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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

مشروع قانون بالتصديق على تعديل 

الفقرة الثالثة من املادة األوىل من 

العربية ملكافحة اإلرهاب، االتفاقية 

( لسنة 77املرافق للمرسوم رقم )

 م.5102
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 م 6022 مايو 62التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطيناحلادي والعشرون التقرير 

املادة األوىل مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من خبصوص 
( لسنة 77من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، املرافق للمرسوم رقم )

6022 
 الرابعمن الفصل التشريعي  الثايندور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة:
 

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 2د 3ف /ص ل خ أ/453رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2102مايو  22 

بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من املادة األوىل من االتفاقية العربية ملكافحة 

على أن تتم دراسته وإبداء  ،6022( لسنة 77اإلرهاب، املرافق للمرسوم رقم )

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهاملالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 السااب  عشار املنعقاد بتااري     تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  .1
 .م2102مايو  25 

 
موضوع النظار  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  .2

 واليت اشتملت على: 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشري  واإلفتاء القانوين -

. نص تعديل الفقرة الثالثة من املادة األوىل من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب -

 (مرفق)

 

 كل من: وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  .3
 

 :، وقد حضراخلارجيةوزارة  -
 

 مساعد وزير اخلارجية. السيد عبداهلل فيصل جرب الدوسري .2

 القانوين لوزارة اخلارجية.املستشار   الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ .6

 مستشار بإدارة الشؤون القانونية.  السيد فتحي جاسم سبت .3
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 وزارة الداخلية، وقد حضر: -
 

 من إدارة الشؤون القانونية.  النقيب حممد يونس اهلرمي.2

 من إدارة الشؤون القانونية. .املالزم أول فيصل عبدالعزيز النجار6

علي حسـن الطوالبـة  الدكتور شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .سهري عبداللطيف لسيدةا توىل أمانة سار اللجنة  -

 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

مان  قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 . )مرفق(والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا  :اخلارجية رأي وزارة -ثالثــــ

اخلارجية أن تعديل الفقرة الثالثة من املادة األوىل من االتفاقية العربياة   وزارة بني ممثلو     

ملكافحة اإلرهاب ال يتضمن أي تغيري أو حذف حلكم معني، وإمنا هو إضافة حكم جديد 

للمادة حبيث يؤدي إىل توسعة نطاق تعريف اجلرمية اإلرهابية، حبيث يكون التعريف أوضح 

بية، كما بينوا أن االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب وقعات  وأمشل تفسرًيا لألعمال اإلرها
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، وصادقت مملكة البحرين على هاذ  االتفاقياة يف   22/3/0991مبدينة القاهرة بتاري  

/ 7/5ودخلت حيز النفاا  يف   ،0991( لسنة 05باملرسوم بقانون رقم ) 21/2/0991

فقرة الثالثة مان املاادة   ، وقد وافق جملس وزراء العدل العرب على تعديل نص ال0999

األوىل من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب واملتعلاق بتعرياف اجلرمياة اإلرهابياة يف     

التشري  واإلفتاء ، موضحني أن الوزارة تتفق م  ما ورد يف مذكرة هيئة 29/00/2112

 .  القانوين

ـًا  :الداخلية رأي وزارة -رابعــــ

رأي وزارة اخلارجية، وم  ماا ورد يف ماذكرة هيئاة    توافق رأي وزارة الداخلية م    
 التشري  واإلفتاء القانوين.

 

ـًا  :ةرأي اللجنــ -خامســـــ
 

مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من املاادة األوىل  تدارست اللجنة      

 ومت ،2105( لسانة  77من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، املرافق للمرسوم رقام ) 

وزارة وممثلاي   تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضااء اللجناة،  

علاى رأي  واطلعت اللجنة ، للجنةواملستشار القانوين  وممثلي وزارة الداخلية، ،اخلارجية

مشاروع  الذي جاء مؤكًدا لسالمة جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى و
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ب ومرفقاته قرار جملس النوا علىاطلعت كما  ،الدستورية والقانونيةقانون من الناحيتني ال

 .بشأن مشروع القانون

 

ورأت اللجنة أن التعديل املراد إدراجه ضمن الفقرة الثالثة مان املاادة األوىل مان         

االتفاقية ال يتضمن أي تغيري أو حذف حلكم معني، وإمنا يتمثل بإضافة حكم جديد للمادة 

 هذ  اإلضافة إىل توسعة نطاق تعريف اجلرمية اإلرهابية.حبيث تؤدي 

 

ثة من املادة األوىل قبل التعديل عّرف اجلرمية اإلرهابية بأهنا: لحيث إن نص الفقرة الثا     

أي جرمية أو شروع فيها ترتكب تنفيًذا لغرض إرهايب يف أي من الدول املتعاقدة، أو "

يعاقب عليها قانوهنا الداخلي، كمـا تعـد مـن    على رعاياها أو ممتلكاهتا أو مصاحلها 

اجلرائم اإلرهابية اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيات التالية عدا ما اسـتثنت  منـها   

 ".تشريعات الدول املتعاقدة أو مل تصادق عليها ...

 

 أيأما نص الفقرة الثالثة من املادة األوىل بعد التعديل فعّرف اجلرمية اإلرهابياة بأهناا: "  

جرمية أو شروع فيها ترتكب تنفيًذا لغرض إرهايب يف أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاهتا 

أو مصاحلها أو رعاياها أو ممتلكاهتم يعاقب عليها قانوهنا الداخلي، وكذلك التحريض 

على اجلرائم اإلرهابية أو اإلشادة هبا ونشر أو طبع أو إعداد حمررات أو مطبوعات أو 
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نوعها للتوزيع أو الطالع الغري عليها هبدف تشجيع ارتكاب تلك تسجيالت أًيا كان 

اجلرائم. ويعد جرمية إرهابية تقدمي أو مجع األموال أًيا كان نوعها لتمويـل اجلـرائم   

اإلرهابية مع العلم بذلك. كما يعد من اجلرائم اإلرهابية اجلرائم النصوص عليهـا يف  

ـ  ريعات الـدول املتعاقـدة أو مل تصـادق    االتفاقيات التالية عدا ما استثنت  منها تش

 ".عليها...

