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 صاحب املعـايل السيد / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 
 

 ،،، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
 

قانون مشروع    یسرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة حول

البتروكیماویات  لصناعة  الخلیج  لشركة  األساسي  والنظام  التأسیس  عقد  أحكام  بعض  بتعدیل 

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم   ،1979) لسنة  18المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (

 لعرضھ على المجلس الموقر.
 
 
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 

            

 
 خالد حسيـن املسـقطي                      

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                                     
 

 :المرفقات
 .مشروع القانون إحالةمعالي رئیس مجلس الشورى بخصوص خطاب  -
 .اللجنة ملخص تقریر -

 تقریر اللجنة. .1
 جدول بمواد مشروع القانون.  .2
 الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. رأي لجنة  .3
 . مذكرة بالرأي القانوني .4
 .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ .5
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 احملرتم    خالد حسني املسقطي السيدسعادة  

 املالية واالقتصاديةالشؤون    رئيس جلنة 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، 

مشــــروع قــــانون بتعــــديل بعــــض أحكــــام عقــــد يطيــــب لــــي أن أرفــــق لكــــم 

ــات  ــناعة البرتوكيماويــــ ــيج لصــــ ــايس لشــــــركة الخلــــ ــام األســــ ــيس والنظــــ التأســــ

ــم ( ــانون رقـ ــوم بقـ ــب املرسـ ــأة بموجـ ــنة 18املنشـ ــوم 1979) لسـ ــق للمرسـ ــم (، املرافـ ) 9رقـ

 .2021لسنة 

ــاء   برجـــ
ً
ــأنه متضـــــمن ــته، وإعـــــداد تقريـــــر بشـــ رأيكـــــم ا مناقشـــــته ودراســـ

 لعرضه على املجلس خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.
;

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، 

 علي بن صاحل الصاحل 

 رئيس جملس الشورى   
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصادية الشؤون جلنة 

 العنوان
مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام عقد التأسیس والنظام األساسي لشركة  

الخلیج لصناعة البتروكیماویات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 
   1979) لسنة 18(

 الحكومة  القانون مشروعأصل 

 الفصل التشریعي الخامس - رابعالاالنعقاد دور  - 2021 دیسمبر 6 اإلحالة إىل اللجنة 

 الفصل التشریعي الخامس - رابعلادور االنعقاد  - 2021 دیسمبر 12 انتهاء اللجنة من املناقشة 

 ) 1( عدد االجتماعات  

 ---  العرض على اجللسة

 بنيته 

 نمادتادیباجة + 

تضمنت المادة األولى تعدیل عقد التأسیس والنظام األساسي لشركة 
البتروكیماویات على النحو المرافق لمشروع القانون،  الخلیج لصناعة 

 وجاءت المادة الثانیة تنفیذیة.

 مضمونه 

القانون    یھدف التشریع والرأي   –مشروع  كما ھو وارد في مذكرة ھیئة 
القانون   لمشروع  المرافقة  أقرتھا   إلى  –القانوني  التي  التعدیالت  إدخال 

الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة الخلیج لصناعة البتروكیماویات، وذلك  
كة  بنقل ملكیة أسھم الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) إلى شر

البضائع   مناولة  نشاط  وإضافة  الزراعیة،  المغذیات  الستثمارات  سابك 
الخلیج  شركة  نشاط  إلى  البحریة)  الموانئ  في  والتفریغ  الشحن  (خدمات 

 لصناعة البتروكیماویات. 

رأي جلنة الشؤون التشريعية  

 والقانونية مبجلس الشورى
 . القانونیةو الدستوریة ینتمن الناحی مشروع القانونسالمة 
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 خالصة آراء اجلهات املختصة  

 خالصة آراء الجھات المختصة كما وردت بمرفقات مجلس النواب:
 

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف •
 االتفاق مع رأي الحكومة الموقرة. 
 
 :وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  •

 االتفاق مع مشروع القانون، ألھمیتھ الكبیرة. 
 
 : )للنفط والغاز  الھیئة الوطنیة( وزارة النفط  •

 . االتفاق التام مع مشروع القانون
 
 : للنفط والغاز الشركة القابضة •

االتفاق التام مع مشروع القانون، ومع مرئیات وزارة النفط (الھیئة  
 الوطنیة للنفط والغاز).

 الموافقة على مشروع القانون  قرار جملس النواب 

مبجلس توصية اللجنة 

 الشورى
 الموافقة على مشروع القانون 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 
 للجنةاتقریر 

 
 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 



 

 

 2021  دیسمبر 14التاریخ: 
 )9التقریر: ( 

 
 

بتعديل بعض أحكام   مشروع قانونحول الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة 

عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة اخلليج لصناعة البرتوكيماويات املنشأة  

   1979) لسنة  18مبوجب املرسوم بقانون رقم (
 

 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعال دور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 أحال   )،4د    5ف  ص ل م ق /    687وبموجب الخطاب رقم (،  2021دیسمبر    6بتاریخ  

الصالح  معـالي   صالح  بن  علي  الشـورى  السید  مجلـس  الشؤون    إلىرئیس  المالیة لجنة 

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام عقد التأسیس والنظام األساسي لشركة الخلیج    واالقتصادیة 

على أن تتم   ،1979) لسنة  18لصناعة البتروكیماویات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم ( 

 دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:

 :في االجتماع اآلتي المذكورقانون مشروع التدارست اللجنة  )1(

 التاریخ  االجتماعرقم 
 2021دیسمبر   12 الحادي عشر 
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بھ والتي اشتملت    المذكور على الوثائق المتعلقةأثناء دراستھا مشروع القانون  اطلعت اللجنة    ) 2(

 على ما یلي:

 مشروع القانون. 

