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 املالية واالقتصادية الشؤون جلنة لخص تقرير م

 العنوان

بتعدیل بعض أحكام اتفاقیة تأسیس بنك   2022) لسنة 44المرسوم بقانون رقم (

)  30الخلیج الدولي "شركة مساھمة بحرینیة" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (

 1975 لسنة

 الحكومة  املوضوع أصل 

 اللجنةاإلحالة إىل 
 م 2023ینایر  18

 سادس الفصل التشریعي ال –  ولدور االنعقاد العادي األ
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   )3( عدد االجتماعات
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 األساسي المرفق بھا. 

(دولة البحرین) أینما وردت في    إحالل عبارة (مملكة البحرین) محل عبارة -

اتفاقیة تأسیس بنك الخلیج الدولي "شركة مساھمة بحرینیة" والنظام األساسي  

 بھا. المرفق 

رأي جلنة الشؤون  

 التشريعية والقانونية
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 قانونمرسوم بالموافقة على ال قرار جملس النواب
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 م 2023 ینایر 25التاریخ: 
 ) 1التقریر: (

 
 

 الشؤون املالية واالقتصادية   تقرير جلنة 

بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس   2022) لسنة  44رقم (املرسوم بقانون حول 

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

 1975لسنة  

 
 ادس الفصل التشریعي الس – ول األدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

صاحب المعالي السید علي بن صالح  كتاب    المالیة واالقتصادیةلجنة الشؤون  استلمت  

ینایر   18  ) المؤرخ في1  د  6  ف  /ص ل م ق    022قم (، رالصالح رئیس مجلس الشورى

) لسنة  44المرسوم بقانون رقم ( دراسة ومناقشة  م، والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة ب2023

بتعدیل بعض أحكام اتفاقیة تأسیس بنك الخلیج الدولي "شركة مساھمة بحرینیة"   2022

   وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ. ،1975) لسنة  30المرافقة للمرسوم بقانون رقم ( 
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ً
 إجراءات اللجنة:  :أوال

 :في االجتماعات اآلتیة بقانون المذكورالمرسوم تدارست اللجنة  )1(

 الفصل  الدور  التاریخ  رقم االجتماع

 قبل ورود قرار مجلس النواب

لثالثا 3202 ینایر  8   السادس األول  

2023ینایر   15 الرابع  السادس األول  

 بعد ورود قرار مجلس النواب

2023ینایر   22 الخامس   السادس األول  
 

 

 

والتي اشتملت على مرسوم بقانون  لاب  أثناء دراستھا على الوثائق المتعلقةاطلعت اللجنة    )2(

 ما یلي:

 ) بتعدیل بعض أحكام اتفاقیة تأســیس بنك الخلیج    2022) لســنة  44المرســوم بقانون رقم

 .1975) لسنة 30الدولي "شركة مساھمة بحرینیة" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (

  التشریعیة والقانونیة.رأي لجنة الشؤون 

 مذكرة الرأي القانوني. 

  لمواد المرسوم بقانون.جدول مقارنة 

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. 
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 ممثلون عن:  2023ینایر  22االجتماع الخامس المنعقد بتاریخ  حضردعوة من اللجنة،  ب )3(

 المنصب  االسم
 وزارة الصناعة والتجارة 

 وكیل وزارة الصناعة والتجارة  الدوسريالسیدة إیمان أحمد 
 مستشار خبیر الشؤون القانونیة محمد عبدالمنعم العید  دی الس

 صرف البحرین المركزي م
 المدیر التنفیذي للرقابة المصرفیة  السید خالد حمد الحمد 

 ون القانونیة ؤ لشلالمستشار العام  ة منار مصطفى السیددی الس

 رئیس مجموعة الجلسات  السید محمد ناصر لوري
 (وزارة المالیة واالقتصاد الوطني) 

  أخصائي جلسات السید عبدالحمید خالد الحمادي 
 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 شؤون برلمانیةأخصائي  السیدة سوسن محمد القفاص 
 

 

 :ؤھمكل من السادة أسما مجلسللحضر اجتماعات اللجنة من األمانة العامة   •

 المنصب  االسم  
 ھیئة المستشارین القانونیین 

نائب رئیس ھیئة  -مستشار قانوني  الدكتور علي حسن الطوالبة
 المستشارین القانونیین 

 المستشار المالي واالقتصادي  زھرة یوسف رحمة 
 باحث قانوني أول  علي نادر السلوم
 العامة مشرف البحوث  منى إبراھیم العید 

  باحث قانوني عیسى خمیس سبت
 باحث اقتصادي  مشعل إبراھیم المالكي 

 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان  جواد مھدي محفوظ 
 أمین سر لجنة مریم أحمد الریس 
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 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم وتواصل علي عباس العرادي 

 وتواصل أول أخصائي إعالم  ماجد  ھاشمالسید حسین 
 أخصائي إعالم وتواصل السید صادق جعفر الحلواجي 

 

 

 
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي  -اثاني

المرـسوم بقانون رقم رأت لجنة الـشؤون التـشریعیة والقانونیة بمجلس الـشورى ـسالمة  

مـساھمة  بتعدیل بعض أحكام اتفاقیة تأـسیس بنك الخلیج الدولي "ـشركة    2022) لـسنة  44(

ــنة  30بحرینیة" المرافقة للمرســــوم بقانون رقم ( من الناحیتین الدســــتوریة    ؛1975) لســ

 والقانونیة.

ا
ً
 رأي اللجنة: -ثالث

بتعدیل بعض أحكام اتفاقیة   2022) لسـنة  44المرسـوم بقانون رقم (تدارسـت اللجنة  

للمرســـوم بقانون رقم تأســـیس بنك الخلیج الدولي "شـــركة مســـاھمة بحرینیة" المرافقة  

واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ، وعلى رأي لجنة الشــؤون ،  1975) لســنة 30(

الناحیتین  التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة المرسوم بقانون من  

ــتورـیة والـقانونـیة  تـبادل وتم  بشــــأـنھ،    ة، كـما اطلـعت على ـمذكرة الرأي الـقانوني المـعدّ اـلدســ

والمسـتشـار  القانوني    والمسـتشـار،  أصـحاب السـعادة أعضـاء اللجنة ھ بینوجھات النظر حول

ممثلي كٍل من وزارة الصناعة والتجارة ومصرف  مالحظات  واستمعت ل،  المالي واالقتصادي

 .قانونبمرسوم الحول البحرین المركزي 

  المادة األولى  مواد، نصت من ثالث    –عن الدیباجة    فضالً   –  یتألف المرسوم بقانون

الدولي ((شركة مساھمة بحرینیة)) والنظام "  :أن  منھ على الخلیج  تأسیس بنك  اتفاقیة  تُعَدل 

عبارة   إحالل  على  المادة الثانیةنصت  و  األساسي المرفق بھا، على النحو المرافق لھذا القانون.
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یة تأسیس بنك الخلیج الدولي  (مملكة البحرین) محل عبارة (دولة البحرین) أینما وردت في اتفاق

 تنفیذیة. المادة الثالثة وجاءت ((شركة مساھمة بحرینیة)) والنظام األساسي المرفق بھا". 