 

تبني أن التعديل ال يتعارض م  أحكام الدستور، بل أنه يعد تطبيًقا للمبادئ العاماة  و     

يف القانون اجلنائي البحريين، حيث إنه ومبوجب هذا التعديل أصبحت اجلرمية اإلرهابياة  

 صور املسامهة اجلنائية.تشمل ضمن نطاقها التحريض واملساعدة كصورتني من 

 

وحيث إن التعديل املذكور من شأنه أن حيل حمل النص السابق، ومبا أن االتفاقية املذكورة 

حلكم الفقارة  قد صدرت مبوجب قانون لتعلقها حبقوق املواطنني العامة واخلاصة استناًدا 

ثالثة من املادة فإن التصديق على نص تعديل الفقرة ال ؛( من الدستور47ثانية من املادة )ال

األوىل من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب واملتعلق بتعريف اجلرمية اإلرهابية الباد أن  

مشروع  أعدت هيئة التشري  واإلفتاء القانوينفقد يصدر بقانون حىت يصبح نافًذا، وعليه 

ربياة ملكافحاة   تفاقية العقانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من املادة األوىل من اال

التصديق األوىل املادة تضمنت  ،من مادتني -فضاًل عن الديباجة- لفأيتوالذي ، اإلرهاب
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  والثانية مادة تنفيذية. ،على التعديل

 

مشروع قانون بالتصديق توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على ويف ضوء  لك      

االتفاقية العربيـة ملكافحـة اإلرهـاب،    على تعديل الفقرة الثالثة من املادة األوىل من 

مواد املشروع كما وردت يف اجلدول  وعلى ،6022( لسنة 77املرافق للمرسوم رقم )

 املرفق.

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسادســــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علاى   49إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من:

 

ـًا.   حممد علي اخلزاعيالدكتور سعادة  .2  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  األستاذة سوسن حاجي حممد تقويسعادة  .6  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعــــــ

قانون، فاإن  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:
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مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من املوافقة من حيث املبدأ على  -  
( 77املادة األوىل من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، املرافق للمرسوم رقم )

 .6022لسنة 
 

 مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق.نصوص املوافقة على  -

 

 اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،، واألمر معروض على

 

 د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان                              د. حممد علي اخلزاعي         

 لجنة الرئيس                                              لجنةالنائب رئيس 
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 مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من املادة األوىل من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب
 6022( لسنة 77املرافق للمرسوم رقم ) 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 لديباجةا
 
 
 
 
 
 

 
 حنن محد بن عيسى آل خليفة 

 الديباجة
املوافقة على قرار جملس النواب 

وعلى القانون رقم )إضافة عبارة ب
بشأن محاية  6002( لسنة 25)

 اإلرهابية، األعمال اجملتمع من
 (.وتعديالت ،

 

 نص الديباجة بعد التعديل:
 حنن محد بن عيسى آل خليفة 

   الديباجة
وعلى القانون رقم إضافة عبارة )

بشأن محاية  6002لسنة ( 25)
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 (.وتعديالت ،
 

 نص الديباجة بعد التعديل:
 حنن محد بن عيسى آل خليفة 

 الديباجة
 
 
 
 
 

 
 حنن محد بن عيسى آل خليفة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

( لسنة 25وعلى القانون رقم )
بشأن محاية اجملتمع من  6002

 األعمال اإلرهابية، وتعديالت ،
( 05املرسوم بقانون رقم )وعلى 
بالتصديق على  0991لسنة 

 ،االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب
وعلى تعديل نص الفقرة الثالثة من 
املادة األوىل من االتفاقية العربية 
ملكافحة اإلرهاب الوارد يف 
تعريف "اجلرمية اإلرهابية"، الذي 
 وافق عليه جملس وزراء العدل

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

( لسنة 25وعلى القانون رقم )
بشأن محاية اجملتمع من  6002

 األعمال اإلرهابية، وتعديالت ،
( 05املرسوم بقانون رقم )وعلى 
بالتصديق على  0991لسنة 

 ،االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب
وعلى تعديل نص الفقرة الثالثة من 

العربية املادة األوىل من االتفاقية 
ملكافحة اإلرهاب الوارد يف 
تعريف "اجلرمية اإلرهابية"، الذي 
 وافق عليه جملس وزراء العدل

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

( لسنة 25وعلى القانون رقم )
بشأن محاية اجملتمع من  6002

 األعمال اإلرهابية، وتعديالت ،
( 05بقانون رقم ) املرسوموعلى 
بالتصديق على  0991لسنة 

 ،االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب
وعلى تعديل نص الفقرة الثالثة من 
املادة األوىل من االتفاقية العربية 
ملكافحة اإلرهاب الوارد يف 
تعريف "اجلرمية اإلرهابية"، الذي 
 وافق عليه جملس وزراء العدل

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

 
 
 

( 05املرسوم بقانون رقم )وعلى 
بالتصديق على  0991لسنة 

 ،اإلرهاباالتفاقية العربية ملكافحة 
وعلى تعديل نص الفقرة الثالثة من 
املادة األوىل من االتفاقية العربية 
ملكافحة اإلرهاب الوارد يف 
تعريف "اجلرمية اإلرهابية"، الذي 
 وافق عليه جملس وزراء العدل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

-231مبوجب قرار  رقم  العرب
 ،29/00/2112-22د

ب أقر جملس الشورى وجملس النوا
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرنا :

 

-231مبوجب قرار  رقم  العرب
 ،29/00/2112-22د

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرنا :
 

