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جلنة اخلدمات خبصوص  تقرير

( لسنة 34املرسوم بقانون رقم )

بتعديل بعض أحكام  م2022

( لسنة 11املرسوم بقانون رقم )

 .بشأن محاية اآلثار م1995
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 م 2023 يناير 26التاريخ: 
 

 ( 3الرقم: )

 
 

  اخلدمات  تقرير جلنة 
بتعديل بعض أحكام    2022( لسنة  34املرسوم بقانون رقم ) خبصوص  

 بشأن محاية اآلثار   1995( لسنة  11املرسوم بقانون رقم ) 
 

 السادس التشريعي الفصل –  األولدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمة:
 

الكتاب    الخدمات استلمت لجنة   السيدصاحب  علي بن صالح الصالح رئيس   معالي 

، م 2023يناير    18  في  لمؤرخا،  (1د    6/ ف    خ ت ص ل    019رقم )   مجلس الشورى

ومناقشة   بدراسة  اللجنة  تكليف  بموجبه  تم  )والذي  رقم  بقانون  لسنة  34المرسوم   )

2022   ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  لسنة  11بتعديل  حماية    1995(  بشأن 

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.  ،اآلثار
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 التالي: في االجتماع تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور (1)

 الفصل  الدور  التاريخ  رقم االجتماع

 السادس األول  م 2023يناير   23 الرابع

 

اطلعتت اللجنتة أانتار دراستتتتتاتا علق الواتاقة المتعلقتة بتالمرستتتتوم بقتانون، والتي   (2)

 اشتملت علق:

 )مرفق(  خطاب عرض المرسوم بقانون علق مجلس الشورى. -

 ( مرفق . )ومذكرته اإليضاحية، المرسوم بقانون المذكور -

 )مرفق(   أي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.ر -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -

كتور إسالم أحمد دال  مذكرة بالرأي القانوني بشأن المرسوم بقانون، معدة من قبل -

 )مرفق( للجنة.المستشار القانوني  محمد

الباحث القانوني حورار علي   بشأن المرسوم بقانون، معد من قبل  جدول مقارن -

 )مرفق( جمعة.

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: عحضر اجتما -

 هيئة المستشارين القانونيين 

 مستشار قانوني  إسالم أحمد محمد  د.

 أول باحث قانوني  محسن علي الغريري 

 باحث قانوني حوراء علي جمعة 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان   عبداللطيف محمد صالح  د. سهيرا  

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم وتواصل صادق جعفر الحلواجي 
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ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

قانون المرسوم برأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة  

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. 

 

ا
ا
 رأي اللجنة:  -ثالث

و      والبحث،  الدراسة  موضوع  بقانون  المرسوم  اللجنة  علق  ناقشت  قرار  اطلعت 

ومرفقاته،   النواب  الشؤون    رأي  علقومجلس  بمجلس لجنة  والقانونية  التشريعية 

الدستورية   ،الشورى الناحيتين  من  بقانون  المرسوم  لسالمة  مؤكدًا  جار  والذي 

 .وعلق الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة،  والقانونية

بقانون        المرسوم  الديباجة–يتألف  عن  تضّمنت  االث  من    –فضالً  المادة  مواد؛ 

(  31( و) 9( الفقرة الرابعة و)2( و) 1جديدة بنصوص المواد )استبدال نصوص    األولى

( لسنة 11( من المرسوم بقانون رقم )52( الفقرة )ب( و)33( الفقرة الثانية و)32و)

بإحالل عبارات جديدة محل بعض    المادة الثانية  جارت و  بشأن حماية اآلاار،1995

  ةثالث المادة الين جارت  ، في ح العبارات المستخدمة في المرسوم بقانون المشار إليه

 تنفيذية.

  

     ه: مبررات صدور و  المرسوم بقانونن الهدف م

تنظيم قطاع اآلاار ليكون أحد الروافد األساسية للمدخول   المرسوم بقانون إلقيادف       

، وحماية كل ما يتعلة بشؤون اآلاار في المملكة، من خالل غير النفطي لمملكة البحرين

تنظيم األحكام علق النحو الذي يضمن المحافظة علق هذه اآلاار، لما تشكله من إرث 

عالوة علق ضرورة منح جاة متخصصة  وتاريخ عرية لمملكة البحرين وحضارتاا،  

المملؤكل ما يتعلة بش  المسؤولية كاملة عن حماية تمثل باعتبارها    ،كةون اآلاار في 

بما   ،التراث العالمي للبشرية جمعار  عناصر  عنصر من كأهمية استثناقية توجب حمايتاا  
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علق   واالختصاصات   الصالحيات يتطلب األمر منح الجاة المختصة بحماية اآلاار كافة  

السرعة تأخير  ،وجه  التعديالت   ، دونما  إلصدار  المعتادة  باإلجرارات  التقيد  أو 

التشريعية، في ظل ما تتضمنه القوانين النافذة من تعطيل لعمل الجاة المختصة قانونًا، 

اآلاار. العرية من  البحرين  إلق    حفاًظا علق إرث مملكة  سرعة منح صفة  باإلضافة 

القيام بواجباتام الضبطية القضاقية للموظفين المختصين بحماية اآلاار، لحمل ام علق 

القاقمة من تعطيل  النصوص  لما قد تشكله  السرعة، وتفاديًا  إليام علق وجه  المنوطة 

 عمل الجاة المختصة وموظفياا من القيام بواجباتام في حماية اآلاار. 

