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يعدل مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020- الذي مت نشره بتاريخ 28 ستبمرب 
2020 )"التعديل"(- بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريين )"قانون 
الشركات التجارية البحريين"( وستوضح الالئحة التنفيذية- اليت مل تصدر بعد- 

اآلليات اإلجرائية املتعلقة بذلك.

شركات الشخص الواحد:

wajdi.aljallad@keypoint.com
+ ١٧  ٩٧٣20 ٦880

adeela.naji@keypoint.com
+ ١٧  ٩٧٣20 ٦8٥٤

malak.hussein@keypoint.com
+ ١٧  ٩٧٣20 ٦8٤٩

توعية: تعديالت على قانون الشركات التجارية البحريين
مملكة البحرين | ٣0 سبتمرب 2020 

عدد شركاء الشركات ذات املسؤولية احملدودة:

جيوز ان متتلك الشركات ذات املسؤولية احملدودة من قبل شخص  	
واحد )طبيعي او اعتباري( بدون حد أقصى من الشركاء.

األسهم املمتازة:

ادرجت احكام اضافية لتنظيم آلية إصدار األسهم املمتازة. 	

جلان التدقيق:

جيب أن يكون أعضاء جلان التدقيق من بني أعضاء جملس  	
اإلدارة.

ملعرفة كيف ستؤثر هذه التعديالت على اعمالك وشركاتك، اتصل بفريقنا خلدمات استشارات االعمال. 

لالتصال بنا:

عديلة انجي
مستشار أول

خدمات استشارات االعمال

ملك حسني
مستشار

خدمات استشارات االعمال

وجدي اجلالد 
الرئيس التنفيذي 

خدمات استشارات االعمال

تفويض الصالحيات:

ميكن تفويض صالحيات رئيس جملس اإلدارة فقط لعضو  	
آخر من جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

تعترب التعديالت جزء من اجلهود املستمرة لتطوير االمتثال واألطر التنظيمية، مما يساعد على مواكبة مملكة البحرين للممارسات الدولية 
الرائدة. يشري حتليلنا املبدئي للتعديالت املنصوص عليها يف املرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020، إىل عدد من التغيريات املهمة، اىل 

جانب بعض احكام قانون الشركات التجارية البحريين اليت ظلت دون تغيري منذ عام 200١:

على شركات الشخص الواحد توفيق اوضاعها مبا يتوافق مع  	
احكام الشركات ذات املسئولية احملدودة )ذ.م.م.( خالل ستة 

أشهر من اتريخ العمل هبذا التعديل. 

القيمة اإلمسية للحصة يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة:

مت حذف متطلبات احلد األدىن للقيمة االمسية للحصة الواحده. 	

الشفافية:

جيب أن تفصح تقارير جملس اإلدارة عن املكافآت واملزااي  	
واألسهم اليت تقبضها اإلدارة التنفيذية وكذلك أعضاء جملس 

اإلدارة.

زايدة رأس مال الشركات املسامهة:

ميكن حتويل سندات القرض والديون إىل أسهم وجيوز تقدمي حصة  	
عينية للشركة ايضاً.

ميكن إصدار السندات القابلة للتحويل لغرض زايدة رأس املال. 	

الشركات غري اهلادفة للربح:

ميكن أتسيس الشركات غري اهلادفة لتحقيق الربح كشركات ذات  	
مسؤولية حمدودة.

تعيني جملس اإلدارة:

جيب على املرشحني لعضوية جملس اإلدارة أن يكشفوا عن  	
معلوماهتم للمسامهني، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال 

احلصر، السرية الذاتية، األعمال اليت يقوم هبا بصورة مباشرة 
أو غري مباشرة اليت تشكل منافسة للشركة، عضوية جملس 
اإلدارة يف شركات أخرى واألنشطة األخرى تتطلب جزء 

غري يسري من الوقت. 

خيارات مسامهة املوظفني:

مت تضمني برامج اسهم العاملني يف التعديل، ويتطلب ذلك  	
اإلفصاح الكامل عن شروط هذا الربانمج للموظفني.

الشركاء االسرتاتيجيني:

ميكن للشركات السماح بدخول شركاء اسرتاتيجيني لغرض زايدة  	
رأس املال.

التنازالت عن حقوق األولوية:

ال يكون للمسامهني اولوية االكتتاب يف حاالت زايدة  	
رأس املال، إذا كان اصدار االسهم لربانمج اسهم العاملني 
أو إلدخال شريك اسرتاتيجي أو يف االسهم اليت تصدرها 

الشركة مقابل دين. 

mohammed.ashraf@keypoint.com
+ ١٧  ٩٧٣20 ٦8٤0

حممد أشرف
إداري أول

خدمات استشارات االعمال

إخالء املسؤولية: مت اعداد هذه التوعية بناًء على املسودة 
غري الرمسية الصادرة للمرسوم بقانون رقم 28 لعام 2020 

بتاريخ 28 سبتمرب 2020، وهي للمعلومات العامة فقط. 
ننصحك بطلب املشورة املهنية ملعرفه مايتناسب مع طبيعة 

اعمالك.وشركاتك، اتصل بفريقنا خلدمات استشارات 
االعمال. 

sawsan.mohammed@keypoint.com
+ ١٧  ٩٧٣20 ٦8٤2

سوسن حممد 
مدير تنفيذي

خدمات استشارات االعمال
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