-231مبوجب قرار  رقم  العرب
 ،29/00/2112-22د

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرنا :

-231قرار  رقم  مبوجب العرب
 ،29/00/2112-22د

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
صادقنا  القانون اآليت نصه، وقد 

 عليه وأصدرنا :

  املادة األوىل
ُصودق على تعديل نص الفقارة  
الثالثة من املادة األوىل من االتفاقية 
العربية ملكافحة اإلرهاب الاوارد  
يف تعريف "اجلرمية اإلرهابياة"،  
الذي وافق علياه جملاس وزراء   

مبوجب قرار  رقام   العرب العدل
 .29/00/2112-22د-231

 املادة األوىل
 تعديلدون 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 
 

 املادة األوىل
ُصودق على تعديل نص الفقارة  
الثالثة من املادة األوىل من االتفاقية 
العربية ملكافحة اإلرهاب الاوارد  
يف تعريف "اجلرمية اإلرهابياة"،  
الذي وافق علياه جملاس وزراء   

مبوجب قرار  رقام   العرب العدل
 .29/00/2112-22د-231
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 الثانيةاملادة 
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

أحكام تنفيذ  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاري  نشار  يف اجلريادة   

 الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

أحكام تنفيذ  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاري  نشار  يف اجلريادة   

 الرمسية.
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 م2016 مايو 22التاريخ: 
 

 

 عبدالعزيز عبداهلل العجمان       احملرتم/ سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

( 77المادة األولى من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، المرافق للمرسوم رقم )

 م.2012لسنة 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 9999 مايو 99بتاريخ      

مشروع   ، نسخة من(9د  9ص ل ت ق/ ف  999م )المجلس، ضمن كتابه رق

بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولى من  رقم ) ( لسنة ) ( قانون

 ،م2012( لسنة 77االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، المرافق للمرسوم رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنةة الشةؤون التشةريعية والقانونيةة اجتماع ةا م 2016 مايو 22وبتاريخ      

، وذلةةك واالتفاقيةةةالمةةوكور،  ، حيةةا اطلعةةى علةةى مشةةروع القةةانونالثااانو والعشاارين

 بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبةاد   إلى عدم مخالفةة مشةروع القةانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ى اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

بالتصديق على تعديل الفقرة  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة      

الثالثة من المادة األولى من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، المرافق للمرسوم 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2012( لسنة 77رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )

 
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص مشروع قانون 

بشأن شراكات االستثمار احملدودة، 

( 25املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 م.5102لسنة 
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 م2016مايو  25التاريخ: 

 

التقرير )السادس عشر( للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول مشروع 
قانون بشأن شراكات االستثمار احملدودة، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 م.2015( لسنة 53)

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي الثاني 
 

 

 :مقدمــــــة

(، 2د 4ص ل م ق / ف  252م، وبموجب الخطاب رقم )2102 مايو 22بتاريخ 

إلي  لجةي   مجلي  الويور رئيي    المعاليأحال صاحب  األستاذ علي بن  انا ا ا انا ا

مشننن قا وننناأق  بشننن   شننن ا ا  ا سنننت ما  الوييي ول الماليييي  وايقتصيييادي  ة يييخ  ميييل 

ودرا ته وإعداد ؛ لمةاقوته م5103(  سأة 35ا محدقدة، ا م افق  لم سقم ا مل ي  وم )

 تقرير بوأةه متضمةـًا رأي اللجة  لعرضه عل  المجل  الموقر.
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 إج اءا  ا لجأة:-أق ا 

  تأفيذ ا ت ليف ا مذ ق  أعاله، وام  ا لجأة باإلج اءا  ا تا ية:

 24اجتماعهيا الايامل وال يتيل بتياريخ فيي الميكوور  موروع القاةولتدار ت اللجة   (1)

 م.2102مايو 
 

بقيياةول موضييوع البحيير والدرا يي  عليي   للموييروعاطلعييت اللجةيي  أاةييات درا ييتها  (2)

 الواائق المتعلق  به والتي اوتملت عل  ما يلي:

 (م فقموضوع البحر والدرا  .   ) موروع القاةول -

 (م فققرار مجل  الةواب ومرفقاته. ) -

  رأي لجةي  الوي ول التويريعي  والقاةوةيي  بمجلي  الويور  والتيي أويدت  ي م -

 (م فقالمر وم بقاةول مل الةاحيتيل الد توري  والقاةوةي .  )

 )م فق(رأي الم توار القاةوةي لو ول اللجال.  -

 )م فق(رأي الم توار ايقتصادي والمالي بالمجل .  -
 

 : حض  ا جتماا م  مجلس ا شق ى  ل م 

 ا لجا .ا مســتشا  ا قاأـقأي  شؤق    ا د تق  محمـــد عبدا لـــه ا د يمـــي -0

 

  ا سيد محمد  ضي محمد وتول  أماة   ــر اللجة. 
 

ا   أي ا لـــــجأة: - اأيا

، وعل  قرار مجل  الةواب والرأي القاةوةي موروع القاةولبعد ايط ع عل  

للم توار القاةوةي لو ول اللجال والرأي ايقتصادي للم توار ايقتصادي والمالي، وبعد 

مل الةاحيتيل الد توري  والقاةوةي  وفًقا لرأي لجة   القاةولموروع التأود مل   م  

يهدف موروع القاةول الو ول التوريعي  والقاةوةي  بمجل  الوور ؛ وجدت اللجة  أل 

ا تحدار ةوع جديد مل األوخاص ايعتباري  وهي )الوراوات(، وكلك بوضع  إل 

لواقعي  بيل الوياةات واألجهزة القواعد واألحوام ال زم  لتةظيم الع قات القاةوةي  وا



 