تم إجراء تعدیالت على اتفاقیة تأسیس بنك الخلیج الدولي ((شركة مساھمة   ،ووفقًا لذلك 

 تي:بحرینیة)) والنظام األساسي المرفق بھا على النحو اآل

(أوالً  المادة  بنص  یستبدل  مساھمة 4:  ((شركة  الدولي  الخلیج  بنك  تأسیس  اتفاقیة  من   (

 بحرینیة))، النص اآلتي:

 ): 4مادة (

حددة، على أنھ یجوز حلھا بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة  تأسست الشركة لمدة غیر م

 ) من النظام األساسي للشركة. 43یصدر باألغلبیة المقررة في المادة (

 
 ً ) من النظام األساسي المرفق باتفاقیة  44) و( 32) و(24) و(3: یستبدل بنصوص المواد (ثانیا

 ، النصوص اآلتیة:تأسیس بنك الخلیج الدولي ((شركة مساھمة بحرینیة))

 ): 3مادة (

تأسست الشركة لمدة غیر محددة، على أنھ یجوز حلھا بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة  

 ) من النظام األساسي للشركة. 43یصدر باألغلبیة المقررة في المادة (
 

 ): 24مادة (

االعتبار الجھد الذي تحدد الجمعیة العامة العادیة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة آخذةً في   -1

 % من صافي الربح. 10قام بھ المجلس وما تحقق من أرباح على أال تزید ھذه المكافآت عن 

2-  ) الفقرة  أحكام  من  لرئیس  1استثناًء  إضافیة  مخصصات  تحدید  یجوز  المادة،  ھذه  من   (

تعتمدھا   سیاسة  وفق  الشركة  أرباح  بحساب  مرتبطة  غیر  اإلدارة  مجلس  وتنفرد  وأعضاء 

بتعدیلھا من وقت إلى آخر الجمعیة العامة العادیة (سیاسة مخصصات المجلس)، وذلك على 

شكل مبالغ ثابتة تجمع بین أتعاب، وتكالیف حضور، وبدالت على النحو الذي تحدده سیاسة  

من حساب المصروفات، لتمكین   امخصصات المجلس، على أن یتم خصم ھذه المبالغ سنویً 
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اب أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة والكفاءات المطلوبة واالحتفاظ بھم  الشركة من استقط

 وتحفیزھم إلدارة الشركة على نحو یحقق األغراض التي تأسست من أجلھا.
 

 ): 32مادة (

بِعلم  -1 مسجلة  بخطابات  العامة  الجمعیة  اجتماعات  لحضور  المساھمین  إلى  الدعوة  توجھ 

عة الِعلم بزمان ومكان االجتماع (بما في ذلك الوسائط الوصول أو بأي طریقة أخرى تثبت واق

اإللكترونیة)، ویجب أن تتضمن الدعوة لالجتماع جدول األعمال الذي یضعھ مجلس اإلدارة 

) بشأن الدعوة الجتماعات الجمعیة العامة المقرر انعقادھا 2مع مراعاة ما تنص علیھ الفقرة (

 لكترونیة. بشكل كامل عن بُعد عبر وسائل االتصال اإل

یجوز عقد اجتماعات الجمعیة العامة بشكل كامل عن بُعد والتصویت على القرارات فیھا  -2

عبر وسائل االتصال اإللكترونیة شریطة اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان االمتثال ألیة أحكام 

عقد  إلزامیة تفرضھا الجھات المختصة في دولة المقر الرئیسي (مملكة البحرین) فیما یتعلق ب

 اجتماعات الجمعیة العامة بھذا الشكل.
 

 ): 44مادة (

 المسائل اآلتیة ال تنظرھا إال الجمعیة العامة المنعقدة بصفة غیر عادیة:

 تعدیل اتفاقیة التأسیس أو النظام األساسي للشركة.  -1

 بیع كل المشروع الذي قامت بھ الشركة أو التصرف فیھ بأي وجھ آخر.  -2

 اندماجھا في شركة أو ھیئة أخرى. حل الشركة أو  -3

 زیادة رأس المال أو تخفیضھ. -4

 زیادة أغراض الشركة أو تنویعھا. -5

 صفیة الشركة. ت -6

 إصدار فئات أخرى من األسھم عدا األسھم العادیة. -7

 تغییر اسم الشركة.  -8
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قیة التأسیس ) من اتفاقیة التأسیس، تصدر التعدیالت على اتفا10) و( 9) و( 2فیما عدا المواد (

أو النظام األساسي دون الحاجة إلى صدور قانون، على أال تتضمن التعدیالت مخالفة ألحكام 

 القوانین أو األنظمة المعمول بھا بدولة المقر. 

 

كما ھو وارد في مذكرة ھیئة التشــــریع   –تتمثل مبررات إصــــدار المرســــوم بقانون  

حة قد دعت إلى اســتحداث بعض أحكام اتفاقیة  حاجة العاجلة والُملن الفي أ  –والرأي القانوني  

والنظام األسـاسـي المرفق بھا، وذلك   )(شـركة بحرینیة مسـاھمة)( تأسـیس بنك الخلیج الدولي

لحقوق ومصــالح مســاھمي البنك الممثلین بالدول األعضــاء في مجلس التعاون لدول  رعایةً 

وتحقیقًا لغایات تأســیس البنك ، الخلیج العربیة عن طریق الجھات الســیادیة المعنیة التابعة لھا

اؤه إدراًكا من حكومات الدول  الذي نصـت دیباجتھ على  تثمار  الموقعة ألأنھ قد تم إنـش ھمیة اـس

  .في مشروعات مصرفیة تعود علیھا بالنفع واالزدھار  بعض أموالھا

 

ك ویالً على ما توافقت علیھ إرادة ورغبة المســاھمین من تعدیل اتفاقیة تأســیس بنوتع

ــي المرفق بھا، فیما یخص مدة (الخلیج الدولي  ــاس ــاھمة)) والنظام األس ــركة بحرینیة مس (ش

ركة غیر محددة، فضـالً عن  ركة لتكون مدة الـش تحداث الـش أحكام تواكب متطلبات العصـر   اـس

قھم وصـالحیاتھم فیما یتعلق بـشؤون یضـفي عنصـر المرونة في ممارـسة المـساھمین لحقو بما

ـصون الملكیة الخاـصة الذي أرـساه الدـستور، ونظًرا للطابع المالي ألغراض  البنك عمالً بمبدأ

التقدم  فقد تم  ؛یر العادیةالتي تتطلب ســـرعة تنفیذ قرارات الجمعیة العامة غ البنك وأنشـــطتھ

ــیس بـنك الخلیج اـلدولي ( ــدار التـعدیالت على اتـفاقـیة ـتأســ ــتصــ ــرـكة بحرینـیة (بطـلب اســ شــ

بـصفة مـستعجلة لتالفي ما قد یترتب على تأخیر قرار  مـساھمة)) والنظام األـساـسي المرفق بھا

المصـالح االقتصـادیة الجمعیة العامة غیر العادیة من إضـرار بمصـالح المسـاھمین، وخاصـة 

 التي تحتاج إلى السرعة في تنظیم القواعد الحاكمة لھا، تحقیقًا للھدف من تقریرھا.

