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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
قرار رقم ( )28ل�سنة 2021
ب�ش�أن تبادل التقارير بني الدول ذات ال�صلة
وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة:
بعد االطالع على قانون ال�شركات التجارية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،2001وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ،ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  ،2006وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري ،املع َّدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )52ل�سنة ،2018
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2018باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل اتفاقية
امل�ساعدة الإدارية املتبا َدلة يف امل�سائل ال�ضريبية ب�صيغتها املع َّدلة مبوجب بروتكول ،2010
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2021باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل االتفاقية
متعددة الأطراف بني ال�سلطات املخت�صة ب�ش�أن تبادل التقارير بني الدول ذات ال�صلة،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة،

قرر الآتي:
املادة الأوىل
تعاريف

يف تطبيق احكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها
يقت�ض �سياق الن�ص َ
خالف ذلك:
ما مل ِ
�أ -الوزارة :الوزارة المعنية ب�شئون التجارة.
ب -المقيمُّ � :أي كيان يعتبر مقيم ًا في دولة ما للأغرا�ض ال�ضريبية.
ج -الإقامة :الإقامة في دولة ما للأغرا�ض ال�ضريبية.
د -التقري���ر :التقري���ر المتبا َدل لكل دول���ة على ِحـدة الذي يتعين تقديم���ه �سنوي ًا من قبل الكيان
الملتزم بالتقرير ِوفق ًا لأحكام هذا القرار والتعليمات التي ت�صدر عن منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية والتي يتم تعديلها بعد المراجعة من وقت لآخر.
المـ ْلـكية �أو
ه���ـ -المجموع���ة :مجموع���ة من المن�ش�آت التجاري���ة المرتبطة فيما بينها من خ�ل�ال ِ
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موحـدة لأغرا�ض الإب�ل�اغ المالي ح�سب المعايير
ال�سيط���رة ،ومطل���وب منها �إعداد قوائم مالي���ة َّ
المحا�سبي���ة المعم���ول به���ا� ،أو �أنه �سيكون مطلوب��� ًا منها ذل���ك �إذا تم تداول �أ�سه���م � ٍّأي من تلك
المن�ش�آت في �سوق عام للأوراق المالية.
و -مجموع���ة من�ش����آت متعددة الجن�سي���ات� :أية مجموعة ت�شمل من�ش�أتين تجاريتين �أو �أكثر تكون
�إقامته���م ف���ي دول مختلف���ة� ،أو ت�شمل من�ش�أة تجاري���ة مقيمة في �إحدى ال���دول وتخ�ضع لل�ضريبة
بالن�سبة لن�شاطها الذي تزاوله من خالل من�ش�أة دائمة في دولة �أخرى .ولي�ست مجموعة من�ش�آت
متعددة الجن�سيات م�ستثناة ِوفق ًا لأحكام هذا القرار.
ز -مجموع���ة من�ش����آت متعددة الجن�سيات م�ستثناة :مجموعة م���ن المن�ش�آت متعددة الجن�سيات
الت���ي يكون �إجمالي �إيراداتها الموحدة فيما يتعلق ب�أية �سنة مالية للمجموعة �أقل من  342مليون
دين���ار خ�ل�ال ال�سنة المالية ال�سابقة مبا�شرة على ال�سنة المالي���ة الم ْبـ َلـغ عنها ،كما هو مبين في
الموحـدة عن تلك ال�سنة المالية ال�سابقة.