999 
 

ايقتصادي  القائم  للم اهم  في األةوط  المالي  والتجاري  وعل  أ ا  اابت وملوي  

 .موترو ، بغي  تلبي  احتياجات الم   ات المالي  في هكا الوأل

( 0( مادة، تبدأ المادة )24مل ) -فض ً عل الديباج –يتألف موروع القاةول  و

( 2( عل  بيال ةطاق أةوط  الوراو ، ام بّيةت المواد مل )2المادة )بالتعاريف، وتةص 

 ( قواعد إةوات الوراو  وقيدها، وا مها واتفاق الوراو .2حت  )

( األحوام المتعلق  بال ج ت 02( حت  )7هكا وقد أوضحت المواد مل )

ا ويفي  و ، ووكاوالم تةدات والبياةات التي عل  الوروات ايحتفاظ بها في مروز الور

و ، وما تضمةت أحوام م  ولي  الوريك وواجبات الوريك المتضامل وتةازل اإدارة الور

الوريك الموصي عل حقوق الوراو ، وم ئولي  الوريك المتضامل الجديد والمة حب 

 والمعزول.

 ( فتتعلق باإلجراتات القاةوةي  المتعلق  بالوراو  وويفي  مباورتها. 02أما المادة )

( ويفي   داد األرباح، ورد م اهمات الوروات 02( حت  )04لمواد مل )ام بيةت ا

 الموصيل، وايلتزام بإعادة التوزيع المحظور.

( قواعد 01( أحوام حل الوراو ، وحددت المادة )07فيما أوضحت المادة )

 ا تحقاق الر وم.

( العقوبات وم  ولي  الوخص 22( حت  )01ام أوضحت باقي المواد مل )

ري ووكا األحوام التوميلي  وقواعد اختصاص المصرف بإصدار اللوائح وما ايعتبا

 ( تةفيكي .24تضمةت حدود الم ئولي  تجاه الغير، وجاتت المادة )

وإصداره في أقرب فرص ، ورغب  مل اللجة  في ايةتهات مل إقرار هكا الموروع 

عل  الم تو   اي تاماريللقطاع وكلك لووةه  ي اهم في تعزيز القدرة التةاف ي  

ا قطاع الخدمات المالي ، وتلبي  احتياجات الم   ات المالي ، وعل  قليمي خصوصً اإل

 األخص الم   ات المالي  األجةبي .
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ا مع ما تقدم بش     قاأق  ت ى ا لجأة ا تقاية با مقافقة عليهمش قا ا قتماشيا

 .م  حيث ا مبدأ

ا  قا حتياطي: اختيا  مق  ي ا مقضقا األالي- ابعا

( مل ال ئح  الداخلي  لمجل  الوور ، اتفقت اللجة  عل  اختييار 21إعمايً لةص المادة )

 ول مل:

ا.  ا د تق  عبدا عزيز حس  أبل -0 ا أاليـــــــا   مق  ا

ا احتياطيـــاا.  األستاذ اادق عيد آل  حمة -5   مق  ا

 

ا  تقاية ا لجأة: -خامسا

ونناأق  بشنن   شنن ا ا  ا سننت ما  مشنن قا ا مقافقننة منن  حيننث ا مبنندأ علنن  .0 

 .م5103(  سأة 35ا محدقدة، ا م افق  لم سقم ا مل ي  وم )

 ا مقافقة عل  مقاد مش قا ا قاأق  ا قا دة تفايالا في ا جدقل ا م فق..5 
 

 

 قاألم  مع قض عل  ا مجلس ا مقو   تخاذ ا الزم،،،

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي            الدكتور عبدالعزيز حسن أبل             

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م. 2015( لسنة 53بشأن شراكات االستثمار احملدودة، املرافق للمرسوم امللكي رقم )مشروع قانون 

 

القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 الديباجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة

 

 

 

تغيير عبارة )وعلى  .1
مالية(  1المرسوم رقم )

الخاص بإنشاء  1691لسنة 
السجل التجاري، وتعديالته( 

)وعلى المرسوم إلى عبارة 
( لسنة 72بقانون رقم )

 الديباجة

الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

النحاااو الاااوارد بتعاااديل الديباجاااة علاااى 

 أدناه:

تغيير عبارة )وعلى  .1
مالية(  1المرسوم رقم )

الخاص  1691لسنة 
بإنشاء السجل التجاري، 
وتعديالته( إلى عبارة 
)وعلى المرسوم بقانون 

 الديباجة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بشأن السجل  7102
، على أن تدرج التجاري(

س قبل عبارة )أقر مجل
الشورى ومجلس النواب 
القانون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:(
)وتعديالته( إحالل عبارة  .2

محل )المعدل بالقانون رقم 
( الواردة 2512( لسنة 05)

بعد عبارة )وعلى قانون 
الشركات التجارية الصادر 

( 21بالمرسوم بقانون رقم )
 (.2551لسنة 

 7102( لسنة 72رقم )
، بشأن السجل التجاري(

على أن تدرج قبل عبارة 
)أقر مجلس الشورى 
ومجلس النواب القانون 

صدقنا اآلتي نصه، وقد 
 عليه وأصدرناه:(

)وتعديالته( إحالل عبارة  .2
محل )المعدل بالقانون رقم 

( الواردة 2512( لسنة 05)
بعد عبارة )وعلى قانون 
الشركات التجارية الصادر 

( 21بالمرسوم بقانون رقم )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة   

 البحرين. 
 بعد االطالع على الدستور، 

مالية(  1وعلى المرسوم رقم )

)المعدل إضافة عبارة  .3
ون رقم بالمرسوم بقان

بعد  (7102( لسنة 43)
عبارة )على قانون مصرف 
البحرين المركزي 
والمؤسسات المالية الصادر 

( لسنة 92بالقانون رقم )
2559 .) 