 

 رأت اللجنة ما يلي: 

اإلشراف علق جميع ما يتعلة   -المرسوم بقانونبحسب  - تتولق الجاة المختصة   -1

بشؤون اآلاار وعلق األخص المحافظة علياا وحمايتاا في متاحفاا أو مخازناا، 

وتتولق الكشف عن اآلاار الكاقنة فوق    ،وفي المواقع والمناطة األارية والتاريخية

البحر  وفي  األرض،  تحت سطح  مناا  موجود  هو  عّما  والتنقيب  األرض  سطح 

إنشار هيئة البحرين للثقافة واآلاار وافة مع الوضع الحالي من  ، وهو ما يتاإلقليمي

( رقم  المرسوم  لسنة  10بموجب  بأن  م2015(  لاا  أناط  الذي  كافة  ،  تُباشر 

بش المتعلقة  القوانين ؤاالختصاصات  في  علياا  المنصوص  واآلاار  الثقافة  ون 

المملكة في  باا  المعمول  واألنظمة  والقرارات  دورواللواقح  إلغار  مع  وزارة    ، 

وتوزيع    اإلعالم فصل  في  البحرين  مملكة  ناج  مع  توافقًا  الشأن  هذا  في 

تحديثًا  يحقة  بما  والوزارات،  الحكومية  الجاات  إلق  الُموكلة  االختصاصات 

مباشرة من الناحية    لمجلس الوزرارعلًما بتبعية هذه الايئة  وتطويًرا لدور كل مناا،  

( لسنة  10طبقًا لنص المادة األولق من المرسوم رقم )   ،المالية واإلدارية والفنية

يكون لرقيس الايئة في ممارسة  اآلاار، ووم، بإنشار هيئة البحرين للثقافة  2015

(  4طبقًا لنص المادة رقم )   صالحياته سلطات الوزير المقررة في القوانين واللواقح

م، 2022( لسنة  41رقم )   قرار رقيس مجلس الوزرار من المرسوم، إال أنه قد صدر  
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باعتبار وزير ش8/2022/ 22بتاريخ   المس ؤم،  الوزير  أمام  ول  ؤون اإلعالم هو 

 عن هيئة البحرين للثقافة واآلاار.  السلطة التشريعية 

وحدها مسؤولية تقرير    الجاة المختصة باآلاار  تفعياًل لاذا الدور الذي أناط باذه -2

والمب والمواقع  لألشيار  والتاريخية  األارية  أار،  الصفة  كل  بأهمية  والحكم  اني، 

هذا المرسوم  أجاز    فقد؛  وتقدير اآلاار الواجب تسجيلاا طبقًا ألحكام هذا القانون

ألسباب بأن يصدر قراره رقيس مجلس الوزرار ل احقاا في أن تقدم اقتراحً  قانونب

إذا كانت للدولة مصلحة وطنية   ،أي عقار أو منقول أاًراباعتبار    ،فنية أو تاريخية

، دون التقيد بالحد الزمني، أي حتق ولو لم يمر عليه خمسون  في حفظه وصيانته

 اًرا وفقًا لما نص عليه القانون. أسنة ميالدية حتق يعتبر  

لرقيس الجاة المختصة باآلاار أن يطلب استمالك   -أيًضا-  قانونأعطق المرسوم ب -3

بصفٍة مباشرة، دون تقديم طلب إلق أي ًرا، وذلك  عقار أو منقول، واعتباره أاأي  

، اإلعالم، ودور وزير اإلسكان في هذا الشأن  يرجاة أخرى أي إلغار لدور وز

 وذلك في حالتين يمكن حصرهما علق النحو التالي:

وما يلزمه يوجد في أراضي مملكة البحرين    الذي  ثابتال  الحالة األولى: حالة األثر

عقارات   والتجميل،من  االستمالك    للمرور  استمالك فيتم  قانون  ألحكام  وفقًا 

م، أي نزع ملكيته للمنفعة العامة، 2009( لسنة  39رقم )  العقارات للمنفعة العامة

علق أن يتم  ، اها القانون بسياج حصينمواعتباره من أمالك الدولة )أاًرا(، التي ح

بم والقانون  للدستور  وفقًا  العقار  هذا  ملكية  التي نزع  للقواعد  وفقًا  عادل،  قابل 