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

  المستشار القانوني للجنةمذكرة الرأي القانوني المعد من قبل. 

 حیث اشتمل على مرئیات كٍل من:، قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 .وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف .1

 .وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  .2

  .وزارة النفط (الھیئة الوطنیة للنفط والغاز) .3

 .الشركة القابضة للنفط والغاز .4

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:شارك في اجتماعات  •

 ھیئة المستشارین القانونیین 
 ھیئة المستشارین القانونیین نائب رئیس  الدكتور علي حسن الطوالبة
 المستشار المالي واالقتصادي  السیدة زھرة یوسف رحمة 

  أول  باحث قانوني السیدة أمینة علي ربیع
 اقتصادي باحث  السید مشعل إبراھیم المالكي 

 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان  السید جواد مھدي محفوظ

 إدارة العالقات واإلعالم
  أخصائي إعالم وتواصل السید صادق جعفر الحلواجي 
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ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي  -اثاني

شـروع قانون بتعدیل  مسـالمة  والقانونیة بمجلس الشـورى    رأت لجنة الشـؤون التشـریعیة

بعض أحكام عقد التأسـیس والنظام األسـاسـي لشـركة الخلیج لصـناعة البتروكیماویات المنشـأة  

 .والقانونیة الدستوریة تینن الناحیم ،1979) لسنة 18بموجب المرسوم بقانون رقم (

 

 
ً
 رأي اللجنة:  -اثالث

قانون بتعدیل بعض أحكام عقد التأسیس والنظام األساسي لشركة  شروع  م  تدارست اللجنة

) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  المنشأة  البتروكیماویات  لصناعة  لسنة  18الخلیج   (1979 ،  

سالمة الذي انتھى إلى  و  بمجلس الشورى   واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة

واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة   ،والقانونیة  الدستوریة  تینالناحی  قانون منمشروع ال

اللجنة على قرار مجلس النواب بخصوص مشروع   كما اطلعت   ،بل المستشار القانوني للجنةمن ق

على  القانون واطلعت  اإلسالمیة  من  كلٍ   مرئیات ،  والشؤون  العدل  وواألوقاف  وزارة  وزارة  ، 

، والشركة القابضة للنفط والسیاحة، ووزارة النفط (الھیئة الوطنیة للنفط والغاز)الصناعة والتجارة  

النواب،  و  والغاز، مجلس  بقرار  الموقرة   حیثالمرفقة  الحكومة  رأي  مع  التام  اتفاقھا  أكدت 

 بخصوص مشروع القانون.

لشركة    إدخال التعدیالت التي أقرتھا الجمعیة العامة غیر العادیةیھدف مشروع القانون إلى  

الخلیج لصناعة البتروكیماویات، وذلك بنقل ملكیة أسھم الشركة السعودیة للصناعات األساسیة 

الستثمارات المغذیات الزراعیة، وإضافة نشاط مناولة البضائع (خدمات   (سابك) إلى شركة سابك 

 الشحن والتفریغ في الموانئ البحریة) إلى نشاط شركة الخلیج لصناعة البتروكیماویات.

والنظام األساسي  شركة الخلیج لصناعة البتروكیماویات،  عقد تأسیس    تجدر اإلشارة إلى أن

القانونقد أُجري تعدیل علیھ  لھا   المرفق بمشروع  النحو  التعاون بین ، وذلك  على  تنفیذًا لوثیقة 
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البحرین و المتوفرة في  حكومة  حكومة دولة  الغازات  الكویت في مجال استغالل  البحرین دولة 

، حیث إن المساھمین قد قرروا في 1979مایو    9في      إلنتاج مادتي األمونیا والمیثانول المؤرخة

م خروج 2019مارس    21اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي الشركة الصادر بتاریخ  

وھو ودخول مساھم جدید في الشركة  ،  )المساھم (الشركة السعودیة للصناعات األساسیة "سابك"

وقد تمثلت أھم التعدیالت ،  )شركة سابك الستثمارات المغذیات الزراعیة(  الطرف الثالث في العقد

 في اآلتي:

 تعدیل اسم الشركة.  ):1مادة ( .1
 تحدید األغراض التي أسست من أجلھا الشركة.  ):2مادة ( .2
 تحدید مركز الشركة، ومحلھا القانوني. ):3مادة ( .3
 المدة المحددة للشركة.  ):4مادة ( .4
 سمیة لكل سھم. تحدید رأسمال الشركة، وعدد األسھم، والقیمة اال ):5مادة ( .5
 أوجھ اكتتاب المؤسسین الموقعین على العقد. ):6مادة ( .6
7. ) الشركة  ):7مادة  بھا  تلتزم  التي  والتكالیف  والنفقات  المصروفات  ضمن اعتبار   ،

