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مر�سوم رقم ( )53ل�سنة 2021
بتعديل املادة الثانية من املر�سوم رقم ( )77ل�سنة 2007
بت�أ�سي�س ال�شركة القاب�ضة لل ِّنـ ْفط والغاز
«�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة» (�ش.م.ب.م)
وبالرتخي�ص يف تعديل عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين  .
بعد االطالع على الد�ستور  ،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )77ل�سنة  2007بت�أ�سي�س «ال�شركة القاب�ضة لل ِّنـ ْفط والغاز �شركة
م�ساهمة بحرينية مقفلة» (�ش.م.ب.م)،
وعلى املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2011ب�إن�شاء اللجنة العليا للطاقة وال َّثـ َروات الطبيعية،
وتعديالته،
وعلى عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي املع َّدلني لل�شركة القاب�ضة لل ِّنـ ْفط والغاز «�شركة
م�ساهمة بحرينية مقفلة» (�ش.م.ب.م)،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير النفط،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ـ�ستبدل بن�ص املادة الثانية من املر�سوم رقم ( )77ل�سنة  2007بت�أ�سي�س ال�شركة القاب�ضة
ُي َ
لل ِّنـ ْفط والغاز «�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة» (�ش.م.ب.م) ،الن�ص الآتي:
«تخ�ضع ال�شركة القاب�ضة لل ِّنـ ْفط والغاز وال�شركات التابعة لها وال�شركات العاملة يف جمال
�صناعات ال ِّنـ ْفط والغاز التي ت�ساهم فيها احلكومة بن�سبة يف ر�أ�س املال لإ�شراف اللجنة العليا
للطاقة وال َّثـ َروات الطبيعية .وذلك مبا ال يتعار�ض مع الأنظمة الأ�سا�سية لتلك ال�شركات».

املادة الثانية

مع مراعاة حكم املادة ( )76من قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )21ل�سنة ُ ،2001ي َّ
رخـ�ص يف تعديل عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة القاب�ضة لل ِّنـ ْفط
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والغاز «�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة» (�ش.م.ب.م) على النحو املرافق لهذا املر�سوم  .

املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ُ -كـ ٌّل فيما يخ�صه  -تنفيذ� أحكام هذا املر�سوم ،و ُيـعمل
به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
وزير النفط
محمد بن خليفة �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 11 :رم�ضان 1442هـ
الموافق� 23 :أبــريـ ــل 2021م
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تعديل عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي
لل�شركة القاب�ضة للنفط والغاز «�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة» (�ش.م.ب.م)
�إنه يف يوم اخلمي�س العا�شر من رم�ضان لعام �ألف و�أربعمائة واثنان و�أربعون للهجرة.
املوافق للثاين والع�شرون من �أبريل لعام �ألفني وواحد وع�شرون للميالد،
لدي �أنا املوثق �أول �أمينة عبداهلل القلداري ب�إدارة التوثيق،
ح�ضر لدي:
ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة ،وزير النفط رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية للنفط
والغاز ،ممث ًال حلكومة مملكة البحرين ،وطلب منا توثيق التعديالت التالية على عقد الت�أ�سي�س
والنظام الأ�سا�سي لل�شركة القاب�ضة للنفط والغاز «�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة» (�ش.م.ب.م)،
التي ت�أ�س�ست باملر�سوم رقم ( )77ل�سنة .2007
�أو ًال :عقد الت�أ�سي�س:
حتل عبارة « جمل�س �إدارة ال�شركة» حمل عبارة «جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز»
الواردة يف املادتني ( )3و( )4من عقد ت�أ�سي�س ال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز.
ثانياً :النظام الأ�سا�سي:
ي�ستبدل بتعريفات (امل�ساهم) و(املجل�س) و(الرئي�س) الواردة باملادة ( )1من النظام
الأ�سا�سي لل�شركة القاب�ضة للنفط والغاز ،وبن�ص املادة ( )11من ذات النظام ،الن�صو�ص الآتية:
مادة ( )1تعريفات (الم�ساهم) و(المجل�س) و(الرئي�س):
الم�ساه���م :حكومة مملكة البحرين ،ويمار�س الوزير الذي ي�صدر بت�سميته مر�سوم اخت�صا�صات
الم�ساهم المن�صو�ص عليها في هذا النظام.
مجل����س �إدارة ال�شرك���ة �أو مجل����س الإدارة �أو المجل����س :مجل����س �إدارة ال�شرك���ة القاب�ضة للنفط
والغاز.
الرئي�س :رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز.
مادة (:)11
يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة ي�صدر بت�شكيله ومدة ع�ضويته مر�سوم ،ويراعى يف �أع�ضاء
جمل�س الإدارة النزاهة والكفاءة واخلربة املنا�سبة.
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حرر هذا التعديل ا�ستناد ًا للخطاب ال�صادر برقم �س ت/خ �إ 2021/بتاريخ 2021/04/21
من وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة
وزير النفط رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز
ومبا ذكر حترر هذا التعديل من �أ�صل ون�سخة ومت التوقيع عليه بعد قراءته من قبل املوقع
ومني وت�سلم �أ�صحاب ال�ش�أن ن�سخة منه للعمل مبوجبه� .سجل ب�سجل التوقيعات رقم ( )14خارج
املكتب حتت رقم .2021/99

13