) قد 4وم بقانون على المادة (الذي أتى بھ المرسـ، فإن التعدیل باإلضـافة إلى ما سـبقو
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ــمدة الشركة في مملكة البحرین  نص على أن   50 غیر محدودة، حیث كانت قبل ذلك محددة ب

إیجابیة على االقتصـاد الوطني من   انعكاسـات ، وھو أمر لھ م2025، تنتھي بحلول العام عاًما

 عدة جوانب، ومنھا على سبیل المثال ما یلي:

علیة المكتـسبة على المدى الطویل للبنك بحـسب الـسیاق التاریخي لھ المحافظة على القیمة الف  -

 ھ.  مكانیة استمرار أعمالإو

تقرار على ا  - باإلضـافة  ،بھا البنك  التي یلتزمإلجراءات القانونیة والفنیة  إضـفاء نوع من االـس

تعثر أداء حالة عدم االستقرار في األسواق و وتجنب بنوك الإلى االلتزامات المالیة مع الدول و

 االلتزامات المالیة.

 االستقرار الوظیفي للموظفین. ضمان وكذلك   ،ھمبحفظ حقوق  ااطمئنانً المساھمین إعطاء  -
 

لى التوصیة بالموافقة  إانتھت اللجنة    المرسوم بقانون،  بعد تبادل وجھات النظر بشأن

حیث ؛  والمبررات التي یسعى لتحقیقھا ولتوافر المبررات القانونیةعلیھ توافقًا مع األھداف  

من عرض    ) من الدستور38المادة (  روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبتھ

حیث المراسیم بقوانین على مجلسي الشورى والنواب خالل ثالثین یوًما من تاریخ صدورھا،  

ال بقانون، حال غیاب  المرسوم  بتاریخ  مجلسصدر  لدى 2022نوفمبر    15ین،  إیداعھ  ، وتم 

توافرت بشأن المرسوم بقانون  وحیث  .  2022نوفمبر    17تاریخ  رى والنواب بمجلسي الشو

التأخیر، وھي حالة  التي توجب اإلسراع في اتخاذ تدابیر عاجلة ال تحتمل  حالة االستعجال 

یقدرھا جاللة الملك، إذ إن مدى توافر ھذه الحالة الُملجئة إلصدار المراسیم بقوانین یراعى  

/أ) من الدستور من أن  33ادة (فیھا السلطة التقدیریة لإلرادة الملكیة باعتبار ما تنص علیھ الم

یبررھا ما  لھا  االستعجال  لحالة  فتقدیر جاللتھ  ثم  ومن  الدولة،  رأس  ھو  الملك    فإن؛  جاللة 

بقانون المادة (  المرسوم  الدستور وباقي النصوص  38یكون قد صدر مستوفیًا شروَط  ) من 

ه ونفاذه على الدستوریة ذات الصلة، وتوافرت بشأنھ الشروط الشكلیة والموضوعیة إلصدار

   نحو ما سلف بیانھ.
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 وصي تبقانون ومبرراتھ، و  أھداف المرسوم  معتتفق  فإن اللجنة  وتأسیًسا على ذلك،  

 .یھبالموافقة عل 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ارابع

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار 39إعماالً لنص المادة (      

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.   إسماعیل البنمحمد الدكتور بسام  سعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیًا.   ة ـمـ د آل رحـعی ادق  ـ ص تاذـ األسسعادة  .2

ا
ً
 توصية اللجنة: -خامس

 مناقشــات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصــي بالموافقة على في ضــوء ما دار من          

بتعدیل بعض أحكام اتفاقیة تأســـیس بنك الخلیج    2022) لســـنة 44المرســـوم بقانون رقم (

 .1975) لسنة 30الدولي "شركة مساھمة بحرینیة" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،
 
 
 
 
 
 

 

 خالد حسني املسقطي                                               رضا عبداهللا فرج                  

 لجنةال رئيس          لجنة ال نائب رئيس        
 



  
 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ثاينال املرفق
 
 

 

 رأي لجنة الشؤون
 قانونیةالتشریعیة وال



 

1 

 

 

 

 

 م   2023 يناير 21 التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 
 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية  

 
 

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

 .م1975( لسنة  30للمرسوم بقانون رقم )مساهمة بحرينية" المرافقة  الخليج الدولي "شركة  

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

المجلسأرفق    م2023يناير    18بتاريخ        رئيس  الصالح  بن صالح  علي  السيد  ،  معالي 

( لسنة  44المرسوم بقانون رقم )نسخة من  (،  1د    6ص ل ت ق/ ف    023)م  ضمن كتابه رق

مساهمة بحرينية" تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة  اتفاقية  بتعديل بعض أحكام    2022

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  ،  م1975( لسنة  30للمرسوم بقانون رقم ) المرافقة  

 . الشؤون المالية واالقتصادية للجنةوذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه 
 

، حيث مسا خالعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها    م2023يناير    21وبتاريخ      

بقانون   المرسوم  النواب بشأنهالمذكوراطلعت على  المذكرة ،  ، وقرار مجلس  كما اطلعت على 

القانوني المستشار  قبل  من  المساعدالمعدة  القانوني  والمستشار  األول ،  القانوني  والباحث   ،  ،

بتعديل   1991( لسنة  14مرسوم بقانون رقم )ال  علىواطلعت كذلك    بشأنه.للجنة    والباحث القانوني

 ) شركة  بالموافقة على اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي 1975( لسنة 30المرسوم بقانون رقم )



2 

 

بتعديل بعض    2022( لسنة  44جدول مقارن للمرسوم بقانون رقم )، وعلى  مساهمة بحرينية (

المرافقة للمرسوم بقانون رقم    "   شركة مساهمة بحرينية"   أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي

 . 1975( لسنة  30)

 

لمبتاد  وأحكتام  المرستتتتوم بقتانون  إلى عتدم مختالفتة    –بعتد المتداولتة والنقتا     –وانتهتت اللجنتة        

 .رالدستو

 

 

 اللجنة:رأي 

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

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

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية، م1975لسنة 

 

 

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                               
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ثالثال املرفق
 
 

 

 رأي القانونيمذكرة ال
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 م 2023يناير  21  التاريخ: 
 

 سعادة السيد خالد حسين المسقطي الموقر
 ن المالية واالقتصاديةؤورئيس لجنة الش

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
 
 