 المصروفات العمومیة.
 اعتبار وثیقة التعاون والنظام األساسي المرافقین للعقد جزًءا ال یتجزأ منھ. ):8مادة ( .8

 

الخلیج  التأسیس والنظام األساسي لشركة  الواردة في عقد  لنفاذ األحكام  یلزم  إنھ  وحیث 

والرأي القانوني مشروع   لصناعة البتروكیماویات أن تصدر بأداة قانونیة، فقد أعدت ھیئة التشریع 

قانون بتعدیل بعض أحكام عقد التأسیس والنظام األساسي لشركة الخلیج لصناعة البتروكیماویات 

  – عن الدیباجة    فضالً   –، والذي یتألف  1979) لسنة  18المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (

منھ على أن یعدل عقد التأسیس والنظام األساسي لشركة الخلیج   المادة األولىمن مادتین، نصت  

  المادة الثانیة  جاءت و،  القانون  لصناعة البتروكیماویات (ش.م.ب) على النحو المرافق لمشروع

 تنفیذیة.
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مشروع القانون كافة األحكام الواردة في عقد بھیئة التشریع والرأي القانوني    أرفقت كما   

العدل التأسیس   وزارة  لدى  الموثقین  البتروكیماویات  لصناعة  الخلیج  لشركة  األساسي  والنظام 

ون اإلسالمیة واألوقاف دون المساس بالمضمون، باعتبار أنھ تم توثیقھما والتوقیع علیھما ؤوالش

ن سیتم نشرھما في  ینسخة عقد التأسیس والنظام األساسي اللذ  حیث إن،  كافة  من قبل األطراف

ینبغي أن تكون مطابقة للنسخ الموقعة   –  بعد التصدیق على مشروع القانون  –  الجریدة الرسمیة

 ون اإلسالمیة واألوقاف.ؤوالموثقة لدى وزارة العدل والش

 

كة الخلیج لصناعة بمشروع القانون نسخة من عقد التأسیس المعدل لشر  ت وقد أُرفق  ،ذاھ

البتروكیماویات، ونسخة من النظام األساسي المعدل للشركة، ونسخة من عقد التأسیس الموثق 

 في وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف.

 

ت متوافقة ن التعدیالت التي أجریت على النظام األساسي جاءعلى ما تقدم، وحیث إ  وبناء

المادة   المادة من عقد  )  43(مع مضمون  التي خولتھا ھذه  التأسیس، وفي حدود االختصاصات 

المنعقدة  العامة  عادیة  للجمعیة  غیر  أن،  بصفة  القانونالتعد  وبما  لمشروع  المرافقة  ال    یالت 

 2001لسنة  )  21(صادر بالمرسوم بقانون رقم  قانون الشركات التجاریة ال  تتعارض مع نصوص

 ى مشروع القانون توافقًا مع قرار مجلس النواب الموقر.  نتھت اللجنة إلى الموافقة عل؛ اوتعدیالتھ

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ارابع

ــورى، اتفـقت اللجـنة على اختـیار 39إعـماالً لنص الـمادة (       ) من الالئـحة اـلداخلـیة لمجلس الشــ

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.    األستاذ رضا عبدهللا فرج سعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیًا.   األستاذ صادق عید آل رحمة  سعادة  .2
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ً
 توصية اللجنة: -اخامس

 في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما یلي:         

مشـــروع قانون بتعدیل بعض أحكام عقد التأســـیس والنظام   الموافقة، من حیث المبدأ، على -

لصــناعة البتروكیماویات المنشــأة بموجب المرســوم بقانون رقم  األســاســي لشــركة الخلیج  

 .1979) لسنة 18(

 

 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصیالً في الجدول المرفق. -
 

 

 

 

 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 

 
 
 
 

 

 خالد حسني املسقطي                                               رضا عبداهللا فرج                  

 الشؤون املالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة



 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 جدول 

 بمواد مشروع القانون
 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل
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 بتعدیل بعض أحكام عقد التأسیس والنظام األساسي لشركة الخلیج لصناعة البتروكیماویات       رقم (  ) لسنةقانون مشروع 
   1979) لسنة 18المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (

 
 

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون

 المسمى 
 
 
 

 (  ) لسنةرقم  قانون مشروع
بتعدیل بعض أحكام عقد التأسیس 

 لشركة الخلیج والنظام األساسي
البتروكیماویات المنشأة   لصناعة

بموجب المرسوم بقانون رقم 
   1979) لسنة 18(

 
 
 

 

 المسمى 

 
الموافقة على المسمى كما ورد   -

 في مشروع القانون. 