 

 النص بعد التعديل:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك مملكة   
 البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور، 

 (.2551لسنة 
)المعدل إضافة عبارة  .3

بالمرسوم بقانون رقم 
بعد  (7102( لسنة 43)

صرف عبارة )على قانون م
البحرين المركزي 
والمؤسسات المالية الصادر 

( لسنة 92بالقانون رقم )
2559 .) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة   

 البحرين. 
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبات الصادر 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الخاص بإنشاء  1691لسنة 
 السجل التجاري، وتعديالته، 

وعلى قانون العقوبات الصادر 
( لسنة 10بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1699
وعلى قانون التجارة الصادر 

( لسنة 9بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته، 1699

وعلى قانون اإلفالس والصلح 
الواقي منه الصادر بالمرسوم 

 ،1699( لسنة 11رقم ) بقانون
( 2وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن حظر  2551لسنة 

وعلى قانون العقوبات الصادر 
( لسنة 10رقم )بالمرسوم بقانون 

 ، وتعديالته،1699
وعلى قانون التجارة الصادر 

( لسنة 9بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته، 1699

وعلى قانون اإلفالس والصلح 
الواقي منه الصادر بالمرسوم 

 ،1699( لسنة 11بقانون رقم )
( 2وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن حظر  2551لسنة 
ومكافحة غسل األموال، 

 يالته،وتعد

( لسنة 10بالمرسوم بقانون رقم )
 وتعديالته، ،1699

وعلى قانون التجارة الصادر 
( لسنة 9بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 1699
وعلى قانون اإلفالس والصلح 
الواقي منه الصادر بالمرسوم 

 ،1699( لسنة 11بقانون رقم )
( 2وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن حظر  2551لسنة 
ومكافحة غسل األموال، 

 وتعديالته،
المدني الصادر  وعلى القانون
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

ومكافحة غسل األموال، 
 وتعديالته،

وعلى القانون المدني الصادر 
( لسنة 16بالمرسوم بقانون رقم )

2551، 
وعلى قانون الشركات التجارية 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، المعدل 2551( لسنة 21)
 ، 2512( لسنة 05بالقانون رقم )

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 2552( لسنة 29)
وعلى قانون مصرف البحرين 

وعلى القانون المدني الصادر 
( لسنة 16بالمرسوم بقانون رقم )

2551، 
وعلى قانون الشركات التجارية 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 وتعديالته،، 2551( لسنة 21)
وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

رقم الصادر بالمرسوم بقانون 
 ، وتعديالته، 2552( لسنة 29)

وعلى قانون مصرف البحرين 
المركزي والمؤسسات المالية 

( لسنة 92الصادر بالقانون رقم )
المعدل بالمرسوم ، 2559

( لسنة 16بالمرسوم بقانون رقم )
2551، 

وعلى قانون الشركات التجارية 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 وتعديالته،، 2551( لسنة 21)
وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

رقم الصادر بالمرسوم بقانون 
 ، وتعديالته، 2552( لسنة 29)

وعلى قانون مصرف البحرين 
سات المالية المركزي والمؤس

( لسنة 92الصادر بالقانون رقم )
المعدل بالمرسوم ، 2559

( لسنة 43بقانون رقم )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

المركزي والمؤسسات المالية 
( لسنة 92الصادر بالقانون رقم )

2559، 
( لسنة 19وعلى القانون رقم )

 بشأن األسماء التجارية،  2512
الشورى ومجلس أقر مجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

 

 

( لسنة 43بقانون رقم )
7102، 

( لسنة 19وعلى القانون رقم )
 بشأن األسماء التجارية، 2512

وعلى المرسوم بقانون رقم 
بشأن  7102( لسنة 72)

 السجل التجاري،
رى ومجلس أقر مجلس الشو

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

7102، 
( لسنة 19وعلى القانون رقم )

 بشأن األسماء التجارية، 2512
وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن  7102( لسنة 72)
 السجل التجاري،

أقر مجلس الشورى ومجلس 
 النواب القانون اآلتي نصه، وقد

 صدقنا عليه وأصدرناه:
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (1المادة )

 التعاريف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1المادة )

 التعاريف
 
 
 

( 9تعديل رقم المادة ) .1
الواردة في تعريف 

 (.3))الشراكة( إلى رقم 

)المعدل إضافة عبارة  .2
بالمرسوم بقانون رقم 

بعد  (7102لسنة ( 43)
عبارة )قانون مصرف 
البحرين المركزي 
والمؤسسات المالية الصادر 

( لسنة 92بالقانون رقم )

 (1المادة )

 التعاريف
الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

( 9تعديل رقم المادة ) .1
الواردة في تعريف 

 (.3))الشراكة( إلى رقم 

)المعدل إضافة عبارة  .2
بالمرسوم بقانون رقم 

بعد  (7102( لسنة 43)
عبارة )قانون مصرف 
البحرين المركزي 
والمؤسسات المالية الصادر 

( لسنة 92بالقانون رقم )

 (1المادة )

 التعاريف
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( الواردة في تعريف 2559
 قانون المصرف.

( 2تعديل رقم الفقرة ) .3
الواردة في تعريف )الشريك 

 .(4)المتضامن( إلى رقم 

( 2تعديل رقم الفقرة ) .2
الواردة في تعريف )الشريك 

 .(4)إلى رقم  الموصي(

حذف كلمة )التجاري(  .0
الواردة في تعريف السجل 
التجاري، ليصبح التعريف 

السجل التجاري: )كاآلتي: 
السجل المنشأ وفقًا لقانون 

( الواردة في تعريف 2559
 قانون المصرف.