بتعديل  م،  2022( لسنة  44المرسوم بقانون رقم )بخصوص    شارحةالموضوع: مذكرة  
اتفاقية   أحكام  الدوليبعض  الخليج  بنك  المرافقة  تأسيس  بحرينية((  مساهمة    ))شركة 
 م. 1975( لسنة 30للمرسوم بقانون رقم )

وبعد     أعاله،  الموضوع  بشأن  القانوني  بالرأي  مذكرة  بتقديم  سعادتكم  تكليف  على  بناًء 
بشأن الالئحة الداخلية   2002( لسنة  55وعلى المرسوم بقانون رقم )  ،على الدستوراالطالع  

بالموافقة    1975( لسنة  30على المرسوم بقانون رقم )و   مجلس المجلس الشورى وتعديالته،ل
وعلى قانون    على اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ))شركة مساهمة بحرينية((، وتعديالته، 

( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  لسنة  21الشركات  وتعديالته، 2001(  وعلى    ، 
ينية"، الصادرة  لبنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحر ةالجمعية العامة غير العادي  قرارات

تمديد مدة بنك الخليج الدولي   اعتمادم، بشأن 2022مارس    31المنعقد بتاريخ  اجتماعهافي 
وعلى المرسوم بقانون  "شركة مساهمة بحرينية"،    الدولي  وتعديل النظام األساسي لبنك الخليج

 :نفيد سعادتكم باآلتي، تفاقية المرافقة لهواالمحل الرأي 
 

 :النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة – أوالا 
الملكية الخاصة مصونة، فال يمنع أحد    -ج    "على أن:    ( من الدستورفقرة ج  9تنص المادة )   

المنفعة العامة في من التصرف في ِملكه إال في حدود القانون، وال ينزع عن أحد ملكه إال بسبب  

 ".األحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادال

 ( من الدستور على أن: 10تنص المادة )
االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام   - " أ  

ة االقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين،  والنشاط الخاص، وهدفه التنمي 
 وذلك كله في حدود القانون. 
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تعمل الدولة على تحقيق الوحدة االقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية    - ب  
 ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها." 

 ( من الدستور على: 38ادة )نصت الم
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل    "

مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر  
  .في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور

مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من  ويجب عرض هذه المراسيم على كل من  
تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين  
الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة 

ا المجلسان زال كذلك ما القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقره
 .كان لها من قوة القانون

   ( المادة  )121وتنص  رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة55(  الداخلية    2002(  الالئحة  بشأن 

 لمجلس الشورى على أن: 

( من الدستور،  38" يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق ألحكام المادة )

مجلس رئيس  من  إليه  في    وتحال  لها  ويكون  فيها،  رأيها  إلبداء  المختصة  اللجان  إلى  النواب، 

 المجلس وفي اللجان األولوية على أية أعمال أخرى." 

 على أن:  ه( من 122وتنص المادة )

بقانـون صادر طبقاً ألحكام  "   بالتعديل في نصوص أي مرسـوم  اقتراحات  بأية  التقدم  ال يجوز 

 ." ( من الدستور 38المادة )

 على أن:  ه( من 123وتنص المادة )

تسري المنصوص    "  القوانين  مشروعات  بمناقشة  الخاصة  اإلجراءات  بقوانين  المراسيم  بشأن 

  .ـذه المراسيم بالموافقة أو بالرفضويصوت المجلس على ه  الالئحة.هذه  فيعليها 

 في وينشر هذا القرار    المجلس، ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء  

 " الجريدة الرسمية. 
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ا    :المرسوم بقانون  محتوى -ثانيا

تعديل  ثالث مواد، نصت المادة األولى على  من    - فضاًل عن الديباجة    –  المرسوم بقانون   يتألف 

والنظام األساسي المرفق بها وذلك على   (اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي )شركة مساهمة بحرينية

المادة الثانية على حلول عبارة "مملكة البحرين" محل عبارة  للقانون، فيما نصت  النحو المرافق 

بها، المرفق  والنظام األساسي  التأسيس  اتفاقية  أينما وردت في  البحرين"  الثالثة    "دولة  المادة  أما 

 تنفيذية.  كانتف
 

ا   :المرسوم بقانونأهداف ومبررات   -  ثانيا
اتفاقية  تعديل    تنفيذ ما توافقت عليه إرادة ورغبة المساهمين من  إلى  المرسوم بقانونيهدف  

  النظام األساسي ))شركة بحرينية مساهمة((، باإلضافة إلى تعديل    بنك الخليج الدولي  تأسيس

عن   فضاًل  محددة،  غير  الشركة  مدة  لتكون  الشركة"  "مدة  يخص  فيما  وذلك  بها،  المرفق 

متطلبات العصر، بما يضفي عنصر المرونة في ممارسة المساهمين   أحكام تُواكباستحداث  

عماًل بمبدأ صون الملكية الخاصة التي أرساه    لحقوقهم وصالحياتهم، فيما يتعلق بشؤون البنك،

 الدستور.

الجمعية   قرارات  تنفيذ  تتطلب سرعة  التي  وأنشطته  البنك  المالي ألغراض  للطابع  ونظًرا 

العامة غير العادية، فكان من الضروري تعديل اتفاقية تأسيس البنك، والنظام األساسي المرفق 

تأخير تنفيذ قرار الجمعية العامة من إضرار   بها بصفة مستعجلة لتالفي ما قد يترتب على

بمصالح المساهمين، وخاصة المصالح االقتصادية التي تحتاج إلى سرعة في تنظيم القواعد 

 الحاكمة لها، تحقيقًا للهدف من تقريرها.  

 أما بشأن إجراءات ومبررات إصداره بأداة المرسوم بقانون:   
جلسته ) السادسة (    في  على المرسوم بقانون محل الرأي القانوني   وافق مجلس النواب الموقر   

الثالثاء    -الفصل التشريعي السادس    -من دور االنعقاد السنوي العادي األول   المنعقدة في يوم 

إلى  2022يناير    17الموافق   إحالته  وقرر   ،  ( المادة  لنص  استناداً  الشورى  ( من  81مجلس 

لحاجة العاجلة والُملحة مبررات ا،  المرافقة للمرسوم بقانون   المذكرة اإليضاحية  قد بينتو ،  الدستور

)شركة بحرينية مساهمة(،   قد دعت إلى استحداث بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي

وذلك   بها،  المرفق  األساسي  بالدول  والنظام  الممثلين  البنك  مساهمي  ومصالح  لحقوق  رعاية 

 األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الجهات السيادية المعنية التابعة لها. 