القوائم المالية َّ
ح -الكيان الت�أ�سي�سيٌّ � :أي من المن�ش�آت التجارية الآتية:
-1من�ش�أة م�ستقلة لمجموعة من المن�ش�آت متعددة الجن�سيات مدرجة في القوائم المالية
الموحـدة لتلك المجموعة لأغرا�ض الإبالغ المالي� ،أو �سيتم �إدراجها فيها �إذا تم تداول
َّ
�أ�سهم تلك المن�ش�أة في �سوق عام للأوراق المالية.
الموحـدة لمجموعة المن�ش�آت متعددة
 -2من�ش�أة م�ستقلة م�ستثناة من القوائم المالية
َّ
الجن�سيات فقط لأ�سباب مرتبطة بحجمها �أو ب�أهميتها الن�سبية.
 -3من�ش�أة دائمة لأية من�ش�أة م�ستقلة �ضمن البندين ال�سابقين من هذه الفقرة ،عندما
تكون تلك المن�ش�أة مطا َلـبة ب�إعداد قائمة مالية منف�صلة لتلك المن�ش�أة الدائمة لأغرا�ض
الإبالغ المالي �أو التنظيمي �أو ال�ضريبي �أو لأغرا�ض الرقابة الإدارية الداخلية.
ط -الكي���ان الأم النهائ���ي :الكي���ان الت�أ�سي�سي في مجموعة المن�ش�آت متع���ددة الجن�سيات والذي
يمتل���ك ب�ش���كل مبا�شر �أو غير مبا�ش���ر ح�صة كافية في واح���دة �أو �أكثر من الكيان���ات الت�أ�سي�سية
الموحـدة ِوفق ًا للمبادئ
لتل���ك المجموعة على النحو الذي يجعله مطا َلـب ًا ب�إعداد القوائم المالية َّ
المحا�سبية العامة المط َّبـقة في الدولة التي يقيم فيها� ،أو �س ُيـط َلـب منه ذلك �إذا تم تداول �أ�سهم
المـ ْلـكي���ة في �سوق عام للأوراق المالية في الدولة الت���ي يقيم فيها ،ب�شرط �أال يوجد كيان
حق���وق ِ
ت�أ�سي�س���ي �آخر لتلك المجموعة يمتلك ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر الح�صة الكافية الم�شار �إليها
في الكيان الت�أ�سي�سي المذكور وعلى ذات النحو.
ي -الكيان الملتزم بالتقرير :الكيان الت�أ�سي�سى الذي يكون مك َّلـف ًا بتقديم التقرير طبق ًا لأحكام
هذا القرار في الدولة التي يكون مقيم ًا فيها ،نيابة عن مجموعة المن�ش�آت متعددة الجن�سيات.
ك -ال�سنة المالية :الفترة المحا�سبية ال�سنوية فيما يتعلق بالقوائم المالية التي يقوم ب�إعدادها
الكيان الأم النهائي لمجموعة المن�ش�آت متعددة الجن�سيات.
ل -ال�سن���ة المالي���ة ال ُمـ ْبـلَـ���غ عنه���ا :ال�سنة المالية الت���ي تنعك�س نتائجها المالي���ة والت�شغيلية في
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التقرير المن�صو�ص عليه في المادة الخام�سة من هذا القرار.
م� -إتفاقي���ة ال�سلط���ات المخت�صة الم�ؤهَّـلة� :أية اتفاقية بي���ن ممثلين مف َّو�ضين من دول �أطراف
في اتفاقية دولية ت�ستوجب التبادل التلقائي للتقارير بين الدول الأطراف.
ن -االتفاقي���ة الدولي���ة :اتفاقي���ة الم�ساع���دة الإدارية المتبا َدل���ة في الم�سائ���ل ال�ضريبية �أو �أية
اتفاقي���ة �ضريبية ثنائية �أو متعددة الأطراف �أو �أي اتفاق لتبادُل المعلومات ال�ضريبية التي تكون
مملكة البحرين طرف ًا فيه ،والتي ت�سمح �شروطها لل�سلطة المخت�صة بتبادل المعلومات ال�ضريبية
بين الدول بما في ذلك التبادل التلقائي لهذه المعلومات.
الموحـ���دة :القوائم المالية لمجموعة المن�ش����آت متعددة الجن�سيات التي
����س -القوائ���م المالية
َّ
ُتـع َر�ض فيها الأ�صول وااللتزامات وال َّد ْخـل والم�صروفات والت ََّـد ُّفـقات النقدية للكيان الأم النهائي
والكيانات الت�أ�سي�سية كبيانات تتعلق بكيان اقت�صادي واحد.

