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مر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة 2015
بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�شـ ــركات التجاري ــة
ال�صــادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2001
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001املعدل
بالقانون رقم ( )50ل�سنة ،2014
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة ،2006
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صي املادتني ( 286فقرة ج) و( 361فقرة د) من قانون ال�شركات التجارية
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001الن�صان الآتيان:
مادة ( 286فقرة ج):
ج -على املديرين من جانب ،ومدقق احل�سابات من جانب �آخر� ،أن ير�سلوا �إلى الوزارة املعنية
ب�شئون التجارة  -خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية � -صور ًة من كل من امليزانية
وح�ساب الأرباح واخل�سائر والتقرير ال�سنوي وتقرير مدقق احل�سابات� ،أو خطاب ًا موقع ًا ومختوم ًا
من مدقق احل�سابات ب�ش�أن الو�ضع املايل لل�شركة وفق ًا للنموذج الذي تعده الوزارة .ويف حالة
جتاوز خ�سارة ال�شركة ن�صف ر�أ�سمالها  ،يجب على املديرين ومدقق احل�سابات �أن ير�سلوا �إلى
الوزارة �صورة من تقرير مدقق احل�سابات موقع ًا ومختوم ًا منه.
ويف كل الأحوال ،يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة �أن تطلب �أية بيانات مالية �أو م�ستندات �أو
تقارير �أو معلومات �إ�ضافية تراها �ضرورية.
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مادة ( 361فقرة د):
كل ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو مدقق ح�سابات �شارك يف �إعداد �أو اعتماد ميزانية �أو �أر�سل
�إلى الوزارة خطاب ًا طبق ًا لأحكام الفقرة (ج) من املادة ( )286من هذا القانون بال�شكل الذي ال
يعرب على الوجه ال�صحيح عن حقيقة املركز املايل لل�شركة �أو ح�ساب ًا للأرباح واخل�سائر ال يعرب
على الوجه ال�صحيح عن �أرباح ال�شركة �أو خ�سائرها عن ال�سنة املالية� ،أو مل ير�سل �إلى الوزارة
�أي من البيانات املالية �أو امل�ستندات �أو التقارير �أو اخلطابات املطلوبة طبق ًا لأحكام الفقرة (ج)
من املادة ( )286من هذا القانون.

املادة الثانية

ُت�ضاف �إلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001مواد
جديدة ب�أرقام ( 18مكرر ًا  )1و( )345و( 345مكرر ًا) ن�صو�صها التالية:
مادة ( 18مكرراً :)1
مع مراعاة �أحكام ميثاق �إدارة وحوكمة ال�شركات ،يجوز لل�شريك �أن يكون �شريك ًا يف �أكرث من
�شركة دون �أن يتدخل يف �إدارة �أكرث من �شركة واحدة ،وذلك ما مل ين�ص عقد ال�شركة �أو نظامها
الأ�سا�سي على خالف ذلك.
مادة (:) 345
�أ -ا�ستثنا ًء من �أحكام �أي قانون �آخر ،ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من املادة ( )4من هذا
القانون ومراعاة �أحكام قانون م�صرف البحرين املركزي فيما يخ�ص امل�ؤ�س�سات املالية،
ن�ص عليه يف هذا القانون تكون مملوكة  -كلي ًا �أو
يجوز الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركات مما ُي ُ
جزئي ًا  -ل�شركاء غري بحرينيني ،ملزاولة �أن�شطة مما يقت�صر الرتخي�ص مبزاولتها على
البحرينيني �أو التي ال يجوز لغري البحريني مزاولتها دون �شريك بحريني ميلك غالبية
احل�ص�ص يف ال�شركة � ،أو ملزاولة �أي من تلك الأن�شطة تبع ًا ملقدار ر�أ�سمال ال�شركة �أو املناطق
التي تتخذها مقر ًا ملمار�سة �أعمالها.
ب -ي�صدر بتحديد الأن�شطة امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة والتي يجوز لأي من
ال�شركات ذات ر�أ�س املال الأجنبي مزاولتها قرار من جمل�س الوزراء  ،بنا ًء على عر�ض
الوزير املعني ب�شئون التجارة بعد التن�سيق مع الوزير املعني باجلهة الإدارية التي يخ�ضع
مزاولة الن�شاط للرتخي�ص من قبلها �أو لرقابتها.
ج -للوزير املعني ب�شئون التجارة �أن ي�صدر – بعد موافقة جمل�س الوزراء -قرار ًا يرخ�ص بت�أ�سي�س
�شركة من ال�شركات ذات ر�أ�س املال الأجنبي ملزاولة ن�شاط محدد �أو �أكرث من غري الأن�شطة
امل�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة يف احلاالت التي يقدر فيها �أن لت�أ�سي�س ال�شركة
�أهمية اقت�صادية ا�سرتاتيجية �أو عائد جمزي القت�صاد اململكة ،وذلك بعد التن�سيق مع
الوزير املعني باجلهة الإدارية التي يخ�ضع مزاولة الن�شاط للرتخي�ص من قبلها �أو لرقابتها،
ووفق ًا لل�ضوابط واال�شرتاطات والإجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية.
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دُ -تعفى ال�شـركات ذات ر�أ�س املال الأجنبي من احلد الأدنى لر�أ�س املال املقرر قانون ًا ،ويجوز
�أن يكون ر�أ�سمال هذه ال�شركات بعملة غري بحرينية على �أن يكون مقوم ًا بالعملة البحرينية،
ويجوز ملجال�س �إداراتها وجمعياتها العامة العادية وغري العادية عقد اجتماعاتها خارج
مملكة البحرين  ،على �أن تلتزم يف �ش�أن اجتماعاتها بكافة الأحكام الواردة يف هذا القانون.
مادة ( 345مكرراً):
ا�ستثنا ًء من �أحكام ت�أ�سي�س ال�شركات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون  ،يجوز ت�أ�سي�س �شركات
غر�ضها ابتدا ًء �أن تكون جاهزة ملبا�شرة �أغرا�ض تقررها ال�شركة ويرخ�ص مبزاولتها يف �أي وقت
الحق بعد الت�أ�سي�س ،وال يجوز لهذه ال�شركات مزاولة �أي ن�شاط دون موافقة اجلهات املخت�صة
وقيد الن�شاط الذي يرخ�ص به يف ال�سجل التجاري .ولأغرا�ض هذا القانونُ ،ي�شار �إلى هذه
ال�شركات بال�شركات ال�ساكنة �إلى �أن يرخ�ص لها مبزاولة �أي ن�شاط  ،ويجب �أن يتبع ا�سمها
والعبارة الدالة على �شكلها عبارة «�شركة �ساكنة» ،وا�ستثنا ًء من �أي ن�ص ورد يف قانون �آخر ال
ُي�شطب قيد ال�شركة ال�ساكنة لعدم مبا�شرتها لأي ن�شاط.
وتبني الالئحة التنفيذية الأحكام اخلا�صة بال�شركات ال�ساكنة ،مبا ال يخل ب�أحكام هذا
القانون.

املادة الثالثة

علـى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريــخ  23 :ذي احلجة 1436هـ
املوافق � 7 :أكتوبـ ـ ــر 2015م

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

