خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من
الموعد الذي كان مقرر ًا لالجتماع الأول .ويكون االجتماع الثاني �صحيح ًا بمن ح�ضر.
وفي جميع الأحوال ي�شترط ل�صحة االجتماع ح�ضور الرئي�س �أو �أحد نائبيه ،والأمين المالي
�أو نائبه ،ومدقق الح�سابات.
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الفرع الثاني :الجمعية العمومية غير العادية
مادة ()20

تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بنا ًء على:
 -1قرار من المجل�س.
 -2طلب يقدمه مائتا ع�ضو �أو ( % )10من مجموع الأع�ضاء �أيهما �أقل.
 -3طلب مدقق الح�سابات.

ويجب �أن يت�ضمن طلب عقد االجتماع بيان الأ�سباب التي تدعو �إلى انعقاده والمو�ضوعات
المراد بحثها والموعد المقترح لعقد االجتماع.
وعلى الرئي�س توجيه الدعوة لعقد االجتماع خالل فتره ال تتجاوز ثالثين يوم ًا من تاريخ
�صدور القرار �أو تقديم الطلب ،ويجوز للمجل�س �إنقا�ص هذه المدة بح�سب المو�ضوع المعرو�ض.
ويقت�صر االجتماع على بحث المو�ضوعات الواردة في القرار �أو الطلب.

مادة ()21

ال يعتبر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية �صحيح ًا �إال بح�ضور ( % )25من الأع�ضاء،
ف�إذا لم يكتمل هذا العدد؛ �أجل االجتماع �إلى موعد �آخر يعقد خالل خم�سة ع�شر يوم ًا  ،ويعتبر
االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا ح�ضره ثالثمائة ع�ضو �أو ( % )15من عدد الأع�ضاء �أيهما �أقل.
وي�شترط في كل الأحوال ح�ضور الرئي�س �أو �أحد نائبيه ،والأميــن المالي �أو نائبه ،ومدقق
الح�سابات.

الف�صل الثاني :مجل�س الإدارة
مادة ()22

 -1يتكون مجل�س الإدارة من ( )18ع�ضو يتم انتخابهم باالقتراع ال�سري المبا�شر من بين
�أع�ضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التر�شح وذل��ك طبق ًا لما تحدده الالئحة
التنفيذية.
 -2لكل ع�ضو من �أع�ضاء الجمعية العمومية الحق في انتخاب جميع �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
 -3يعتبر المر�شحون الحا�صلين على �أكبر عدد من الأ�صوات ال�صحيحة هم الفائزون.

مادة ()23

ُتجرى االنتخابات تحت �إ�شراف لجنة ت�سمى (لجنة االنتخابات) ،ويتم التظلم من قراراتها
�أمام لجنة ت�سمى (لجنة الطعون) خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إعالن نتيجة االنتخاب.
وتبين الالئحة التنفيذية ت�شكيل وطريقة تعيين �أع�ضاء هاتين اللجنتين ومهام و�إجراءات
عملهما و�إجراءات تقديم التظلمات.
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مادة ()24

�إذا لم يتقدم للتر�شح لع�ضوية مجل�س الإدارة �إال العدد المحدد لذلك طبق ًا لحكم المادة
( )22من هذا القانون� ،أو لم يبق �إال هذا العدد لأي �سبب� ،أعلنت لجنة االنتخابات فوز ه�ؤالء
المر�شحين بع�ضوية المجل�س بالتزكية دون حاجة �إلى �إجراء االنتخابات.
وفي حالة نق�ص عدد المر�شحين عن العدد المقرر؛ يظل باب التر�شح مفتوح ًا لمدة خم�سة
ع�شر يوم ًا �إ�ضافية ،ف�إذا لم يكتمل هذا العدد خالل هذه المدة ا�ستمر المجل�س المنتهية مدته
في القيام بمهامه لمدة �سنة �أخ��رى ،وفي هذه الحالة تتم دعوة الجمعية العمومية العادية
لالنعقاد خالل ال�شهر الأخير من ال�سنة الم�شار �إليها النتخاب مجل�س جديد.