 .قانون استمالك العقارات للمنفعة العامةيحددها 

يوجد في مملكة البحرين مقابل تعويض   حّق استمالك أّي أثر منقول الحالة الثانية:  

( من قانون حماية  51، تحدده اللجنة المختصة المنصوص علياا في المادة ) مالي

 األاار.
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المملوكة لغير الدولة إلق الثابتة  الجاة المختصة باآلاار قرار تسجيل اآلاار  تبلغ   -4

واعتباره   للتأشير به في السجل العقاري  ، وذلك الجاة المعنية بالتسجيل العقاري

العامة )أاًرا( الدولة  علق أن ،  أصحاب تلك اآلااربه أيًضا  تبلغ  ، كما  من أمالك 

 الجريدة الرسمية.يُنشر قرار التسجيل في 

 

هدم العقار كله أو    يترتتتب علق تسجيل األار العقاري، وإعالن المالك عدم جواز -5

استمالك  و  أجزر منه، أو التصرف فيه، أو ترتيب أي حة شخصي أو عيني عليه،  

فيجوز   لألرض التي اعتبرت أاًرا،  أما األراضي المتاخمة،  ذاته األرض أو العقار

سلطة  وحدها )فأصبح لاذه الجاة    استمالكاا بعد موافقة الجاة المختصة باآلاار 

علق األرض التي اعتبرت أاًرا، وعلق األرض المتاخمة لاا، وذلك حفاًظا  مباشرة  

 .علق ما لآلاار من خصوصية، واستقاللية، وما يلزم ذلك من المرور والتجميل(

 

ية القضاقية للموظفين المختصين باآلاار،  منح هذا المرسوم بقانون صفة الضبط -6

بنار علق قرار يصدر من )وزير العدل( باالتفاق مع )رقيس الجاة المختصة(، 

علق أن تحال المحاضر الرسمية المحررة إلق النيابة العامة بقرار من رقيس الجاة 

 المختصة أو من يفوضه. 

جرارات الجناقية رقم  ( من قانون اإل3،  2/ 45توافة هذا التعديل مع نص المادة ) 

يكون من مأموري الضبط القضاقي "  م، التي نصت علق أنه:2002( لسنة  46)

اختصاصام دواقر  الوزير  ،  ...  :في  باالتفاق مع  العدل  بقرار من وزير  ويجوز 

إلق  بالنسبة  القضاقي  الضبط  مأموري  صفة  الموظفين  بعض  تخويل  المختص 

وتعتبر    .اختصاصام وتكون متعلقة بأعمال وظاقفامالجراقم التي تقع في دواقر  

النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات األخرى بشأن تخويل بعض  
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الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضاقي بمثابة قرارات صادرة من وزير  

 ".العدل باالتفاق مع الوزير المختص

 

ملين صفة الضبطية القضاقية( الحة في فوفقًا لاذا التعديل، فقد أصبح للموظفين )حا

تحرير محاضر لاا صفة الرسمية إذا ما صدرت أي مخالفة من أي شخص للقانون، 

وارتكب جراقم متعلقة باآلاار، وعليه يجب أن يصدر قرار الجاة المختصة، التي 

أناط لاا القانون الحة في إحالة المحضر الُمحرر بمعرفة مأمور الضبط القضاقي 

إلق مباشرة   المحرر  الرسمي  المحضر  بإحالة  شؤوناا  العامة إلعمال  النيابة  إلق 

المواد في  علياا  المنصوص  المناسبة  العقوبة  لتطبية  جناقيًا؛  المختصة    المحكمة 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ( من هذا القانون،  50،  49،  48،  47،  46)  أرقام

يعاقب عل آخر  قانون  أي  أو  العقوبات  قانون  هذايقررها  أحكام  القانون    ق مخالفة 

 .  ا لهوالقرارات الصادرة تنفيذً 

 

أكدت التعديالت علق ضرورة التزام التشريعات الحديثة بما توافقت عليه جموع   -7

الحالي   الدستور  صدور  منذ  البحرين  الشعب  م،  2002/ 14/2  بتاريخلمملكة 

(، وبنار 2517، في عدد خاص رقم )هذات  التاريخبوالمنشور بالجريدة الرسمية  

يرد فياا ذكر عبارة )دولة  علق ذلك، فإنه يجب أن تُعدل جميع قوانين البالد التي  

 .(مملكة البحرين)البحرين( إلق عبارة 

( محل عبارة )دولة البحرين( الواردة في  مملكة البحرينتحل عبارة )وبنار عليه،  

 . (35( ومحل كلمة )البحرين( الواردة في المادة )12المادة )