 المسمى 
 

 

 

المسمى كما ورد الموافقة على   -

 مشروع القانون.  في

 المسمى 

 
 

 

 رقم (  ) لسنة قانون مشروع
بتعدیل بعض أحكام عقد التأسیس 

 لشركة الخلیج والنظام األساسي
البتروكیماویات المنشأة   لصناعة

بموجب المرسوم بقانون رقم 
   1979) لسنة 18(
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 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون

 الدیباجة 
نحن حمـد بن عیســـــى آل خلیفـة         

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور،  االطالع بعد

ــوم بقانون رقم ( )  18وعلى المرس

ـبإنشـــــاء شـــــركة    1979لســــــنة 

ــاھمة  ــركة بمسـ ــم الشـ حرینیة باسـ

ــیـــــــة  ــنـــــ ــبـــــــحـــــــریـــــ    الـــــ

الكویتیة لصــناعة البتروكیماویات،  

 وتعدیالتھ،

وعلى ـقانون الشـــــرـكات التـجارـیة 

ــوم بقانون رقم  ــادر بالمرســ الصــ

 ، وتعدیالتھ،2001 لسنة )21(

الشـــــركــة  تــأســـــیس  وعلى عقــد 

ــة   الكویتی ــة  ــة  البحرینی ــاع لصـــــن

 الدیباجة 
الــدیبــاجــة  نص  الموافقــة على    -

 مشروع القانون. في ورد كما

 الدیباجة 
االموافـقة على    - اـجة كـم دیـب  نص اـل

 مشروع القانون. في ورد

 الدیباجة 
د بن   ة        نحن حـم عیســـــى آل خلیـف

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور،  االطالع بعد

) 18وعلى المرســوم بقانون رقم (

بإنشــــاء شــــركة    1979لســــنة 

ــاھمة  ــم الشـــركة  مسـ بحرینیة باسـ

    الـــــــبـــــــحـــــــریـــــــنـــــــیـــــــة 

الكویتیة لصـناعة البتروكیماویات،  

 وتعدیالتھ،

وعلى ـقانون الشـــــرـكات التـجارـیة 

ــوم بقانون رقم   ــادر بالمرســ الصــ

 ، وتعدیالتھ،2001 لسنة )21(

وعلى عقــد تــأســـــیس الشـــــركــة  

ــة  ــاع لصـــــن ــة  الكویتی ــة  البحرینی
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 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون
ونـظـــامـھـــا             الـبـتـروكـیـمـــاویـــات 

األســاســي الموقعین بمدینة المنامة  

ذي القعدة   1بدولة البحرین بتاریخ  

اـلـمواـفق1399 ـتـمـبر    22  م  ـــب             ســـ

 م،1979

وعلى قرار الجمعیـة العـامـة غیر 

ــناعة   ــركة الخلیج لصــ العادیة لشــ

     ت الصـــــادر بـتاریخ  البتروكیـماوـیا

ارس    26 ل بعض   2008ـم دـی بتـع

والنظــام   ــأســـــیس  الت ــد  أحكــام عق

األسـاسـي لشـركة الخلیج لصـناعة  

 البتروكیماویات،                     

وعلى قرار الجمعیـة العـامـة غیر 

مارس   21العادیة الصـادر بتاریخ 

د    2019 ام عـق ل بعض أحـك دـی بتـع

ونـظـــامـھـــا             الـبـتـروكـیـمـــاویـــات 

األســاســي الموقعین بمدینة المنامة  

ذي القعدة   1بدولة البحرین بتاریخ  

اـلـمواـفق  1399             ســــــبـتـمـبر   22م 

 م،1979

وعلى قرار الجمعیـة العـامـة غیر  

ــناعة   العادیة لشــــركة الخلیج لصــ

     ت الصـــــادر بـتاریخ البتروكیـماوـیا

ارس    26 ل بعض   2008ـم دـی بتـع

والنظــام   التــأســـــیس  أحكــام عقــد 

األسـاسـي لشـركة الخلیج لصـناعة  

 البتروكیماویات،                     

وعلى قرار الجمعیـة العـامـة غیر  

مارس    21العادیة الصـادر بتاریخ 

د   2019 ام عـق ل بعض أحـك دـی بتـع
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 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون
ركة  ي لـش اـس یس والنظام األـس التأـس

ــنــــاعــــة              لصــــــ ــلــــیــــج       الــــخــ

 البتروكیماویات،

أقــــــــرَّ مجلس الشـــورى ومجلس  

ــھ، وقد   ـ ــَي نصُّ النواب القانون اآلتـ

   وأصــــدرناه:  صـــــــــــــدَّقنا علیھ
 

اـسي لـشركة    التأـسیس والنظام األـس

لصــــــــنــــاعــــة                   الــــخــــلــــیــــج 

 البتروكیماویات،

أقــــــــرَّ مجلس الشـــورى ومجلس 

ـــھ، وقد  النواب القانون اآلتـــَي نصُّ

   وأصدرناه: صـدَّقنا علیھ

 األولىمادة ال
 

ــام   والنظ ــأســـــیس  الت ــد  عق ــدل  یُع

األسـاسـي لشـركة الخلیج لصـناعة  

على   (ش.م.ب)  ــات  ــاوی البتروكیم

 النحو المرافق لھذا القانون.