مادة ()25

ي�شترط فيمن ير�شح لع�ضوية مجل�س الإدارة ما يلي:
� -1أن يكون بحريني الجن�سية متمتعا بكافة حقوقه المدنية وال�سيا�سية.
� -2أن يكون مالك ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة �أو �أح��د �أع�ضاء مجل�س �إدارت��ه��ا ومر�شح ًا عنه �أو
ال�شخ�ص الطبيعي الم�سجل با�سمه ولح�سابه العمل التجاري.
� -3أال يكون قد �سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بال�شرف والأمانة ما
لم يكن رد �إليه اعتباره.
� -4أال يقل �سنه عن خم�سة وع�شرين �سنة ميالدية كاملة وقت التر�شح.
� -5أن يكون م�سدد ًا لر�سوم اال�شتراك ال�سنوية و�أية التزامات مالية �أخرى للغرفة وقت التر�شح.
� -6أن يكون قد م�ضى على ع�ضويته بالغرفة �سنة ميالدية كاملة.
� -7أن يكون غير معين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة.
� -8أن يتقدم بطلب تر�شح م�صحوب ًا ب�إي�صال يفيد �سداده مبلغ مالي يتم تحديده طبق ًا للمادة
( )9من هذا القانون ،ويعتبر هذا المبلغ من �إيرادات الغرفة.

مادة ()26

تكون مدة ع�ضوية مجل�س الإدارة �أربع �سنوات تبد�أ من تاريخ �أول اجتماع له ،ويجري في
خالل ال�شهر الأخير من تلك المدة انتخاب المجل�س الجديد .وال يجوز لع�ضو المجل�س تولي
من�صب الرئي�س لأكثر من دورتين متتاليتين.

مادة ()27

�إذا خال محل �أحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة ،لأي �سبب ،يحل محله المر�شح الذي نال في �آخر
انتخاب �أكثر الأ�صوات بعد �أع�ضاء المجل�س ،ويكمل الع�ضو الجديد المدة المتبقية ل�سلفه ،و�إذا
تعذر الإحالل وبقى من مدة المجل�س �ستة �أ�شهر على الأقل ،دعيت الجمعية العمومية العادية
النتخاب الع�ضو �أو الأع�ضاء المطلوبين ل�شغل الع�ضوية ال�شاغرة.
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ويتعين دعــوة الجمعية العمومية العادية النتخاب مجل�س جديد �إذا قل عدد �أع�ضاء المجل�س
عن الن�صف.

مادة ()28

يفقد ع�ضو المجل�س ع�ضويته بموجب قرار من المجل�س في �أي من الحاالت التالية:
� -1إذا فقد ع�ضوية الغرفة طبق ًا لحكم المادة ( )10من هذا القانون.
� -2إذا تقدم الع�ضو با�ستقالته من المجل�س.
� -3إذا عين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة .
 -4الوفاة.
وي�صدر قرار �إ�سقاط ع�ضوية المجل�س ب�أغلبية الثلثين في الحاالت التالية:
� -1إذا فقد �شرط ًا من ال�شروط ال���واردة في البنود ( )3،2،1من المادة ( )25من هذا
القانون.
� -2إذا ثبت �أنه ال ي�ستطيع مبا�شرة �أعماله ب�سبب حالته ال�صحية.
� -3إذا فقد الثقة واالعتبار .
� -4إذا تغيب عن ح�ضور جل�سات المجل�س ثالث مرات متتالية �أو خم�س مرات متفرقة في العام
الواحد بدون �إذن م�سبق �أو عذر مقبول.

مادة ()29

يعقد مجل�س الإدارة اجتماعه الأول خالل �أ�سبوع من انتهاء فترة الطعن في نتيجة االنتخاب،
ويتر�أ�س االجتماع �أكبر الأع�ضاء �سن ًا �إلى حين قيام �أع�ضاء مجل�س الإدارة بانتخاب رئي�س
ونائبين له  ،ثم يقوم المجل�س المذكور بانتخاب باقي منا�صب المكتب ،ويتولى المكتب ال�سابق
ت�سيير �أمور الغرفة لحين عقد المجل�س الجديد اجتماعه الأول.