لما تم تعديله من اختصاص )وزير اإلعالم(، و االختصاصات حالة تلك  إوطبقًا 

فلرئيس الجهة  عبارة )فقد ترتب علق ذلك، أن تحل  ؛  إلق )رقيس الجاة المختصة(

لرئيس  (، وعبارة )19( محل عبارة )فلوزير اإلعالم( الواردة في المادة )المختصَّة
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(، وعبارة 21( محل عبارة )لوزير اإلعالم( الواردة في المادة )الجهة المختصَّة

ارة )وزارة اإلعالم( الواردة في الفقرة )هت( من المادة ( محل عبالجهة المختصَّة)

( محل عبارة )وزير اإلعالم( أينما رئيس الجهة المختصَّةا تحل عبارة ) (، كم33)

 . بشأن حماية اآلاارم، 1995لسنة  ( 11رقم )وردت في مواد المرسوم بقانون 

 

بقانون -8 المرسوم  التي تضمنتاا  صدر  الشروط والضوابط  )  وفة  ( من  38المادة 

الشورى  2022أغسطس    21  في  ،الدستور مجلسي  انعقاد  عدم  فترة  خالل   ،

والنواب، بعد فض الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور  

كما تم عرضه علق مجلسي الشورى والنواب   األول من الفصل التشريعي السادس.

وبحث   ،( من الدستور38لما أوجبته المادة )  تًا، طبق2022  أغسطس  28بتاريخ  

الدستور. تمدى   ألحكام  بقانون  المرسوم  تضمنه  ما  النص   وافة  اشترط  وقد 

اتخاذ تدابير  يإلصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب اإلسراع ف يالدستور

 جاللته رأس الدولة   باعتبارخير، وهذه األمور يقدرها جاللة الملك  ال تحتمل التأ

 . /أ( من الدستور33عماًل بنص المادة )

 

اللجنة،        تؤكد  أهدافأناا  ختاًما  مع  بقانون  تتفة  إصداره،   المرسوم  ومبررات 

 وتوصي بالموافقة عليه. 

     

ا
ا
اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

( من الالقحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة علق 39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.    عينا السيد طالل محمد الم سعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.    لسيدة لينـا حبيب قاسـما سعادة  .2
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ا
ا
توصية اللجنة: -خامس

الموافقة ب  فإن اللجنة توصي،  في ضور ما دار من مناقشات وما أبدي من آرار    

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون   2022( لسنة  34المرسوم بقانون رقم )   علق

 . بشأن حماية اآلثار  1995( لسنة 11رقم ) 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 
 ز ــزي فايــة رمــهال                                  د. ابتسام حممد صاحل الدالل     

 رئيس اللجنة                             لجنة ال نائب رئيس              
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 م2023 يناير 21 التاريخ:

 

 

 احملرتمة  هالة رمزي فايزة/ سيدسعادة ال

 رئيــس جلنة اخلدمات  
 

) الموضوع:   بقانون رقم  المرسوم   2022( لسنة  34المرسوم  بتعديل بعض أحكام 

 بشأن حماية اآلثار.  1995( لسنة  11بقانون رقم )

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

رئيس  أرفة    م2023يناير    18بتاريخ        الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

المرسوم بقانون نسخة من  (،  1د    6ص ل ت ق/ ف    020) م  ، ضمن كتابه رقالمجلس

  1995( لسنة  11بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2022( لسنة  34رقم )

اآلثار حماية  وإبدار ،  بشأن  لمناقشته  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلق 

 . للجنة الخدمات المالحظات عليه 

اجتماعاا   م2023يناير    21وبتاريخ       والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  عقدت 

، ، وقرار مجلس النواب بشأنه، حيث اطلعت علق المرسوم بقانون المذكورمساخ ال

علق   اطلعت  القانونيكما  المستشار  قبل  من  المعدة  القانوني المذكرة  والمستشار   ،

 علق بشأنه. واطلعت كذلك  المساعد، والباحث القانوني األول، والباحث القانوني للجنة  

بشأن حماية اآلاار،    1995( لسنة  11بين نصوص المرسوم بقانون رقم )   ةجدول مقارن
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بشأن تعديل بعض   2022( لسنة  34) وبين النصوص الواردة بالمرسوم بقانون رقم  

 بشأن حماية اآلاار.  1995( لسنة 11أحكام المرسوم بقانون رقم )

 

لمبادئ المرستتتوم بقانون  إلق عدم مخالفة    –بعد المداولة والنقاش   –وانتات اللجنة        

 .رالدستووأحكام  

 رأي اللجنة:     

بتعديل بعض أحكام   2022لسنة  (  34المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة        

من الناحيتين الدستورية ،  بشأن حماية اآلثار  1995( لسنة  11المرسوم بقانون رقم )

  .والقانونية 

 

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                   

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              
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 (2ملحق رقم )
 