 األولىمادة ال
 

نص كـما ورد الالموافـقة على   -

 مشروع القانون.في 

 

 

 

 األولىمادة ال
 

 

الموافقـة على النص كمـا ورد   -

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى
 

والنظــام   ــأســـــیس  الت ــد  عق ــدل  یُع

األسـاسـي لشـركة الخلیج لصـناعة  

على  (ش.م.ب)  ــات  ــاوی البتروكیم

 النحو المرافق لھذا القانون.
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 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون

 مادة مستحدثة): ( 

ـعـلى    ـقرر  - اـلـمواـفقـــة  اـلـمـجـلس 

 النص كالتالي:

 مستحدثة)المادة نص ال(

 المادة الثانیة

ــارة   البحرین (تحــل عب ــة    )مملك
ــارة   عب ــل  البحرین مح ــة    )(دول

أســـــیس  د الـت ا وردت في عـق أینـم

والنظام األسـاسـي لشـركة الخلیج  

البتروكیمــاویــات  لصـــــنــاعــة  

 (ش.م.ب).

 

 (مادة مستحدثة): 

قرار مجلس الموافقة على  -

 المادة اآلتیة: النواب باستحداث 

 (نص المادة المستحدثة)

 المادة الثانیة

عبـــارة   الـبـحرین) تحـــل   (مـمـلكـــة 
اـلـبـحرـین)   (دولـــة  ـعبـــارة   ـمحـــل 

أینمـا وردت في عقـد التـأســـــیس  

ــاســي لشــركة الخلیج   والنظام األس

مـــاویـــات   ـی روـك ـت ـب اـل ــنـــاعـــة  لصـــ

 (ش.م.ب).

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (نص المادة المستحدثة)
 المادة الثانیة

 

عبـــارة   البحرین (تحـــل     )مملكـــة 
) ـعبـــارة  اـلـبـحرـین ـمحـــل   )  دولـــة 

أینمـا وردت في عقـد التـأســـــیس 

األســاســي لشــركة الخلیج  والنظام  

مـــاویـــات  ـی روـك ـت ـب اـل ــنـــاعـــة  لصـــ

 (ش.م.ب).
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 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون

 الثانیةمادة ال

 

الــوزراء    عــلــى مــجــلــس  رئــیــس 

لٌ   – والوزراء   ــھ    ـك ا یخصـــ  – فیـم

تنفـیذ أحـكام ـھذا الـقانون، ویُعـمل ـبھ 

الـتالي لـتاریخ نشـــــره في   الیوممن  

 الجریدة الرسمیة.

 

 

 

 

(المادة الثالثة بعد   الثانیةمادة ال
 إعادة الترقیم)

 

الموافـقة على نص الـمادة كـما  -

 في مشروع القانون. ورد

 

المادة الثانیة (المادة الثالثة بعد  
 إعادة الترقیم)

الموافقة على نص المادة كما   -

 ورد في مشروع القانون.

 

المادة الثانیة (المادة الثالثة بعد  
 إعادة الترقیم)

مــجــلــس   رئــیــس  الــوزراء  عــلــى 

ــھ    ـكلٌ   – والوزراء    – فیـما یخصـــ

تنفـیذ أحـكام ـھذا الـقانون، ویُعـمل ـبھ 

ــره في  من الیوم التالي لتاریخ نشــ

 الجریدة الرسمیة.

 

 

 

 



 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )3(املرفق 
 

 
 رأي 

 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة

 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل



 

۱ 

 

 

 م  ۲۰۲۱مبر دیس ۸ : التاریخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية   
 

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام عقد التأسیس والنظام األساسي لشركة الخلیج    الموضوع:

، المرافق  ۱۹۷۹) لسنة  ۱۸المرسوم بقانون رقم (لصناعة البتروكیماویات المنشأة بموجب  

 .۲۰۲۱) لسنة  ۹للمرسوم رقم (

 

 

 تحیة طیبة وبعد،
 
 

،  معالي السید علي بن صالح الصالح رئیس المجلس، أرفق  م۲۰۲۱  مبر دیس  ٦بتاریخ       

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام  من  )، نسخة  ٤د    ٥ل ت ق / ف    ص  ٦۸۸ضمن كتابھ رقم (

بموجب  عقد   المنشأة  البتروكیماویات  لصناعة  الخلیج  لشركة  األساسي  والنظام  التأسیس 

إلى لجنة   ،۲۰۲۱) لسنة ۹، المرافق للمرسوم رقم (۱۹۷۹) لسنة ۱۸المرسوم بقانون رقم (

المالیة  الشؤون  للجنة  علیھ  المالحظات  وإبداء  لمناقشتھ  وذلك  والقانونیة،  التشریعیة  الشؤون 

 واالقتصادیة. 