مادة ()30

يجتمع مجل�س الإدارة �ست مرات �سنوي ًا ب�صفة دورية بدعوة من رئي�سه �أو من ينوب عنه،
ويدعو الرئي�س المجل�س الجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة �إلى ذلك � ،أو خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ ت�سلمه طلب ًا كتابي ًا م�سبب ًا من ثلث �أع�ضاء المجل�س.
ويح�ضر الرئي�س التنفيذي اجتماعات المجل�س دون �أن يكون له حق الت�صويت ،ويتولى
تحديد من يوكل �إليه كتابة محا�ضر اجتماعات المجل�س.
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مادة ()31

ال ُيعتبر انعقاد مجل�س الإدارة �صحيح ًا �إال بح�ضور �أكثر من ن�صف �أع�ضائه ب�شرط ح�ضور
الرئي�س �أو �أحد نائبيه ،ف�إذا لم يكتمل هذا العدد ،ي�ؤجل االجتماع لمدة �أق�صاها �سبعة �أيام،
ويدعى الأع�ضاء الذين تخلفوا للح�ضور في االجتماع التالي الذي يعتبر �صحيح ًا على �أال يقل
عدد الحا�ضرين عن ثلث �أع�ضاء المجل�س ب�شرط ح�ضور الرئي�س �أو �أحد نائبيه.
وت�صدر ق��رارات مجل�س الإدارة بالأغلبية المطلقة للأع�ضاء الحا�ضرين ،ف���إذا ت�ساوت
الأ�صوات ُيرجح الجانب الذي منه رئي�س الجل�سة .و�إذا بد�أ االجتماع �صحيح ًا ا�ستمر كذلك ولو
غادر بع�ض الأع�ضاء الحا�ضرين مكان االجتماع ،وفي جميع الأحوال ي�شترط ل�صحة قرارات
المجل�س �أن ال يقل عدد الحا�ضرين عن الثلث.

مادة ()32

يفتتح الرئي�س اجتماعات مجل�س الإدارة وير�أ�سها ،وي�ضبطها ،وي���أذن في الكالم ،ويدير
المناق�شات ويعلن انتهاءها ،كما يعلن الرئي�س قرارات المجل�س.
ويخطر الرئي�س الوزير بقرارات المجل�س وتو�صياته للعلم والإحاطة خالل خم�سة �أيام من
تاريخ �صدور القرار �أو التو�صية .وفي حالة ما �إذا ر�أى الوزير �أن �أي�� ًا من هذه القرارات �أو
التو�صيات يخرج عن اخت�صا�ص الغرفة �أو يت�ضمن مخالفة للقانون �أو خروج ًا على ال�سيا�سة
العامة للدولة ،كان له االعترا�ض عليها خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو
التو�صية ،و�إعادتها �إلى الغرفة م�شفوعة ب�أ�سباب االعترا�ض لإعادة النظر فيها ،ف�إذا �أ�صرت
الغرفة على قرارها �أو تو�صيتها �أو �ضمنتها مخالفة جديدة ُعر�ض الأمر على مجل�س الوزراء
التخاذ ما يراه ب�ش�أنها.
وللمجل�س بنا ًء على اقتراح الرئي�س �أن يتخذ الإج��راءات التي تحددها الالئحة التنفيذية
�ضد ع�ضو المجل�س الذي ُيخل بالنظام واللوائح والقرارات.

مادة ()33

يجب على ع�ضو مجل�س الإدارة ل��دى نظر المجل�س لأي مو�ضوع يكون له فيه م�صلحة
�شخ�صية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة تتعار�ض مع مقت�ضيات ع�ضويته �أن يف�صح عن ذلك كتاب ًة
بمجرد علمه بنظره ،وال يجوز له ح�ضور مداوالت المجل�س ب�ش�أن هذا المو�ضوع �أو الت�صويت
عليه.