( 2تعديل رقم الفقرة ) .3
الواردة في تعريف )الشريك 

 .(4)المتضامن( إلى رقم 

( 2تعديل رقم الفقرة ) .2
الواردة في تعريف )الشريك 

 .(4)الموصي( إلى رقم 

حذف كلمة )التجاري(  .0
الواردة في تعريف السجل 
التجاري، ليصبح التعريف 

السجل التجاري: )كاآلتي: 
السجل المنشأ وفقًا لقانون 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

في تطبيق أحكام هذا القانون، 
تكون للكلمات والعبارات التالية 
المعاني المبينة قرين كل منها، 
ما لم يقتض سياُق النص خالف 

 .(السجل التجاري
تعديل التعريف الخاص  .9

بقانون السجل التجاري 
وإبداله بالجديد، ليصبح 

قانون السجل )كاآلتي: 
التجاري: المرسوم بقانون 

 7102( لسنة 72رقم )
 .(بشأن السجل التجاري

 النص بعد التعديل:
 
  

في تطبيق أحكام هذا القانون، 
تكون للكلمات والعبارات التالية 
المعاني المبينة قرين كل منها، 

 .(السجل التجاري
تعديل التعريف الخاص  .9

بقانون السجل التجاري 
وإبداله بالجديد، ليصبح 

قانون السجل )كاآلتي: 
التجاري: المرسوم بقانون 

 7102لسنة ( 72رقم )
 .(بشأن السجل التجاري

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

في تطبيق أحكام هذا القانون، 
تكون للكلمات والعبارات التالية 
المعاني المبينة قرين كل منها، 
ما لم يقتض سياُق النص خالف 

 ذلك:
الشراكة: أي من شراكات 
االستثمار المحدودة المنشأة وفقًا 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 ذلك:
الشراكة: أي من شراكات 
االستثمار المحدودة المنشأة وفقًا 

( من هذا 3ألحكام المادة )
 القانون. 

اتفاق الشراكة: العقد المشار إليه 
( من هذا القانون، 9)في المادة 

بما في ذلك أية تعديالت تطرأ 
 عليه.

المصرف: مصرف البحرين 
 المركزي. 

قانون المصرف: قانون مصرف 
البحرين المركزي والمؤسسات 

ما لم يقتض سياُق النص خالف 
 ذلك:

الشراكة: أي من شراكات 
االستثمار المحدودة المنشأة وفقًا 

( من هذا 3ألحكام المادة )
 القانون. 

اتفاق الشراكة: العقد المشار إليه 
من هذا القانون،  (3)في المادة 

بما في ذلك أية تعديالت تطرأ 
 عليه.

المصرف: مصرف البحرين 
 المركزي. 

قانون المصرف: قانون مصرف 

( من هذا 3ألحكام المادة )
 القانون. 

اتفاق الشراكة: العقد المشار إليه 
من هذا القانون،  (3)في المادة 

بما في ذلك أية تعديالت تطرأ 
 عليه.

المصرف: مصرف البحرين 
 المركزي. 

قانون المصرف: قانون مصرف 
زي والمؤسسات البحرين المرك

المالية الصادر بالقانون رقم 
المعدل ، 2559( لسنة 92)

( 43بالمرسوم بقانون رقم )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

المالية الصادر بالقانون رقم 
والقرارات  2559( لسنة 92)

والتعليمات والتوجيهات 
واإلرشادات الصادرة وفقًا 

 ألحكامه. 
تضامن: أي من الشريك الم

الشركاء المشار إليهم في البند 
( من المادة 2)أ( من الفقرة )

 ( من هذا القانون. 3)
الشريك الموصي: أي من 
الشركاء المشار إليهم في البند 

( من المادة 2)ب( من الفقرة )
 ( من هذا القانون. 3)

زي والمؤسسات البحرين المرك
المالية الصادر بالقانون رقم 

المعدل ، 2559( لسنة 92)
( 43بالمرسوم بقانون رقم )

والقرارات  ،7102لسنة 
والتعليمات والتوجيهات 
واإلرشادات الصادرة وفقًا 

 ألحكامه. 
الشريك المتضامن: أي من 
الشركاء المشار إليهم في البند 

من المادة  (4))أ( من الفقرة 
 ذا القانون. ( من ه3)

الشريك الموصي: أي من 

والقرارات  ،7102لسنة 
والتعليمات والتوجيهات 
واإلرشادات الصادرة وفقًا 

 ألحكامه. 
الشريك المتضامن: أي من 
الشركاء المشار إليهم في البند 

من المادة  (4))أ( من الفقرة 
 ذا القانون. ( من ه3)

الشريك الموصي: أي من 
الشركاء المشار إليهم في البند 

من المادة  (4)ب( من الفقرة )
 ( من هذا القانون. 3)

الشريك: يشمل الشريك 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الشريك: يشمل الشريك 
 المتضامن والشريك الموصي. 
جل السجل التجاري: الس

التجاري المنشأ وفقًا لقانون 
 السجل التجاري. 

قانون السجل التجاري: المرسوم 
 1691مالية( لسنة  1رقم )

الخاص بإنشاء السجل التجاري، 
والقرارات الصادرة وفقًا 

 ألحكامه. 
اإلدارة المختصة: الجهة 
اإلدارية المختصة بمسك السجل 
التجاري وفقًا لقانون السجل 

الشركاء المشار إليهم في البند 
من المادة  (4)ب( من الفقرة )

 ( من هذا القانون. 3)
الشريك: يشمل الشريك 

 المتضامن والشريك الموصي. 
السجل المنشأ السجل التجاري: 

 وفقًا لقانون السجل التجاري. 
المرسوم قانون السجل التجاري: 

 7102( لسنة 72)بقانون رقم 
 . بشأن السجل التجاري

اإلدارة المختصة: الجهة 
اإلدارية المختصة بمسك السجل 
التجاري وفقًا لقانون السجل 

 المتضامن والشريك الموصي. 
السجل المنشأ السجل التجاري: 

 وفقًا لقانون السجل التجاري. 
المرسوم قانون السجل التجاري: 

 7102( لسنة 72)بقانون رقم 
 . بشأن السجل التجاري

اإلدارة المختصة: الجهة 
اإلدارية المختصة بمسك السجل 
التجاري وفقًا لقانون السجل 

 التجاري . 
المساَهَمة: الحصة النقدية أو 
العينية التي يساهم بها الشريك 
أو يوافق على المساَهَمة بها في 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 التجاري . 
َهَمة: الحصة النقدية أو المسا