 



۲ 
 

حیث    ،من اثاللجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة اجتماعھا    عقدت  م۲۰۲۱  مبردیس  ۸  وبتاریخ     

المذكور على  اطلعت   القانون  بشأنھ ،  مشروع  النواب  مجلس  المذكرة  ،  وقرار  استعرضت  كما 

 .بشأنھ   للجنة د، والمستشار القانوني المساعالمعدة من قبل المستشار القانوني 
 

 

ــروع  إلى ـعدم مـخالـفة  –بـعد الـمداوـلة والنـقاش    –اللجـنة  وانتـھت      لمـبادئ وأحـكام  ـقانون  ال  مشــ

 الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:
 

مشــروع قانون بتعدیل بعض أحكام عقد التأســیس والنظام األســاســي    ترى اللجنة ســالمة      

لســنة  )  ۱۸لشــركة الخلیج لصــناعة البتروكیماویات المنشــأة بموجب المرســوم بقانون رقم (

 .والقانونیة  الدستوریة  ن الناحیتینم ،۲۰۲۱) لسنة  ۹، المرافق للمرسوم رقم (۱۹۷۹

 

 

 
 

 دالل جاسم الزايد                                                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
 
 
 
 



 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )4(املرفق 
 

 

 

 

 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

 

 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل



 General  -  عام 

 

 

 

 م 2021ديسمبر  7التاريخ: 
 

 سعادة السيد خالد حسين المسقطي الموقر
 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
 
 

ال بالرأي  مذكرة  عقد  مشروع  بخصوص    قانونيالموضوع:  أحكام  بعض  بتعديل  قانون 
والنظام   بموجب  التأسيس  المنشأة  البتروكيماويات  لصناعة  الخليج  لشركة  األساسي 

 . 2021( لسنة 9، المرافق للمرسوم رقم )1979( لسنة 18المرسوم بقانون رقم )
 
  االطالعبناًء على تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع أعاله، وبعد   

بشأن إنشاء شركة مساهمة    1979لسنة    ( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )على الدستور،  
مشروع  وعلى    ،بحرينية باسم الشركة البحرينية الكويتية لصناعة البتروكيماويات وتعديالته

لصناعة    قانون الخليج  لشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  أحكام  بعض  بتعديل 
المرافق للمرسوم ،  1979( لسنة  18البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم )

(  21وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ، 2021( لسنة  9رقم )
 :نفيد سعادتكم باآلتي م وتعديالته، 2001لسنة 

 
 :قانون مشروع المحتوى   - أوالا 

من مادتين، نصت المادة األولى منه على أن    -فضاًل عن الديباجة    – يتألف مشروع القانون  
عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )ش . م . ب(    يُعدل

 على النحو المرافق للمشروع، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. 
 
 

ا   :مشروع القانونأهداف ومبررات   -  ثانيا
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التنمية االقتصادية ودعم االقتصاد الوطني عن طريق دمج  

التعديالت التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في  

في عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي، وذلك بنقل ملكية    2019( لسنة  5اجتماعها رقم )

إلى شركة "سابك   أسهم الشركة السعودية للصناعات األساسية "سابك" في شركة "جيبك" 

 مغذيات الزراعية". الستثمارات ال
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وإضافة نشاط مناولة البضائع على نشاطات الشركة وذلك وفقًا ألنظمة وزارة المواصالت  

 )خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية(. واالتصاالت بمملكة البحرين

وإضافة ما ينص على أحقية ممارسة الجمعية العمومية للشركة لصالحية تعديل عقد التأسيس  

 م األساسي للشركة دون الحاجة إلى إصدار قانون جديد. والنظا

وكذا تصحيح عدد المسميات التي تغيرت بحكم الدستور والقانون، لكون مرسوم إنشاء الشركة 

عام   إلى  "مملكة  1979يعود  عبارة  لتحل محلها  البحرين"  "دولة  عبارة  تعديل  تم  حيث   ،

 كات" لتصبح "إدارة رقابة الشركات".البحرين" وتعديل عبارة "إدارة التجارة وشؤون الشر

 

 :النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة – ثالثا
 ( من الدستور على أن: 10تنص المادة )  

االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام   - " أ  
لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين،  والنشاط الخاص، وهدفه التنمية االقتصادية وفقا  

 وذلك كله في حدود القانون . 
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." 
  

نظام األساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة ( من ال43وتنص المادة )
 ، على أن: 1979( لسنة 18بموجب المرسوم بقانون رقم )

 " المسائل اآلتية تنظرها الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 
 تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة. -1
 التصرف فيه بأي وجه آخر. بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو  -2
 .ى حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخر -3
 زيادة رأس المال أو تخفيضه. -4
 زيادة أغراض الشركة أو تنويعها.  -5
 تصفية الشركة.  -6
 فئات أخرى من األسهم عدا األسهم العادية. إصدار -7
 تنازل المساهم عن جزء من حصته.  -8
 تغيير اسم الشركة."  -9
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ا   ت ومبررات صدور المشروع بقانون: إجراءا – رابعا
 

م،  2021فبراير    8تمت أحالة مشروع بقانون محل الرأي الى مجلس النواب الموقر بتاريخ  
المبدأ ، وعلى   بقانون من حيث  بموافقة على مشروع  الموقر  النواب  قرار مجلس  وصدر 