مادة ()34

يمثل الرئي�س الغرفة �أمام الق�ضاء وفي �صالتها بالغير ،وي�شرف على جميع �أعمالها ،وفي
حالة غيابه يحل محله النائب الأول ثم النائب الثاني ،وله �أن يفو�ض �أي ًا منهما في مبا�شرة
بع�ض اخت�صا�صاته.
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مادة ()35

رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة م�سئولون �أمام الجمعية العمومية عن كل مخالفة للقانون،
و�إ�ساءة ا�ستعمال �أموالها �أو تبديدها ،وال ت�سقط دعوى الم�سئولية في هذا ال�ش�أن �إال بم�ضي
خم�س �سنوات من تاريخ �صدور قرار الجمعية بالت�صديق على قرار المجل�س.

مادة ()36

ُي�شكل مجل�س الإدارة من بين �أع�ضاء الغرفة وممن يرى اال�ستعانة بهم من ذوي الخبرة،
لجان ًا دائمة وم�ؤقتة لمبا�شرة بع�ض المهام ،كما يجوز له �أن ي�شكل لجان ًا م�شتركة مع الوزارات
والهيئات والم�ؤ�س�سات الحكومية ،لمناق�شة المو�ضوعات ذات االهتمام الم�شترك.
وتبين الالئحة التنفيذية كيفية ت�شكيل و�إجراءات عمل هذه اللجان.

مادة ()37

يخت�ص مجل�س الإدارة بممار�سة جميع ال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهداف الغرفة وت�سيير
عملها  ،وله على وجه الخ�صو�ص ما يلي:
 -1اعتماد خطة عمله وو�سائل تنفيذ برامجه.
 -2و�ضع الالئحة التنفيذية للقانون واعتماد الأنظمة واللوائح و�إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي
للغرفة.
 -3اعتماد الميزانية ال�سنوية والموافقة على التقرير ال�سنوي والح�ساب الختامي .
 -4اقتراح كافة المبالغ المالية التي ت�ستحق للغرفة وال��واردة بالمادة ( )9من هذا القانون
ورفعها �إلى الجهات الحكومية المعنية لإقرارها.
 -5ت�سمية من يمثل الغرفة في مجال�س الإدارات التي ي�صدر ب�ش�أن ت�شكيلها مر�سوم �أو قرار
من رئي�س مجل�س الوزراء.
 -6الموافقة على �إقامة الم�ؤتمرات والمعار�ض والأ�سواق والملتقيات والمنتديات االقت�صادية
التي تنظمها الغرفة.
 -7تمثيل وم�شاركة الغرفة في المنظمات والم�ؤ�س�سات واتحاد الغرف العربية والدولية الم�شتركة.
 -8الموافقة على ت�شكيل وفود الغرفة الم�شاركة في �سائر الفعاليات االقت�صادية.
� -9إن�شاء مجال�س لأ�صحاب الأعمال بهدف تنمية العالقات االقت�صادية الثنائية.
 -10انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة.
 -11تعيين الرئي�س التنفيذي ونوابه و�إنهاء خدماتهم ح�سبما تحدده الالئحة التنفيذية للقانون.
وللمجل�س تفوي�ض المكتب التنفيذي في بع�ض اخت�صا�صاته.
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مادة ()38

عمل �أع�ضاء مجل�س الإدارة تطوعي ال يتقا�ضون عنه �أجر ًا با�ستثناء مخ�ص�صات ال�سفر
وبدل ح�ضور اجتماعات اللجان وفق ًا لما تحدده الالئحة التنفيذية.

مادة ()39

�إذا فقد مجل�س الإدارة ن�صابه القانوني ولم ُتتخذ الإج��راءات المن�صو�ص عليها في هذا
القانون� ،أو طر�أت عليه ظروف مادية �أو �إدارية ت�ؤثر ب�شكل جوهري �أو تحول دون قيام الغرفة
بمهامها ،يجوز للوزير – وفق ًا لمقت�ضيات الم�صلحة العامة – �أن يدعو الجمعية العمومية غير
العادية للنظر في �أمر حل المجل�س ،ف�إذا لم توافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل،
فللوزير الحق في عر�ض الأمر على مجل�س الوزراء التخاذ ما يراه ب�ش�أن حل المجل�س.