العينية التي يساهم بها الشريك 
أو يوافق على المساَهَمة بها في 

 رأسمال الشراكة. 
التوزيع: مدفوعات نقدية أو 
عينية تسددها الشراكة للشركاء 
بصفتهم، وتمثل نصيبًا من 
األرباح أو رّدًا لرأسمال الشراكة 

 أو جزء منهما. 
حقوق الشراكة: نصيب الشريك 

ن األرباح والخسائر في م
الشراكة، بما في ذلك الحق في 

 التجاري . 
المساَهَمة: الحصة النقدية أو 
العينية التي يساهم بها الشريك 
أو يوافق على المساَهَمة بها في 

 رأسمال الشراكة. 
التوزيع: مدفوعات نقدية أو 
عينية تسددها الشراكة للشركاء 
بصفتهم، وتمثل نصيبًا من 
األرباح أو رّدًا لرأسمال الشراكة 

 أو جزء منهما. 
حقوق الشراكة: نصيب الشريك 
من األرباح والخسائر في 
الشراكة، بما في ذلك الحق في 

 رأسمال الشراكة. 
التوزيع: مدفوعات نقدية أو 
عينية تسددها الشراكة للشركاء 
بصفتهم، وتمثل نصيبًا من 
األرباح أو رّدًا لرأسمال الشراكة 

 أو جزء منهما. 
حقوق الشراكة: نصيب الشريك 
من األرباح والخسائر في 
الشراكة، بما في ذلك الحق في 
الحصول على التوزيع والمنافع 

وفقًا  األخرى التي ُتمنح للشريك
 التفاق الشراكة. 

العجز المالي: عجز الشراكة عن 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الحصول على التوزيع والمنافع 
األخرى التي ُتمنح للشريك وفقًا 

 التفاق الشراكة. 
العجز المالي: عجز الشراكة عن 
السداد من أصولها الخاصة دون 
اللجوء ألصول الشركاء 
المتضامنين بها التي ليست من 

د بين مساهمتهم للشراكة، عن
االستحقاق لديونها والتزاماتها 
التي نشأت في سياق عملها 
المعتاد فيما عدا ديونها 
والتزاماتها تجاه الشركاء عن 

 حقوق الشراكة. 
 

الحصول على التوزيع والمنافع 
وفقًا  األخرى التي ُتمنح للشريك

 التفاق الشراكة. 
العجز المالي: عجز الشراكة عن 
السداد من أصولها الخاصة دون 
اللجوء ألصول الشركاء 
المتضامنين بها التي ليست من 
بين مساهمتهم للشراكة، عند 
االستحقاق لديونها والتزاماتها 
التي نشأت في سياق عملها 
المعتاد فيما عدا ديونها 

اء عن والتزاماتها تجاه الشرك
 حقوق الشراكة. 

 

السداد من أصولها الخاصة دون 
اللجوء ألصول الشركاء 
المتضامنين بها التي ليست من 
بين مساهمتهم للشراكة، عند 
االستحقاق لديونها والتزاماتها 
التي نشأت في سياق عملها 
المعتاد فيما عدا ديونها 

اء عن والتزاماتها تجاه الشرك
 حقوق الشراكة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (2المادة )

 نشاط الشراكة
يجوز للشراكة مزاولة أي  -1

نشاط من األنشطة التالية 
 دون سواها:

صناديق االستثمارات  -أ 
 Private)الخاص 

Investment 

Undertaking) . 

صناديق االستثمار  -ب 
 Collective)الجماعي 

Investment 

Undertaking) . 

التوريق  -ج 

 (2المادة )

 نشاط الشراكة
الموافقة على نص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون.
 

 (2المادة )

 نشاط الشراكة
 

 (2المادة )

 الشراكةنشاط 
يجوز للشراكة مزاولة أي  -1

نشاط من األنشطة التالية 
 دون سواها:

صناديق االستثمارات  -أ 
 Private)الخاص 

Investment 

Undertaking) . 

صناديق االستثمار  -ب 
 Collective)الجماعي 

Investment 

Undertaking) . 

التوريق  -ج 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

(Securitization). 

التأمين التابع  -د 
(Insurance 

Captives) . 

أي نشاط من األنشطة  -هـ 
المالية األخرى التي قد يصدر 
بتحديدها قرار من المصرف 

 وفقًا ألحكام هذا القانون. 

يكون لكل نشاط من  -2
األنشطة المشار إليها في البنود 

( 1من )أ( إلى )د( من الفقرة )
من هذه المادة المعنى المحدد له 

 وفقًا ألحكام قانون المصرف. 
 

(Securitization). 

التأمين التابع  -د 
(Insurance 

Captives) . 

أي نشاط من األنشطة  -هـ 
المالية األخرى التي قد يصدر 
بتحديدها قرار من المصرف 

 وفقًا ألحكام هذا القانون. 

يكون لكل نشاط من  -2
األنشطة المشار إليها في البنود 

( 1من )أ( إلى )د( من الفقرة )
من هذه المادة المعنى المحدد له 

 وفقًا ألحكام قانون المصرف.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (3المادة )

 الشراكةإنشاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3المادة )

 إنشاء الشراكة
 
 
 

( 2)( و1) دمج البندين .1
الواردين في المادة، وإعادة 

صياغتهما على النحو 
 اآلتي:

تنشأ الشراكة بمجرد  -0)
إبرام اتفاق الشراكة، 
ويكون لها شخصية 

اعتبارية اعتبارًا من تاريخ 
قيدها في السجل التجاري، 

 (3المادة )

 إنشاء الشراكة
الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

( 2)( و1) دمج البندين .1
الواردين في المادة، 

وإعادة صياغتهما على 
 النحو اآلتي:

تنشأ الشراكة بمجرد  -0)
إبرام اتفاق الشراكة، 
ويكون لها شخصية 

اعتبارية اعتبارًا من تاريخ 
قيدها في السجل التجاري، 
وتخضع إلشراف ورقابة 

 (3المادة )

 إنشاء الشراكة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 

ُتنشأ الشراكة بموجب اتفاق  -1
الشراكة، بعد أن يتم قيدها 
في السجل التجاري وفقًا 

( من هذا 2ألحكام المادة )
القانون، وتخضع إلشراف 

وتخضع إلشراف ورقابة 
 .(المصرف

إعادة ترقيم بقية البنود  .2
 الواردة في المادة.