 املالية الشؤون جلنةتقرير 

 املرسوم خبصوص واالقتصادية

 م2022 لسنة( 44) رقم بقانون

 اتفاقية أحكام بعض بتعديل

"شركة  الدولي اخلليج بنك تأسيس

 للمرسوم املرافقة ،"حبرينية مساهمة

 .م1975 لسنة( 30) رقم بقانون
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 م 2023يناير  25التاريخ: 

 ( 1التقرير: )

 الشؤون املالية واالقتصادية   تقرير جلنة 
بتعديل بعض أحكام اتفاقية   2022لسنة  (  44رقم )املرسوم بقانون حول 

تأسيس بنك اخلليج الدويل "شركة مساهمة حبرينية" املرافقة للمرسوم  
 1975( لسنة 30بقانون رقم )

 
 ادس الفصل التشريعي الس – ول األدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:
صاحب المعالي السيد علي بن  كتاب    المالية واالقتصاديةلجنة الشؤون  استلمت  

( المؤرخ  1  د   6  ص ل م ق / ف  022قم ) ، رصالح الصالح رئيس مجلس الشورى

المرسوم بقانون دراسة ومناقشة  م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة ب2023يناير    18  في

بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة    2022( لسنة  44رقم )

وإعداد تقرير    ،1975( لسنة  30بقانون رقم ) مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم  

  يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة:  :أوالا 
 :في االجتماعات اآلتية المرسوم بقانون المذكورتدارست اللجنة  (1)

 الفصل  الدور  التاريخ  رقم االجتماع

 قبل ورود قرار مجلس النواب

 السادس األول  2023 يناير  8 الثالث

 السادس األول  2023يناير   15 الرابع

 بعد ورود قرار مجلس النواب

 السادس األول  2023يناير   22 الخامس 

 

 

 

والتي اشتملت مرسوم بقانون  لاب  اطلعت اللجنة أانار دراستاا علق الوااقة المتعلقة  ( 2)

 علق ما يلي:

اتفاقية تأستتيس بنك بتعديل بعض أحكام   2022( لستتنة 44المرستتوم بقانون رقم ) ▪

(  30الخليج الدولي "شتتتركة مستتتاهمة بحرينية" المرافقة للمرستتتوم بقانون رقم )

 .1975لسنة 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ▪

 .مذكرة الرأي القانوني ▪

 جدول مقارنة لمواد المرسوم بقانون. ▪

 .قرار مجلس النواب ومرفقاته ▪
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ممثلون   2023يناير    22االجتماع الخامس المنعقد بتاريخ    حضردعوة من اللجنة،  ب (3)

 عن: 

 المنصب  االسم

 وزارة الصناعة والتجارة 

 وكيل وزارة الصناعة والتجارة  السيدة إيمان أحمد الدوسري

 مستشار خبير الشؤون القانونية محمد عبدالمنعم العيد  دي الس

 صرف البحرين المركزي م

 المدير التنفيذي للرقابة المصرفية  السيد خالد حمد الحمد 

 المستشار العام للشؤون القانونية  ة منار مصطفى السيددي الس

 السيد محمد ناصر لوري
 رئيس مجموعة الجلسات 

 )وزارة المالية واالقتصاد الوطني( 

  أخصائي جلسات السيد عبدالحميد خالد الحمادي 

 الشورى والنوابوزارة شؤون مجلسي 

 شؤون برلمانيةأخصائي  السيدة سوسن محمد القفاص 

 

 

 :كل من السادة أسماؤهم مجلسللحضر اجتماعات اللجنة من األمانة العامة   •

 المنصب  االسم  

 هيئة المستشارين القانونيين 

 الدكتور علي حسن الطوالبة
نائب رئيس هيئة  -مستشار قانوني 

 القانونيين المستشارين 

 المستشار المالي واالقتصادي  زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني أول  علي نادر السلوم

 مشرف البحوث العامة  منى إبراهيم العيد 

  باحث قانوني عيسى خميس سبت

 باحث اقتصادي  مشعل إبراهيم المالكي 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  جواد مهدي محفوظ 

 أمين سر لجنة الريس مريم أحمد 

 إدارة العالقات واإلعالم
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 مشرف إعالم وتواصل علي عباس العرادي 

 أخصائي إعالم وتواصل أول  ماجد  هاشمالسيد حسين 

 أخصائي إعالم وتواصل السيد صادق جعفر الحلواجي 
 

 

 
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي  -اثاني

المرســوم  رأت لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية بمجلس الشتتورى ستتالمة  

ـــنة  44بـقانون رقم ) ــيس بـنك الخليج   2022( لســ بتـعدـيل بعض أحـكام اتـفاقـية ـتأســ

ــوم بقانون رقم ) ــاهمة بحرينية" المرافقة للمرسـ ــركة مسـ ــنة  30الدولي "شـ ( لسـ