الف�صل الثالث
المكتب التنفيذي
مادة ()40

ينتخب مجل�س الإدارة في �أول اجتماع له من بين �أع�ضائه مكتب ًا تنفيذي ًا يت�ألف من رئي�س
المكتب التنفيذي ونائبين له و�أمين ًا مالي ًا ونائب ًا له وع�ضوين �آخرين.
ويكون انتخاب �أع�ضاء المكتب التنفيذي باالقتراع ال�سري وبالأغلبية المطلقة لأ�صوات
الأع�ضاء الحا�ضرين ،ف�إن ت�ساوى مر�شحان �أو �أكثر في عدد الأ�صوات لأي من المنا�صب ،يعاد
االنتخاب بذات الطريقة والأداة ،ف�إن تكرر ت�ساوي �أكثر من واحد في عدد الأ�صوات �أجرى
مجل�س الإدارة االختيار بينهم بالقرعة.

مادة ()41

يتولى المكتب التنفيذي الإ�شراف على �شئون الغرفة الإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ قرارات
مجل�س الإدارة ،ويمار�س ال�صالحيات الواردة في الالئحة التنفيذية بالإ�شراف المبا�شر من
الرئي�س.

مادة ()42

�إذا خال من�صب �أحد �أع�ضاء المكتب التنفيذي لأي �سبب ،يحل محله المر�شح الذي ح�صل
في نف�س المن�صب على �أكثر الأ�صوات في �آخر انتخاب ،ف�إن اعتذر الأخير �أو تعذر الإحالل،
ينتخب المجل�س في �أول اجتماع له من بين �أع�ضائه من يحل محله لإكمال مدة �سلفه بنف�س
الطريقة والأداة المن�صو�ص عليهما في هذا القانون ووفق ًا للإجراءات التي تبينها الئحته
التنفيذية.
ويجوز لع�ضو المكتب التر�شح للمن�صب ال�شاغر ،وفي حالة فوزه يخلو من�صبه تلقائي ًا.
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مادة ()43

يجتمـع المكـتب التنفيذي ت�سع مرات في ال�سنة �أو كلمـا دعت الحاجـة �إلى ذلك ،ويح�ضر
الرئي�س التنفيذي اجتماعاته دون �أن يكون له حق الت�صويت  ،ويكون م�سئو ًال عن تعيين من
يتولى كتابة محا�ضر اجتماعات المكتب التنفيذي.

مادة ()44

يحق للمكتب التنفيذي اتخاذ بع�ض القرارات ذات ال�صفة العاجلة  ،والبت في الأمور التي
ت�ستجد خالل الفترات التي تف�صل بين اجتماعات المجل�س ،على �أن يتم �إب�لاغ المجل�س
بم�ضمونها فور ًا.

الف�صل الرابع
الجهاز الإداري
مـادة ()45

ير�أ�س الجهاز الإداري للغرفة رئي�س تنفيذي يعين بقرار من مجل�س الإدارة بنا ًء على تو�صية
المكتب التنفيذي على �أال يكون ع�ضو ًا في الغرفة.
ويكون الرئي�س التنفيذي م�سئو ًال عن �سير �أع��م��ال الغرفة  ،وتبين الالئحة التنفيذية
اخت�صا�صاته و�صالحياته الإدارية والمالية وحقوقه والتزاماته.

مادة ()46

يجوز بقرار من ثلثي �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إعفاء الرئي�س التنفيذي من من�صبه ب�سبب
�إخالله بممار�سة اخت�صا�صاته �أو عدم الكفاءة في �إنجاز مهامه �أو �إخالله بواجب الأمانة
وال�سلوك القويم �أو عدم مقدرته �صحي ًا على القيام بواجبات وظيفته.
ويمنح الرئي�س التنفيذي قبل �إعفائه من من�صبه فر�صة للدفاع عن نف�سه �أم��ام مجل�س
الإدارة .وي�ستمر الرئي�س التنفيذي في ممار�سة اخت�صا�صاته حتى تاريخ الإعفاء ،ما لم يقرر
مجل�س الإدارة خالف ذل��ك ،وما لم يكن الإعفاء ب�سبب الإخ�لال بواجب الأمانة وال�سلوك
القويم.
وللرئي�س التنفيذي �أن ي�ستقيل من من�صبه بموجب طلب كتابي يقدمه �إلى مجل�س الإدارة
قبل ثالثة �أ�شهر على الأق��ل من التاريخ المحدد لال�ستقالة ،وي�صدر المجل�س ق��رار ًا بقبول
اال�ستقالة.
ويبا�شر �أحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو �أي من العاملين بالغرفة الم�ؤهلين لذلك ،يختاره
المجل�س ،مهام و�صالحيات الرئي�س التنفيذي ب�صفة م�ؤقتة.
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الباب الرابع
ميزانية وموارد الغرفة
مادة ()47