لبعض   األعضاء  الدول  استثمار  أهمية  على  ديباجته  الذي نصت  البنك  تأسيس  لغايات  وتحقيقًا 

بالنفع واالزدهار، وتعوياًل على ما سبق عرضه من أموالها في مشروعات مصرفية تعود عليها  
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المادة ) لنص  وفقًا  تأخير  بقانون دون  المرسوم  لزم األسراع في إصدار  فقد  ( من  38أهداف، 

الدستور، التي أجازت لجاللة الملك فيما بين أدوار انعقاد مجلس الشورى ومجلس النواب إصدار  

 ب اإلسراع في اتخاذ تدابير بشأنها ال تحتمل التأخير. مراسيم لها قوة القانون بشأن األمور التي يج 

 

 الرأي القانوني:  – ثالثا

حيث إنه   –سالفة الذكر  –أنه يتألف من نصوصه تبين  المرسوم بقانون،االطالع على بعد  
رعاية لحقوق ومصالح مساهمي البنك الممثلين بالدول األعضاء  يناقش مسألة هامة أال وهي:  

 التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الجهات السيادية المعنية التابعة لها. في مجلس 
)شركة مساهمة بحرينية((  )وبناء على قرار الجمعية العامة غير العادية لبنك الخليج الدولي  

م، بشأن اعتماد تمديد مدة بنك الخليج الدولي  31/3/2022الصادرة في اجتماعها المنعقد في  
 فنعرض ذلك على التفصيل التالي: م النظام األساسي للبنك.وتعديل بعض أحكا

: في المادة الثانية منه على ضرورة أن تحل    –محل العرض    –أشار المرسوم بقانون    أوالا
بنك    اتفاقية تأسيس ( محل عبارة )دولة البحرين( أينما وردت في  مملكة البحرين(عبارة )) 

 المرفق بها. النظام األساسي )شركة مساهمة بحرينية((، و )الخليج الدولي 
وفي هذا تناُسًبا مع ما ورد في ميثاق العمل الوطني، و))دستور مملكة البحرين((، والمذكرة 
والمراسيم   القوانين،  التفسيرية، وجميع  الواردة عليه، ومذكراتها  والتعديالت  له،  التفسيرية 

ظم )حماه هللا ورعاه(، وما يعقب  بقوانين، وكل اللوائح فتصدر َجميعُها باسم جاللة الملك الُمع
 ))ملك مملكة البحرين((. ذلك من ذكر عبارة 
بشأن م،  11/1975/ 24  الصادر بتاريخ م،1975لسنة  30رقم  بقانون  وحيث إن المرسوم

، والتعديالت الواردة الموافقة على إتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" 
  15مرسوم بقانون رقم  ، وال1991لسنة    14مرسوم بقانون رقم  ال  عليه على الترتيب التالي:

لسنة   16مرسوم بقانون رقم  م، وال1998لسنة    9رقم    -مرسوم بقانون  وال  م،1992لسنة  
  بتاريخم، صدرت جميعها قبل صدور الدستور الحالي ))لمملكة البحرين(( الصادر  1999

 (. 2517ريخ، في عدد خاص رقم )م، والمنشور بالجريدة الرسمية بذات التا14/2/2002
)دولة   عبارة  ذكر  فيها  يرد  التي  البالد  قوانين  جميع  تُعدل  أن  يجب  فإنه  ذلك،  وبناء على 

 ))مملكة البحرين((. البحرين( إلى عبارة 
واستناًدا إلى ما سبق، فقد تم النص في المادة الثانية من المرسوم بقانون على ذلك، توافقًا مع 

 لتي تصدر بمملكة البحرين.كل صور التشريعات ا
صدرت جميعها بناء على   –باالستبدال  –كل ما ورد من تعديالت وتجدر اإلشارة الى ان   

)شركة مساهمة بحرينية(( الصادرة )الدولي  قرار الجمعية العمومية غير العادية لبنك الخليج  
بنك الخليج وتعديل  م، بشأن اعتماد تمديد مدة  2022مارس    31في اجتماعها المنعقد بتاريخ  

 بعض أحكام النظام األساسي للبنك، وجاء ذلك على النحو االتي: 
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وكذلك    ،))شركة مساهمة بحرينية((  اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي( من  4المادة ):  أوالا 
 النص اآلتي:  باالتفاقية: ( من النظام األساسي المرفق 3المادة )
 : الخليج الدولي ))شركة مساهمة بحرينية(( من اتفاقية تأسيس بنك  (4مادة )

تأسست الشركة لمدة غير محددة، على أنه يجوز حلها بقرار من الجمعية العامة غير العادية 
 ( من النظام األساسي للشركة.43يصدر باألغلبية المقررة في المادة )

 التفاقية: لمن النظام األساسي  (3مادة )ونصت ال
محددة، على أنه يجوز حلها بقرار من الجمعية العامة غير العادية تأسست الشركة لمدة غير 

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

كلمة )شركة( الواردة وليس )البنك(،  وأصبحت  ،  أصبحت مدة الشركة )غير محددة( حيث  
رقم   التجارية  الشركات  لقانون  الخامس2001لسنة    21لخضوعها  الباب  وتعديالته،    -م، 

 الفصل السابع.
 

 نصت على أنه: و ، ( من القانون هي التي تنظم تلك األغلبية43أما بشأن المادة )
ا ما لم يحضره مساهمون يمثلون  ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحً  -1 "

الشركة   أسهم  أرباع  الحاضرينثالثة  أسهم  بثلثي  القرارات  هذا وتصدر  يتوافر  لم  فإذا   .
القادمة لالجتماع األول   يوما  الثالثين  ينعقد خالل  ثان  اجتماع  إلى  الدعوة  النصاب وجهت 

  .ويكون االجتماع صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف األسهم
لم يتوافر هذا النصاب لالجتماع الثاني أو لصحة القرارات التي تتخذ فيه وفقا ألحكام    وإذا -2

فتوجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ توجيه    السابقة،الفقرة  
االجتماع   إلى  الحاضرين  الثاني، الدعوة  عدد  كان  مهما  الثالث صحيحا  االجتماع   .ويعتبر 

 " .قرارات في االجتماع الثالث بأغلبية أصوات الحاضرينوتصدر ال
 

المرفق باتفاقية تأسيس بنك الخليج    ( من النظام األساسي24ما يخص تعديل المادة )  ثانياا:
 : على أن (24مادة )فقد نصت ال :الدولي ))شركة مساهمة بحرينية(( 

اإلدارة آخذةً في االعتبار الجهد  تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس       -1
% من صافي 10الذي قام به المجلس وما تحقق من أرباح على أال تزيد هذه المكافآت عن  

 الربح.
( من هذه المادة، يجوز تحديد مخصصات إضافية لرئيس  1استثناًء من أحكام الفقرة )   -2

وتنفرد   تعتمدها  سياسة  وفق  الشركة  أرباح  بحساب  مرتبطة  غير  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 
بتعديلها من وقت إلى آخر الجمعية العامة العادية )“سياسة مخصصات المجلس”(، وذلك على  

بين أتعاب، وتكاليف حضور، وبدالت على النحو الذي تحدده سياسة  شكل مبالغ ثابتة تجمع  
مخصصات المجلس، على أن يتم خصم هذه المبالغ سنوياً من حساب المصروفات، لتمكين  
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الشركة من استقطاب أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة والكفاءات المطلوبة واالحتفاظ  
 راض التي تأسست من أجلها.بهم وتحفيزهم إلدارة الشركة على نحو يحقق األغ