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. ؛1975

ا
ا
 اللجنة:رأي  -ثالث

بتعديل بعض أحكام    2022( لسـنة  44المرسـوم بقانون رقم )تدارستت اللجنة  

اتفاقية تأســيس بنك الخليج الدولي "شــركة مســاهمة بحرينية" المرافقة للمرســوم  

ــنة 30بقانون رقم ) واطلعت علق قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلق ،  1975( لسـ

رأي لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية بمجلس الشتتورى والذي جار مؤكدًا لستتالمة  

، كما اطلعت علق مذكرة الرأي  الناحيتين الدستتتتورية والقانونيةالمرستتتوم بقانون من 

ستتعادة أعضتتار أصتتحاب ال ه بينوجاات النظر حول وتم تبادلبشتتأنه،  ةالقانوني المعدّ 

، واستتمعت لمالحظات  والمستتشتار المالي واالقتصتاديالقانوني    والمستتشتار،  اللجنة

ممثلي كٍل من وزارة الصتناعة والتجارة ومصترف البحرين المركزي حول المرستوم 

 بقانون.

المادة    من االث مواد، نصت   –عن الديباجة    فضالً   –   يتألف المرسوم بقانون

أن:  األولى علق  مساهمة "  منه  ))شركة  الدولي  الخليج  بنك  تأسيس  اتفاقية  تُعَدل 

القانون. لاذا  المرافة  النحو  علق  باا،  المرفة  األساسي  والنظام  ونصت   بحرينية(( 

علق إحالل عبارة )مملكة البحرين( محل عبارة )دولة البحرين( أينما   المادة الثانية

الد الخليج  بنك  تأسيس  اتفاقية  في  والنظام وردت  بحرينية((  مساهمة  ))شركة  ولي 

 تنفيذية. المادة الثالثة وجارت األساسي المرفة باا". 
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ووفقًا لذلك، تم إجرار تعديالت علق اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ))شركة  

 تي:مساهمة بحرينية(( والنظام األساسي المرفة باا علق النحو اآل

اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ))شركة مساهمة ( من  4: يستبدل بنص المادة )أوالً 

 بحرينية((، النص اآلتي:

 (: 4مادة )

تأسست الشركة لمدة غير محددة، علق أنه يجوز حلاا بقرار من الجمعية العامة غير  

 ( من النظام األساسي للشركة. 43العادية يصدر باألغلبية المقررة في المادة )

 

 ً ( من النظام األساسي المرفة 44( و) 32( و)24( و)3: يستبدل بنصوص المواد )ثانيا

 باتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ))شركة مساهمة بحرينية((، النصوص اآلتية:

 (: 3مادة )

تأسست الشركة لمدة غير محددة، علق أنه يجوز حلاا بقرار من الجمعية العامة غير  

 ظام األساسي للشركة. ( من الن43العادية يصدر باألغلبية المقررة في المادة )

 

 (: 24مادة )

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضار مجلس اإلدارة آخذةً في االعتبار الجاد  -1

% من 10الذي قام به المجلس وما تحقة من أرباح علق أال تزيد هذه المكافآت عن  

 صافي الربح.

2-  ( الفقرة  أحكام  من  يجوز  1استثناًر  المادة،  هذه  من  إضافية (  مخصصات  تحديد 

سياسة   وفة  الشركة  أرباح  بحساب  مرتبطة  غير  اإلدارة  مجلس  وأعضار  لرقيس 

تعتمدها وتنفرد بتعديلاا من وقت إلق آخر الجمعية العامة العادية )سياسة مخصصات 

المجلس(، وذلك علق شكل مبالغ اابتة تجمع بين أتعاب، وتكاليف حضور، وبدالت 

سي تحدده  الذي  النحو  المبالغ علق  يتم خصم هذه  أن  المجلس، علق  اسة مخصصات 

سنويًا من حساب المصروفات، لتمكين الشركة من استقطاب أعضار مجلس إدارة من 

المطلوبة واالحتفاظ بام وتحفيزهم إلدارة الشركة علق نحو  ذوي الخبرة والكفارات 

 يحقة األغراض التي تأسست من أجلاا.
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 (: 32مادة )

المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة بخطابات مسجلة   توجه الدعوة إلق -1

بِعلم الوصول أو بأي طريقة أخرى تثبت واقعة الِعلم بزمان ومكان االجتماع )بما في 

ذلك الوساقط اإللكترونية(، ويجب أن تتضمن الدعوة لالجتماع جدول األعمال الذي 

( بشأن الدعوة الجتماعات 2يضعه مجلس اإلدارة مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة )

 الجمعية العامة المقرر انعقادها بشكل كامل عن بُعد عبر وساقل االتصال اإللكترونية.

يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة بشكل كامل عن بُعد والتصويت علق القرارات  -2

ال فياا عبر وساقل االتصال اإللكترونية شريطة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان االمتث

ألية أحكام إلزامية تفرضاا الجاات المختصة في دولة المقر الرقيسي )مملكة البحرين( 

 فيما يتعلة بعقد اجتماعات الجمعية العامة باذا الشكل. 

 

 (: 44مادة )

 المساقل اآلتية ال تنظرها إال الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية:

 ي للشركة. تعديل اتفاقية التأسيس أو النظام األساس -1

 بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.  -2

 حل الشركة أو اندماجاا في شركة أو هيئة أخرى.  -3

 زيادة رأس المال أو تخفيضه. -4

 زيادة أغراض الشركة أو تنويعاا. -5

 صفية الشركة. ت -6

 إصدار فئات أخرى من األسام عدا األسام العادية. -7

 غيير اسم الشركة. ت -8

( من اتفاقية التأسيس، تصدر التعديالت علق اتفاقية 10( و) 9( و) 2فيما عدا المواد )

التأسيس أو النظام األساسي دون الحاجة إلق صدور قانون، علق أال تتضمن التعديالت 

 مخالفة ألحكام القوانين أو األنظمة المعمول باا بدولة المقر.
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كمتا هو وارد في متذكرة هيئتة   –المرستتتتوم بقتانون  تتمثتل مبررات إصتتتتدار  

حاجة العاجلة والُملحة قد دعت إلق استتتتتحداث في أن ال  –التشتتتتريع والرأي القانوني 

والنظام  ()شتتركة بحرينية مستتاهمة() بعض أحكام اتفاقية تأستتيس بنك الخليج الدولي

ين بالدول لحقوق ومصتتالح مستتاهمي البنك الممثل األستتاستتي المرفة باا، وذلك رعايةً 

األعضتار في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طرية الجاات الستيادية المعنية 

أنه قد تم إنشتتاؤه وتحقيقًا لغايات تأستتيس البنك الذي نصتتت ديباجته علق ، التابعة لاا

هميتة استتتتتثمتار بعض أموالاتا في مشتتتتروعتات  إدراكًتا من حكومتات التدول الموقعتة أل

 . نفع واالزدهارمصرفية تعود علياا بال

 

وتعويالً علق متا توافقتت عليته إرادة ورغبتة المستتتتتاهمين من تعتديتل اتفتاقيتة 

تأستيس بنك الخليج الدولي ))شتركة بحرينية مستاهمة(( والنظام األستاستي المرفة باا، 

فيما يخص مدة الشتتركة لتكون مدة الشتتركة غير محددة، فضتتالً عن استتتحداث أحكام 

ضتفي عنصتر المرونة في ممارستة المستاهمين لحقوقام  تواكب متطلبات العصتر بما ي

وصتالحياتام فيما يتعلة بشتؤون البنك عمالً بمبدأ صتون الملكية الخاصتة الذي أرستاه  

الدستتتتور، ونظًرا للطابع المالي ألغراض البنك وأنشتتتطته التي تتطلب ستتترعة تنفيذ 

التعديالت علق قرارات الجمعية العامة غير العادية؛ فقد تم التقدم بطلب استتتتصتتتدار  

اتفاقية تأستتتيس بنك الخليج الدولي ))شتتتركة بحرينية مستتتاهمة(( والنظام األستتتاستتتي  

المرفة باا بصتفة مستتعجلة لتالفي ما قد يترتب علق تأخير قرار الجمعية العامة غير 

العادية من إضرار بمصالح المساهمين، وخاصة المصالح االقتصادية التي تحتاج إلق 

 قواعد الحاكمة لاا، تحقيقًا للادف من تقريرها.السرعة في تنظيم ال

الذي أتق به المرستوم بقانون علق المادة ، فإن التعديل باإلضتافة إلق ما ستبةو

غير محتدودة، حيتث كتانتت قبتل متدة الشتتتتركتة في مملكتة البحرين    ( قتد نص علق أن4)

إيجابية  انعكاستات ، وهو أمر له م2025، تنتاي بحلول العام عاًما  50 ذلك محددة بتتتتت

 علق االقتصاد الوطني من عدة جوانب، ومناا علق سبيل المثال ما يلي:

المحافظة علق القيمة الفعلية المكتستتتبة علق المدى الطويل للبنك بحستتتب الستتتياق    -
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 ه.  مكانية استمرار أعمالالتاريخي له وإ

والفنية التي يلتزم باا البنك، إلجرارات القانونية إضتتتفار نوع من االستتتتقرار علق ا  -

بنوك وتجنب حالة عدم االستتتتقرار في الباإلضتتتافة إلق االلتزامات المالية مع الدول و

 االلتزامات المالية.تعثر أدار األسواق و

إعطار المستتتتاهمين اطمئنانًا بحفو حقوقام، وكذلك ضتتتتمان االستتتتتقرار الوظيفي   -

 للموظفين. 