عة من دور  نصوص مواد المشروع، وأستحدث مادة جديدة )المادة الثانية(، في جلسته الراب 
م، وأحيل  2021أكتوبر    26االنعقاد الرابع العادي من الفصل التشريعي الخامس، بتاريخ  

 م. 2021أكتوبر  27الى مجلس الشورى بتاريخ 
بعد االطالع على مشروع القانون ودراسة نصوصه مع باقي نصوص المرسوم بقانون  و  

بحرينية باسم الشركة البحرينية الكويتية  بشأن إنشاء شركة مساهمة    1979( لسنة  18رقم )
 : نا أن نلخص الى ما يليلصناعة البتروكيماويات وتعديالته، يُمكن 

البتروكيماويات بموجب  لقد   الخليج لصناعة  التأسيس والنظام األساسي لشركة  أُنشيء عقد 
 ( بقانون رقم  لسنة  18المرسوم  الب 1979(  بين حكومة دولة  التعاون  لوثيقة  تنفيذًا  حرين  ، 

ودولة الكويت في مجال استغالل الغازات المتوفرة في مملكة البحرين إلنتاج مادتي األمونيا  
لصناعة   الكويتية  البحرينية  الشركة   " ُمسماها  بحرينية  مساهمة  شركة  وكانت  والميثانول. 

 البتروكيماويات" 
تروكيماويات  تم استبدال ُمسمى الشركة ليكون "شركة الخليج لصناعة الب م،  1980وفي عام   

بموجب المرسوم بقانون رقم  المختصر "جيبك"،  باالسمشركة مساهمة بحرينية" وتُعرف  –
وذلك    بشأن الترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة،  1980( لسنة  17)

تجسيًدا للتعاون االقتصادي والتكامل الصناعي بين مملكة البحرين وكل من المملكة العربية  
 عودية ودولة الكويت. الس

الشركة   2019مايو    21بتاريخ   لمساهمي  العادية  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع  انعقد 
مساهم  ودخول  "سابك"(  األساسية  للصناعات  السعودية  )الشركة  المساهم  خروج  وقرروا 

 جديد في الشركة وهو الطرف الثالث في العقد، وقد تمثلت أهم التعديالت في اآلتي: 
 سم الشركة.أتعديل  -1
 تحديد األغراض التي أُسست من أجلها الشركة. -2
 تحديد مركز الشركة ومحلها القانوني.  -3
 المدة المحددة للشركة. -4
 تحديد رأسمال الشركة وعدد األسهم والقيمة اإلسمية لكل سهم.  -5
 أوجه اكتتاب المؤسسين الموقعين على العقد. -6
التي   -7 والتكاليف  والنفقات  المصروفات  المصروفات  اعتبار  الشركة ضمن  بها  تلتزم 

 العمومية. 
 اعتبار وثيقة التعاون والنظام األساسي المرافقين للعقد جزًءا ال يتجزأ منه.  -8
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تتمثل في دمج التعديالت التي أقرتها الجمعية  والتي    مبررات إصدار مشروع القانونعن    أماو

  2019( لسنة  5البتروكيماويات في اجتماعها رقم )العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة  
للصناعات  السعودية  الشركة  أسهم  بنقل ملكية  الشركة ونظامها األساسي،  تأسيس  في عقد 

 األساسية "سابك" في شركة "جيبك" إلى شركة "سابك الستثمارات المغذيات الزراعية". 
ألنظمة وزارة المواصالت  وإضافة نشاط مناولة البضائع على نشاطات الشركة وذلك وفقًا  

 .)خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية( واالتصاالت بمملكة البحرين
وإضافة ما ينص على أحقية ممارسة الجمعية العمومية للشركة لصالحية تعديل عقد التأسيس  

 والنظام األساسي للشركة دون الحاجة إلى إصدار قانون جديد. 
ي تغيرت بحكم الدستور والقانون، لكون مرسوم إنشاء الشركة وكذا تصحيح عدد المسميات الت 

عام   إلى  "مملكة  1979يعود  عبارة  لتحل محلها  البحرين"  "دولة  عبارة  تعديل  تم  حيث   ،
 ". إدارة رقابة الشركات" لتصبح "إدارة التجارة وشؤون الشركات  البحرين" وتعديل عبارة "

في المملكة العربية السعودية، وضمان استمرار  ومراعاة للعالقات الوثيقة مع األخوة األشقاء  
من   العامة  المصلحة  اقتضته  عما  فضاًل  البتروكيماويات،  لصناعة  الخليج  شركة  عمليات 
ضرورة حسم هذا الموضوع على وجه السرعة، ونظًرا للظروف االقتصادية الحالية، وحتى  

الشقيقة في األسهم من شركة    ال يتم عرقلة إجراءات إتمام نقل حصة المملكة العربية السعودية 
إلى شركة أخرى ضمن الشركات المملوكة لسابك، فقد قامت وزارة النفط بتوثيق عقد التأسيس  
المعدل لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ونظامها األساسي، تزامًنا مع إعداد مشروع  

 القانون.
لعربية السعودية الشقيقة في  وعلى هذا فإن األصل في التعديل يرجع إلى نقل حصة المملكة ا