 
 أما مالحظتنا على هذه المادة فهي: -
أعضاء   -1 مكافآت  تجعل  والتي  تعديل،  دون  هي،  كما  المادة  من  األولى  الفقرة  ظلت 

على أال تزيد هذه المكافآت عن ،  الجمعية العامة العاديةمجلس اإلدارة من اختصاص  
 .% من صافي الربح10

ثم جاء التعديل باالستحداث للفقرة الثانية من المادة، حيث جاءت بوضع استثناء هام  -2
أتعاب، وتكاليف  عبارة عن )  -مبالغ ثابتة    –  مخصصات إضافيةتحديد  جًدا: بأن أجاز  
ال ترتبط بحساب األرباح والخسائر،  لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة    (حضور، وبدالت

المجلس”( تعتمدها وتنفرد بتعديلها من وقت    )“سياسة مخصصاتتسمى    وفق سياسة
العادية العامة  الجمعية  آخر  حساب  ،  إلى  من  سنوياً  المبالغ  هذه  يتم خصم  أن  على 

 .المصروفات
استقطاب أعضاء مجلس إدارة من ذوي  وكان الهدف من هذا التعديل تشجيع، وتمكين  

إلدارة الشركة على نحو يحقق  الخبرة والكفاءات المطلوبة واالحتفاظ بهم وتحفيزهم  
 األغراض التي تأسست من أجلها. 

 
المرفق باتفاقية تأسيس بنك الخليج    ( من النظام األساسي32ما يخص تعديل المادة )  ثالثاا: 

 (: 32)فقد نصت المادة  :الدولي ))شركة مساهمة بحرينية(( 
بِعلم  توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات    -1 الجمعية العامة بخطابات مسجلة 

الوصول أو بأي طريقة أخرى تثبت واقعة الِعلم بزمان ومكان االجتماع )بما في ذلك الوسائط 
اإللكترونية(، ويجب أن تتضمن الدعوة لالجتماع جدول األعمال الذي يضعه مجلس اإلدارة 

جمعية العامة المقرر انعقادها ( بشأن الدعوة الجتماعات ال2مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة )
 بشكل كامل عن بُعد عبر وسائل االتصال اإللكترونية. 

يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة بشكل كامل عن بُعد والتصويت على القرارات فيها   -2
عبر وسائل االتصال اإللكترونية شريطة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان االمتثال ألية أحكام 

فرضها الجهات المختصة في دولة المقر الرئيسي )مملكة البحرين( فيما يتعلق بعقد  إلزامية ت 
 اجتماعات الجمعية العامة بهذا الشكل. 

 
 هي:  ( من النظام األساسي32المادة )والمالحظات على نص  -
صفتهم   -1 كانت  أيا  العامة  الجمعية  اجتماعات  لحضور  المساهمين  إلى  الدعوة  توجه 

ويضع المؤسسون جدول  جدول األعمالويجب أن تتضمن الدعوة   مسجلة  بخطابات
ويضع مجلس اإلدارة جدول أعمال    ،أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية

 .عاديةالجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو بصفة غير 
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بخطابات مسجلة  توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة   -1

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

 . في ذلك الوسائط اإللكترونية(

الذي يضعه مجلس اإلدارة    جدول األعمال  بيان  الدعوة لالجتماع  تشتملويجب أن   -2

حضور   أجاز  كامل  كما  بشكل  العامة  الجمعية  بُعد  اجتماعات  وسائل  عن  عبر 

اإللكترونية  أحكام    بشرط،  االتصال  ألية  االمتثال  لضمان  الالزمة  التدابير  اتخاذ 

فيما    .إلزامية تفرضها الجهات المختصة في دولة المقر الرئيسي )مملكة البحرين(

 ت الجمعية العامة بهذا الشكل.يتعلق بعقد اجتماعا

 
المرفق باتفاقية تأسيس بنك    ( من النظام األساسي44ما يخص تعديل المادة )  رابعاا:

 (: 44مادة )فقد نصت ال :الخليج الدولي ))شركة مساهمة بحرينية(( 

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

 اتفاقية التأسيس أو النظام األساسي للشركة. تعديل     -1

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

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

 زيادة رأس المال أو تخفيضه.     -4

 زيادة أغراض الشركة أو تنويعها.     -5

 تصفية الشركة.     -6

 إصدار فئات أخرى من األسهم عدا األسهم العادية.    -7

 تغيير اسم الشركة.    -8

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

التأسيس أو النظام األساسي دون الحاجة إلى صدور قانون، على أال تتضمن التعديالت  

 ظمة المعمول بها بدولة المقر.مخالفة ألحكام القوانين أو األن

 ، هي: من النظام األساسي(  44لمالحظات على نص المادة )ا -

، فقد قصرته الجمعية العامة غير عادية  اختصاص  –محل التعديل    –حددت المادة   -1

فيه بأي    أو التصرف  بيع  –  التأسيس أو النظام األساسي للشركة  على: )تعديل اتفاقية
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زيادة   -الشركة أو اندماجها    حل  -كل المشروع الذي قامت به الشركة    في  وجه آخر 

إصدار  -  تصفية الشركة -  أغراض الشركة أو تنويعها  زيادة  -   رأس المال أو تخفيضه

 (.تغيير اسم الشركة - فئات أخرى من األسهم عدا األسهم العادية
تنازل المساهم    و إال أنها حذفت اختصاص كان منصوص عليه في النظام األساسي، وه •

 ، وأخرجته من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.عن جزء من حصته 
مرسوم بقانون  ( من االتفاقية التأسيس، والُمعدلة بال7وذلك توافقاا مع نص المادة )

 على أن: والذي نص م، 1999لسنة  (16)رقم 
الموافقة على إصدار   لمجلس اإلدارةأسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة. ويحق    "             

في الشركة ألي شخص طبيعي أو اعتباري دون أن يكون لباقي    تحويل أية أسهمأو  

المساهمين ممارسة حق األولوية في شراء األسهم في حالة رغبة أي مساهم في تحويل  

يتناسب مع نص المادة   –محل العرض    –قانون  فإن هذا التعديل بالمرسوم ب ،  "أسهمه

تجعل  7) التي  التأسيس،  اتفاقية  من  اإلدارة(  مجلس  في    حق  النظر  أحد تنازل  في 

، وأخرجت هذا االختصاص من أمام الجمعية العامة  عن جزء من حصته  المساهمين

 غير العادية. 