 

لى التوصية إ انتهت اللجنة    لمرسوم بقانون،ا  بعد تبادل وجهات النظر بشأن

بالموافقة عليه توافقًا مع األهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها ولتوافر المبررات 

( 38المادة )  روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبتهحيث  ؛  القانونية

من عرض المراسيم بقوانين علق مجلسي الشورى والنواب خالل االاين  من الدستور

مجلسين، بتاريخ صدر المرسوم بقانون، حال غياب الحيث يوًما من تاريخ صدورها، 

بتاريخ  2022نوفمبر    15 والنواب  الشورى  مجلسي  لدى  إيداعه  وتم  نوفمبر    17، 

االستعجال التي توجب اإلسراع توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة  وحيث  .  2022

في اتخاذ تدابير عاجلة ال تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جاللة الملك، إذ إن مدى 

توافر هذه الحالة الُملجئة إلصدار المراسيم بقوانين يراعق فياا السلطة التقديرية لإلرادة 

ة الملك هو رأس /أ( من الدستور من أن جالل33الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة )

 المرسوم بقانون  فإن؛  الدولة، ومن ام فتقدير جاللته لحالة االستعجال لاا ما يبررها

( من الدستور وباقي النصوص الدستورية 38يكون قد صدر مستوفيًا شروَط المادة )

ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية إلصداره ونفاذه علق نحو 

   ما سلف بيانه.

 

 

ذلك،   علق  اللجنة  وتأسيًسا  المرسوم   معتتفة  فإن  ومبرراته،    أهداف  بقانون 

 . يهبالموافقة عل وصيتو

 



 

104 
 

General -  عام 

ا
ا
اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

( من الالقحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة علق 39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.   الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد  سعادة  (1

 مقرًرا احتياطيًا.   ادق عيـد آل رحـمـة ـ ص تاذـ األسسعادة  (2

 

ا
ا
توصية اللجنة: -خامس

مناقشتات وما أبدي من آرار، فإن اللجنة توصتي بالموافقة  في ضتور ما دار من     

بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأســيس   2022( لســنة  44المرســوم بقانون رقم ) علق

(  30بنك الخليج الدولي "ـشركة مـساهمة بحرينية" المرافقة للمرـسوم بقانون رقم )

 .1975لسنة 

 

 

 الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 

 خالد حسني املسقطي                                               رضا عبداهلل فرج             
لجنةال رئيس          لجنة ال نائب رئيس        
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 م   2023 يناير 21 التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية  
 

)  الموضوع: رقم  بقانون  لسنة  44المرسوم  اتفاقية    2022(  أحكام  بعض  بتعديل 

تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون 

 م.1975( لسنة 30رقم ) 

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

الصالح رئيس  أرفة    م2023يناير    18بتاريخ        السيد علي بن صالح  معالي 

المرسوم نسخة من  (،  1د    6ص ل ت ق/ ف    023)م  ، ضمن كتابه رقالمجلس

 ( رقم  لسنة  44بقانون  الخليج    2022(  بنك  تأسيس  اتفاقية  أحكام  بعض  بتعديل 

( رقم  بقانون  للمرسوم  المرافقة  بحرينية"  مساهمة  "شركة  لسنة  30الدولي   )

إلق لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبدار المالحظات  ،  م1975

 . الشؤون المالية واالقتصادية للجنة عليه 
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اجتماعاا   م2023يناير    21وبتاريخ       والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  عقدت 

، بشأنه، وقرار مجلس النواب  ، حيث اطلعت علق المرسوم بقانون المذكورمساخ ال

القانوني المستشار  قبل  من  المعدة  المذكرة  علق  اطلعت  القانوني كما  والمستشار   ،

 علق بشأنه. واطلعت كذلك  المساعد، والباحث القانوني األول، والباحث القانوني للجنة  

 1975( لسنة  30بتعديل المرسوم بقانون رقم )   1991( لسنة  14مرسوم بقانون رقم ) ال

، وعلق ) شركة مساهمة بحرينية (  اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي بالموافقة علق  

بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس   2022( لسنة  44جدول مقارن للمرسوم بقانون رقم )

( لسنة 30المرافقة للمرسوم بقانون رقم )  "  شركة مساهمة بحرينية"  بنك الخليج الدولي

1975 . 

لمبادئ المرستتتوم بقانون  إلق عدم مخالفة    –بعد المداولة والنقاش   –وانتات اللجنة        

 .رالدستووأحكام  

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام   2022( لسنة  44المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة        

للمرسوم   المرافقة  بحرينية"  الدولي "شركة مساهمة  الخليج  بنك  تأسيس  اتفاقية 

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية، م1975( لسنة  30بقانون رقم )

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                        

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 