املادة الثانية
نطاق ال�سريان

با�ستثناء جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات امل�ستثناة ،ت�سري �أحكام هذا القرار على كل
كيان � ٍّأم نهائي مبا فيها امل�ؤ�س�سات املالية َّ
املرخـ�صة من قبل م�صرف البحرين املركزي ،وذلك
اعتبار ًا من ال�سنة املالية التي تبد�أ يف الأول من يناير للعام .2021

املادة الثالثة
الإخطار

ـخطـر ال���وزارة في موعد �أق�صاه
�أ -يج���ب على � ِّأي كي���ان ت�أ�سي�سي مقيم في مملكة البحرين �أن ُي ِ
�آخ���ر يوم من ال�سنة المالي���ة ال ُمـ ْبـ َلـغ عنها للمجموعة ع َّما �إذا كان ه���و الكيان الأم النهائي،
ويج���وز لل���وزارة مد الأجل الم�شار �إليه بالن�سبة لل�سنة المالي���ة التي تبد�أ في �أو بعد الأول من
يناي���ر للع���ام  .2021و�إذا لم يك���ن الكيان الت�أ�سي�س���ي الم�شار �إليه هو الكي���ان الأم النهائي،
ـخطـر الوزارة بهوية الكيان ال ُمـ ْبـ َلـ���غ ومكان �إقامته ،في موعد
فيج���ب على ذلك الكي���ان �أن ُي ِ
�أق�صاه �آخر يوم من ال�سنة المالية ال ُمـ ْبـ َلـغ عنها لتلك المجموعة.
ب -للوزارة تحديد �شكل وطريقة لتقديم الإخطار المن�صو�ص عليه في هذه المادة.

املادة الرابعة
االلتزام بتقدمي التقرير

يجب على كل كيان � ٍّأم نهائي مقيم يف مملكة البحرين �أن يقدم التقرير �إىل الوزارة م�ستوفي ًا
املتطلبات الواردة يف املادة اخلام�سة من هذا القرار ،وذلك عن ال�سنة املالية ال ُمـ ْبـ َلـغ عنها يف
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موعد �أق�صاه �إثنا ع�شر �شهر ًا من اليوم الأخري من ال�سنة املالية ال ُمـ ْبـ َلـغ عنها ملجموعة املن�ش�آت
متعددة اجلن�سيات.

املادة اخلام�سة
حمتويات التقرير

�أ -يجب �أن يحتوي التقرير فيما يتعلق بمجموعة المن�ش�آت المتعددة الجن�سيات على ما يلي:
المجـمعة المتعلقة بمبالغ الإيرادات ،والأرباح والخ�سائر قبل �ضريبة ال َّد ْخـل،
 -1المعلومات ْ
الم�ستحـقة ،ور�أ���س المال الم�ص َّرح به،
و�ضريبة ال َّد ْخـل المدفوعة ،و�ضريبة ال َّد ْخـل
َ
والأرباح ال ُمـ َر َّحـلة ،وعدد الموظفين ،والأ�صول المادية بخالف النقدية �أو ما في حكمها،
وذلك في كل دولة تعمل فيها مجموعة المن�ش�آت متعددة الجن�سيات.
 -2تحديد هوية كل كيان ت�أ�سي�سي من المجموعة ،وتحديد الدولة التي يقيم فيها ،والدولة
التي ِّ
تنظـم قوانينها ذلك الكيان �إذا كانت مغايرة للدولة التي يقيم فيها ،وطبيعة الن�شاط
�أو الأن�شطة التجارية الرئي�سية لذلك الكيان.
ب -يج���ب �أن يت���م تقديم التقرير ف���ي �شكل مطابق للتعاري���ف والتعليمات الت���ي يحتويها نموذج
الج���دول الذي تم تحديده ف���ي الملحق الثالث م���ن الف�صل الخام�س م���ن الدليل الإر�شادي
للأ�سعار التحويلية ال�ص���ادر عن منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية والذي يتم تعديله من
وقت لآخر.
ج -يق َّدم التقرير المن�صو�ص عليه في هذه المادة بالطريقة التي تحددها الوزارة.

املادة ال�ساد�سة
�سرية املعلومات

القدر الذي ينطبق �إذا
حتافظ الوزارة على �سرية املعلومات التي حتتويها التقارير ،بذات ْ
كانت هذه املعلومات مق َّدمة �إليها مبوجب �أحكام اتفاقية دولية.

املادة ال�سابعة
العقوبات

مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )19من املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن
ال�سجل التجاريُ ،يـعا َقـب كل َمـن يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة
( )20من ذات القانون.
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املادة الثامنة
النفاذ

على وكيل الوزارة واملعنيني  -ك ٌّل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
زايد بن را�شد الزياين
�صدر بتاريخ 21 :جمادى الآخرة 1442هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 3 :فـب ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2021م