 األسهم من شركة إلى شركة أخرى ضمن الشركات المملوكة لسابك. 
االقتصاد  على  إيجابية  انعكاسات  من  عليه  يترتب  لما  اقتصادية  أهمية  القانون  ولمشروع 

 الدستور.  ومبادئالمحلي الوطني وهو ما تستهدفه نصوص 
 

ا   بمشروع القانون: رأي الجهات ذات العالقة  -خامسا
 

 . مشروع القانونوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: تتفق مع ما جاء في  -
القانون،   - مشروع  في  جاء  ما  مع  االتفاق  والسياحة:  والتجارة  الصناعة  وزارة 

 ألهميته الكبيرة. 
تتفق مع مشروع القانون، والذي تضمن  وزارة النفط / الهيئة الوطنية للنفط والغاز:  -

 التعديالت األتية: 
نقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( في شركة )جيبك(   .1

الى شركة )سابك الستثمارات المغذيات الزراعية(، وإضافة نشاط مناولة البضائع 
 المبينة في عقد التأسيس المرفق.  على نشاطات الشركة
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للشركة لصالحية تعديل   .2 العمومية  الجمعية  إضافة ما ينص على أحقية ممارسة 
 عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، دون حاجة إلصدار قانون جديد. 

التي تغيرت بحكم الدستور والقانون، لكون مرسوم   .3 تصحيح عدد من المسميات 
 م. 1979الى عام إنشاء الشركة يعود 

الشركة القابضة للنفط والغاز: االتفاق التام مع مشروع القانون، وتتفق مع مرئيات   -
 وزارة النفط )الهيئة الوطنية للنفط والغاز(. 

التي رافقت مشروع    فوأشارت الهيئة نظرا للظرو هيئة التشريع والرأي القانوني:   -
ة بتضمين مشروع القانون كافة القانون والتي ذكرتها في مذكرتها ، فقد قامت الهيئ 

لصناعة  الخليج  لشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  في  الواردة  األحكام 
دون   واألوقاف  اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزارة  لدى  الموثقين  البتروكيماويات 
المساس بالمضمون، باعتبار أنه تم توثيقهما والتوقيع عليهما من قبل كافة األطراف،  

  - سيتم نشرهما في الجريدة الرسمية  نالتأسيس والنظام األساسي اللذا  وأن نسخة عقد
ينبغي أن تكون مطابقة للنسخ الموقعة والموثقة    -بعد التصديق على مشروع القانون

 لدى وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف. 
 
 
 

ا   الرأي القانوني: -سادسا
  
على نصوص عقد تأسيس    يت التعديالت التي أجراالطالع على مشروع القانون تبين أن  بعد   

الشركة وقررته   المساهمون في  توافق عليه  بناء على ما  الشركة ونظامها األساسي، تمت 
( رقم  اجتماعها  في  لها  العادية  غير  العمومية  لسنة  5الجمعية  من صميم  2019(  وهو   ،

ن النظام األساسي  ( م 43اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية المقرر بنص المادة )
( رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  المنشأة  البتروكيماويات  لصناعة  الخليج  لسنة  18لشركة   )

تنظرها الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية،    تيالذي ينص على المسائل الو   ،1979
ومنها تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة، وزيادة أغراض الشركة أو تنويعها،  

 تنازل المساهم عن جزء من حصته. و 
يكون بذات األداة التي قررته وهو القانون أو  يجب أن  كما أن أي تعديل على عقد التأسيس  

 المرسوم بقانون الذي تقره السلطة التشريعية. 
منه  المادة األولى  نصت  في األصل من ديباجة ومادتين:  محل الرأي  ويتألف مشروع القانون  

لتأسيس والنظام األساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )ش  يُعدل عقد ا  :"على أن
وقد قرر مجلس النواب    . م . ب( على النحو المرافق للمشروع، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. 

 أضافة مادة جديدة " المادة الثانية " تنص على أن : " تحل عبارة )مملكة البحرين(  الموقر 
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)دولة البحرين( أينما وردت في عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة الخليج  محل عبارة  
 لصناعة البتروكيماويات )ش.م.ب(." 

وال توجد مالحظات   والمادة الثالثة والتي حلت محل المادة الثانية بعد إعادة الترقيم تنفيذية.
 قانونية عليها. 

(  43متوافقة مع مضمون المادة )وأن التعديالت التي أجريت على النظام األساسي جاءت   
من عقد التأسيس، وفي حدود االختصاصات التي خولتها هذه المادة للجمعية العامة المنعقدة  

التعديالت المرافقة لمشروع القانون ال تتعارض مع نصوص  كذلك إن  بصفة غير عادية. و 
 عديالته. وت 2001( لسنة 21قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 واألمر متروك تقديره لجنتكم الموقرة.

 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،، 

 

 

 

 

 المستشار الدكتور علي حسن الطوالبه                                           

 نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين                                           
 



 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )5(املرفق 
 

 

 

 

 

 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 

 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل



 ٥ ديسمرب ٢٠٢١م

١٤٥ ف٥ د٤
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