للغرفة ميزانية م�ستقلة يعتمدها مجل�س الإدارة .وتبد�أ ال�سنة المالية من �أول يناير وتنتهي
في  31دي�سمبر من كل عام ،وتبين الالئحة التنفيذية القواعد وال�ضوابط المتعلقة بالميزانية.

مادة ()48

يكون للغرفة مدقق ح�سابات خارجي �أو �أكثر يتم تعيينهم �سنوي ًا من قبل الجمعية العمومية
العادية بنا ًء على تر�شيح من مجل�س الإدارة لمدة �أق�صاها ثالث �سنوات .كما يكون للغرفة
مدقق ح�سابات داخلي يعين ويحدد نطاق عمله  ،ويتم الت�صرف في �أم��وال الغرفة وم�سك
الدفاتر ل�ضبط عملياتها وكيفية مراقبة ح�ساباتها طبق ًا لما تحدده الالئحة التنفيذية.

مادة ()49

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:
 -1كافة المبالغ المالية المقررة بموجب هذا القانون وغرامات الت�أخير عن �سدادها.
 -2ريع العقارات المملوكة للغرفة وعوائد ا�ستثمارات �أموالها.
 -3عوائد الفعاليات وعوائد رعايتها ،والأن�شطة والندوات والمعار�ض والم�ؤتمرات التي تنظمها
الغرفة �أو ت�شارك فيها.
 -4المبالغ المتح�صلة من ن�شر الدرا�سات والبحوث وبيع الكتب والمجالت والمطبوعات التي
ت�صدرها الغرفة.
 -5المنح والتعوي�ضات والإعانات والتبرعات والهبات النقدية والعينية ،والعوائد التي يقرر
المجل�س قبولها ب�شرط عدم تعار�ضها مع القوانين ذات ال�صلة المعمول بها في المملكة.
 -6القرو�ض.
� -7أية موارد �أخرى يوافق عليها مجل�س الإدارة.

الباب الخام�س
�أحكــام ختامية
مـادة ()50

ي�ضع مجل�س الإدارة الالئحة التنفيذية بعد موافقة الجمعية العمومية للغرفة وي�صدر بها
قرار من الوزير خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ،ويجب �أن تت�ضمن الالئحة
التنفيذية كافة القواعد التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
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مـادة ()51

يلتزم كل من يخ�ضع لع�ضوية الغرفة طبق ًا لأحكام هذا القانون باالن�ضمام لع�ضويتها خالل
�ستين يوم ًا من تاريخ العمل بهذا القانون .ويعاقب بغرامة تعادل �ضعف مقابل اال�شتراك
ال�سنوي كل من ُيخالف ذلك  ،وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة �سنوي ًا.

مـادة ()52
ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

مـادة ()53

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به اعتبار ًا
من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 15 :ذي القعدة 1433هـ
الموافق� 1:أكتوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2012م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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٢
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٣

٥٠٠٫٠٠٠ -١٠٠٫٠٠١

 ٤ﺻﻭﺕ

٤

١٫٠٠٠٫٠٠٠ – ٥٠٠٫٠٠١

 ٥ﺻﻭﺕ

٥

٥٫٠٠٠٫٠٠٠ – ١٫٠٠٠٫٠٠١

 ٦ﺻﻭﺕ

٦

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ – ٥٫٠٠٠٫٠٠١

 ٧ﺻﻭﺕ

٧
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 ٨ﺻﻭﺕ

٨
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 ٩ﺻﻭﺕ

٩

 ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠١ﻓﺄﻋﻠﻰ

 ١٠ﺃﺻﻭﺍﺕ