اتفاقية التأسيس أو النظام  تعديالت على  : صدور أي  ألصلأكد المرسوم بقانون أن ا -2
وفي ذلك حرية    ،بذلك  دون الحاجة إلى صدور قانون ، مباشرة داخل البنك،األساسي

)عادية   العمومية  والجمعيات  اإلدارة،  بشرط:    –لمجلس  وذلك  عادية(،  أال  وغير 
)مملكة    تتضمن التعديالت مخالفة ألحكام القوانين أو األنظمة المعمول بها بدولة المقر

 . ين(البحر
ا من هذا األصل بقانون    ،واستثناءا المرسوم  العرض    –فقد تضمن  عدا أنه  –محل 

فأي تعديل بالنسبة لتلك المواد يكون ،  ( من اتفاقية التأسيس10( و) 9( و)2المواد )
 بقانون، أي من اختصاص المشرع البحريني دون غيره بحسبانه مشرع دولة المقر.

 الحصر، على النحو التالي: وذلك في أمور ُحددت على سبيل 
النصوص   -أ التأسيس والنظام األساسي، وفي حالة قصور  اتفاقية  نفاذ نصوص 

( من اتفاقية  2حيث نصت المادة )   تطبق قوانين دولة المقر )مملكة البحرين(:
 م، على: 1999لسنة   (16)مرسوم بقانون رقم التأسيس المعدلة بال

االتفاقية والنظام األساسي المرفق بها، وتكون هذه  تخضع الشركة أساساً ألحكام هذه    "
المقر )البحرين(. وفي حالة  لدولة  الداخلي  القانون  نافذة ولو تعارضت مع  األحكام 
عدم وجود حكم في االتفاقية أو النظام األساسي يحكم المسألة المعينة تطبق قوانين  

 .دولة المقر
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 والعموالت من الضرائب والرسوم:إعفاء أمالك البنك وأسهمه والفوائد واألرباح   - ب

 ( المادة  بال  ( 9حيث نصت  المعدلة  التأسيس  اتفاقية  رقم  من  بقانون    ( 16)مرسوم 

 : دولة المقر  ىعفت  "  م، على:1999لسنة 

الشركة وأمالكها ودخولها وعملياتها وصفقاتها التي تنص عليها هذه   موجودات  -1
  .االتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية

  .أسهم الشركة عند إصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم-2
األوراق المالية التي تصدرها الشركة واألرباح والفوائد والعموالت الناتجة عنها   -3

 "ها أيا كان مالكها من الضرائب والرسوموما شابه 
 
تمتع مديري ونوابهم وموظفي الشركة بالحصانات واإلعفاءات الضريبية في   -ج

 مملكة البحرين: 
  (16)مرسوم بقانون رقم  ( من اتفاقية التأسيس المعدلة بال10حيث نصت المادة )

 م، على أن:1999لسنة 

وموظفو  "   ونوابهم  المديرون  يلييتمتع  بما  المقر  دولة  في  ومستخدموها   :الشركة 
  .الحصانة القضائية فيما يتعلق باألعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية -أ

 اإلعفاء من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل المتعلقة باألجانب والرقابة على النقد   -ب
  .التسهيالت الخاصة بالسفر -جـ
 ". هم ومكافآتهم التي يتقاضونها من الشركةاإلعفاء من الضريبة على مرتبات -د
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(  38لمادة )قد توافرت فيه الشروط الواردة في ا  جانب أخر فان المرسوم بقانون من  و  -

من الدستور، والتي تتطلب توافر شروط عدة لصحة إصدار المرسوم بقانون، والتي  

 يمكن أن نحددها على النحو التالي: 

 غياب البرلمان. -1
 تحتمل التأخير.   اإلسراع في اتخاذ تدابير اليوجب  حدوث ما -2
خالل شهر من تاريخ  ،  والنواب   الشورى  يعرض المراسيم بقوانين على كل من مجلس -3

المجلسين   لكل من  اجتماع  أول  أو خالل شهر من  قائمين  المجلسان  إذا كان  صدروها 
 الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي. 

 نون للدستور. عدم مخالفة المرسوم بقا -4
 
 

ال تتعارض    بعد االطالع على األحكام السابقة نجد أن نصوص المرسوم بقانون الصادرو
 وال القوانين النافذة. مع أحكام الدستور

 
 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،، 

 

 

 علي حسن الطوالبه  الدكتور                                                              

 انونيين ن القرينائب رئيس هيئة المستشا                                                     

 ستشار القانوني للجنة الم                                                               
 

 

 

 

 

 



  
 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 رابعال املرفق
 
 

 

 جدول مقارنة لمواد
 سوم بقانونالمر



 

 

 2022) لسنة 44مرسوم بقانون رقم ( لل  جدول مقارنة 
 بتعد�ل بعض أحكام اتفاق�ة تأس�س بنك الخليج الدو�ي 

كة مساهمة بح��ن�ة) المرافقة للمرسوم بقانون رقم (  1975) لسنة  30(�ش
 

 رسمنا بالقانون اآلتي: 
 المادة األولى

 الدولي (شركة مساھمة بحرینیة) والنظام األساسي المرفق بھا، على النحو المرافق لھذا القانون. تُعَدل اتفاقیة تأسیس بنك الخلیج 
 

 المادة الثانیة 
عبارة (مملكة البحرین) محل عبارة (دولة البحرین) أینما وردت في اتفاقیة تأسیس بنك الخلیج الدولي ((شركة مساھمة    تحل

 بحرینیة)) والنظام األساسي المرفق بھا. 
 
 

 تعدیالت اتفاقیة تأسیس بنك الخلیج الدولي ((شركة مساھمة بحرینیة)) 
 والنظام األساسي المرفق بھا 

 
 

 :اتفاقیة تأسیس بنك الخلیج الدولي ((شركة مساھمة بحرینیة)) ) من 4: یستبدل نص المادة (أوالً 
 
 



 

 

 في  النص األصلي
 1975) لسنة 30مرسوم بقانون رقم (

 اتفاقیة تأسیس بنك الخلیج الدوليبالموافقة على 
 "شركة مساھمة بحرینیة" 

 2022) لسنة 44مرسوم بقانون رقم (النص كما ورد في ال
 اتفاقیة تأسیس بنك الخلیج الدوليبعض أحكام بتعدیل 

 ن (شركة مساھمة بحرینیة) المرافقة للمرسوم بقانو
 1975) لسنة 30رقم (

 ): 4(مادة 

الشركة خمسون سنة میالدیة تبدأ من تاریخ صدور القانون  مدة  
المرخص بتأسیسھا، ویجوز إطالة ھذه المدة لمدة أو مدد أخرى  

 بقرار من الجمعیة العمومیة غیر العادیة 

 ): 4مادة (
تأسست الشركة لمدة غیر محددة، على أنھ یجوز حلھا بقرار 

یصدر   العادیة  غیر  العامة  الجمعیة  في من  المقررة  باألغلبیة 
 ) من النظام األساسي للشركة. 43المادة (

 
 

باتفاقیة تأسیس بنك الخلیج الدولي ((شركة    النظام األساسي المرفق) من 44) و( 32) و(24) و(3ستبدل نصوص المواد (ت  ثانیاً:
 مساھمة بحرینیة)): 

 
 النص األصلي كما ورد في

الدولي النظام األساسي لبنك الخلیج   
 شركة مساھمة بحرینیة 

 النص كما ورد في
 2022) لسنة 44مرسوم بقانون رقم ( ال 

 تعدیالت النظام األساسي المرفق باالتفاقیة 

 ): 3( مادة
القانون  صدور  من  تبدأ  میالدیة  سنة  خمسون  الشركة  مدة 

ویجوز إطالة ھذه المدة لمدة أو مدد أخرى    ،المرخص بتأسیسھا
 بقرار من الجمعیة غیر العادیة.

 ): 3مادة (
تأسست الشركة لمدة غیر محددة، على أنھ یجوز حلھا بقرار 
في  المقررة  باألغلبیة  یصدر  العادیة  غیر  العامة  الجمعیة  من 

 ) من النظام األساسي للشركة. 43المادة (



 

 

 النص األصلي كما ورد في
الدولي النظام األساسي لبنك الخلیج   
 شركة مساھمة بحرینیة 

 النص كما ورد في
 2022) لسنة 44مرسوم بقانون رقم ( ال 

 تعدیالت النظام األساسي المرفق باالتفاقیة 

 ): 24مادة (

الجمعیة العامة العادیة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة أخذةً  "تحدد  
عتبار الجھد الذي قام بھ المجلس وما تحقق من أرباح على في اال

 % من صافي الربح". 10أال تزید ھذه المكافآت عن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 24مادة (
تحدد الجمعیة العامة العادیة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة     -1

االعتبار الجھد الذي قام بھ المجلس وما تحقق من أرباح آخذةً في  
 % من صافي الربح. 10على أال تزید ھذه المكافآت عن 

 
2-    ) الفقرة  أحكام  من  یجوز 1استثناًء  المادة،  ھذه  من   (

تحدید مخصصات إضافیة لرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة غیر  
تعتمدھا   سیاسة  وفق  الشركة  أرباح  بحساب  وتنفرد مرتبطة 

(“سیاسة   العادیة  العامة  الجمعیة  آخر  إلى  وقت  من  بتعدیلھا 
مخصصات المجلس”)، وذلك على شكل مبالغ ثابتة تجمع بین  
أتعاب، وتكالیف حضور، وبدالت على النحو الذي تحدده سیاسة 
مخصصات المجلس، على أن یتم خصم ھذه المبالغ سنویاً من  

است  من  الشركة  لتمكین  المصروفات،  أعضاء  حساب  قطاب 
المطلوبة واالحتفاظ   الخبرة والكفاءات  إدارة من ذوي  مجلس 
بھم وتحفیزھم إلدارة الشركة على نحو یحقق األغراض التي  

 تأسست من أجلھا. 
 



 

 

 النص األصلي كما ورد في
الدولي النظام األساسي لبنك الخلیج   
 شركة مساھمة بحرینیة 

 النص كما ورد في
 2022) لسنة 44مرسوم بقانون رقم ( ال 

 تعدیالت النظام األساسي المرفق باالتفاقیة 

 ) 32(مادة 
 

العامة  توجھ الدعوة إلى المساھمین لحضور اجتماعات الجمعیة  
جدول  أیا كانت صفتھم بكتب مسجلة ویجب أن تتضمن الدعوة  

األعمال ویضع المؤسسون جدول أعمال الجمعیة العامة منعقدة 
الجمعیة   أعمال  جدول  اإلدارة  مجلس  ویضع  تأسیسیة  بصفة 

 العامة منعقدة بصفة عادیة أو بصفة غیر عادیة 

 
 
 
 
 
 
 

 ) 32مادة (
توجھ الدعوة إلى المساھمین لحضور اجتماعات الجمعیة      -1

بِعلم الوصول أو بأي طریقة أخرى تثبت  مسجلة    بخطاباتالعامة  
الوسائط   ذلك  في  (بما  االجتماع  ومكان  بزمان  الِعلم  واقعة 

جدول األعمال  لالجتماع  ویجب أن تتضمن الدعوة  ،  اإللكترونیة) 
)  2تنص علیھ الفقرة (  الذي یضعھ مجلس اإلدارة مع مراعاة ما

بشأن الدعوة الجتماعات الجمعیة العامة المقرر انعقادھا بشكل  
 كامل عن بُعد عبر وسائل االتصال اإللكترونیة. 

یجوز عقد اجتماعات الجمعیة العامة بشكل كامل عن بُعد     -2
والتصویت على القرارات فیھا عبر وسائل االتصال اإللكترونیة  

التدابی اتخاذ  أحكام  شریطة  ألیة  االمتثال  لضمان  الالزمة  ر 
الرئیسي   المقر  دولة  في  المختصة  الجھات  تفرضھا  إلزامیة 
العامة   الجمعیة  اجتماعات  بعقد  یتعلق  فیما  البحرین)  (مملكة 

 بھذا الشكل. 
 ) 44(مادة 

المسائل اآلتیة ال تنظرھا إال الجمعیة العامة منعقدة بصفة غیر  
 عادیة:

 ) 44مادة (
المسائل اآلتیة ال تنظرھا إال الجمعیة العامة المنعقدة بصفة غیر  

 عادیة:



 

 

 النص األصلي كما ورد في
الدولي النظام األساسي لبنك الخلیج   
 شركة مساھمة بحرینیة 

 النص كما ورد في
 2022) لسنة 44مرسوم بقانون رقم ( ال 

 تعدیالت النظام األساسي المرفق باالتفاقیة 

 تأسیس أو النظام األساسي للشركة تعدیل عقد     -1

بیع كل المشروع الذي قامت بھ الشركة أو التصرف فیھ      -2
 بأي وجھ آخر 

 حل الشركة أو اندماجھا في شركة أو ھیئة أخرى     -3

 زیادة رأس المال أو تخفیضھ     -4

 زیادة أغراض الشركة أو تنویعھا     -5

 تصفیة الشركة     -6

 من األسھم عدا األسھم العادیةإصدار فئات أخرى     -7

 تغییر اسم الشركة    -8

 

 تعدیل اتفاقیة التأسیس أو النظام األساسي للشركة.     -1

بیع كل المشروع الذي قامت بھ الشركة أو التصرف فیھ      -2

 آخر. بأي وجھ 

 حل الشركة أو اندماجھا في شركة أو ھیئة أخرى.     -3

 زیادة رأس المال أو تخفیضھ.     -4

 زیادة أغراض الشركة أو تنویعھا.     -5

 تصفیة الشركة.     -6

 إصدار فئات أخرى من األسھم عدا األسھم العادیة.    -7

 تغییر اسم الشركة.    -8

تفاقیة التأسیس، تصدر  ) من ا 10) و(9) و( 2فیما عدا المواد (
التعدیالت على اتفاقیة التأسیس أو النظام األساسي دون الحاجة 
ألحكام   مخالفة  التعدیالت  تتضمن  أال  على  قانون،  إلى صدور 

 القوانین أو األنظمة المعمول بھا بدولة المقر. 
 



  
 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 امساخل املرفق
 
 

 

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ
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