تصحيح الخطأ اللغوي في  .3
كلمة )أخر( الواردة في البند 

( بعد إعادة 2) –( 0)
 )آخر(.الترقيم لتصبح 

 النص بعد التعديل:
تنشأ الشراكة بمجرد إبرام -0

اتفاق الشراكة، ويكون لها 
شخصية اعتبارية اعتبارًا 
من تاريخ قيدها في السجل 

 .(المصرف
إعادة ترقيم بقية البنود  .2

 الواردة في المادة.

تصحيح الخطأ اللغوي في  .3
كلمة )أخر( الواردة في البند 

( بعد إعادة 2) –( 0)
 )آخر(.قيم لتصبح التر

 

 
 
 
 
 
 
 
 

تنشأ الشراكة بمجرد إبرام -0
اتفاق الشراكة، ويكون لها 
شخصية اعتبارية اعتبارًا 
من تاريخ قيدها في السجل 
التجاري، وتخضع إلشراف 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 ورقابة المصرف. 

يكون للشراكة شخصية  -2
اعتبارية، اعتبارًا من تاريخ 
قيدها في السجل التجاري 

( من المادة 1وفقًا للفقرة )
 ( من هذا القانون. 2)

ويستمر قيام الشراكة لحين  
( 19حلها وفقًا ألحكام المادة )

 من هذا القانون. 
تكون الشراكة التي تنشأ وفقًا  -3

ألحكام هذا القانون بحرينية 
الجنسية، ويجب أن يكون 
 موطنها في مملكة البحرين. 

التجاري، وتخضع إلشراف 
 ورقابة المصرف.

التي تنشأ  تكون الشراكة-7
وفقًا ألحكام هذا القانون 
بحرينية الجنسية، ويجب أن 
يكون موطنها في مملكة 

 البحرين. 

 تتكون الشراكة من:-4

شريك متضامن أو أكثر،  -أ 
يساهمون في رأسمال 
الشراكة بمساهمة نقدية أو 
عينية مسئولين ومتضامنين 
عن التزامات وديون 

 ورقابة المصرف.

تكون الشراكة التي تنشأ -7
وفقًا ألحكام هذا القانون 
بحرينية الجنسية، ويجب أن 
يكون موطنها في مملكة 

 البحرين. 

 تتكون الشراكة من:-4

شريك متضامن أو أكثر،  -أ 
يساهمون في رأسمال 
الشراكة بمساهمة نقدية أو 
عينية مسئولين ومتضامنين 
عن التزامات وديون الشراكة 

 صة. في جميع أموالهم الخا
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 تتكون الشراكة من: -2

شريك متضامن أو  - أ
أكثر، يساهمون في 
رأسمال الشراكة 
بمساهمة نقدية أو عينية 
مسئولين ومتضامنين 
عن التزامات وديون 
الشراكة في جميع 

 صة. أموالهم الخا

شريك موصي أو  - ب
أكثر، يساهمون في 
رأسمال الشراكة 
بمساهمة نقدية أو عينية، 

الشراكة في جميع أموالهم 
 الخاصة. 

شريك موصي أو أكثر،  -ب 
يساهمون في رأسمال 
الشراكة بمساهمة نقدية 
أو عينية، وال يكون أي 
منهم مسئواًل عن 
التزامات وديون الشراكة 
إال بمقدار مساهمته في 
رأسمال الشراكة، وذلك 
باستثناء األحوال التي 
ينص فيها هذا القانون 

 على خالف ذلك. 

شريك موصي أو أكثر،  -ب 
يساهمون في رأسمال 
الشراكة بمساهمة نقدية 
أو عينية، وال يكون أي 
منهم مسئواًل عن 
التزامات وديون الشراكة 
إال بمقدار مساهمته في 
رأسمال الشراكة، وذلك 
باستثناء األحوال التي 
ينص فيها هذا القانون 

 على خالف ذلك. 

يجب أن يكون أحد الشركاء -3
المتضامنين على األقل ذا 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

وال يكون أي منهم 
مسئواًل عن التزامات 
وديون الشراكة إال 
بمقدار مساهمته في 
رأسمال الشراكة، وذلك 
باستثناء األحوال التي 
ينص فيها هذا القانون 

 على خالف ذلك. 

يجب أن يكون أحد الشركاء  -0
منين على األقل ذا المتضا

شخصية اعتبارية موطنه 
مملكة البحرين أو أي بلد أو 
إقليم أخر يوافق عليه 

يجب أن يكون أحد الشركاء -3
على األقل ذا المتضامنين 

شخصية اعتبارية موطنه 
مملكة البحرين أو أي بلد أو 

يوافق عليه  آخرإقليم 
المصرف، وأن يكون 
مستوفيًا للشروط التي 
يصدر بتحديدها قرار من 
المصرف وفقًا ألحكام هذا 
القانون. وفيما عدا ذلك، 
يجوز أن يكون باقي 
الشركاء المتضامنين وجميع 
 الشركاء الموصين أشخاصًا

شخصية اعتبارية موطنه 
مملكة البحرين أو أي بلد أو 

يوافق عليه  آخرإقليم 
المصرف، وأن يكون 
مستوفيًا للشروط التي 
يصدر بتحديدها قرار من 
المصرف وفقًا ألحكام هذا 
القانون. وفيما عدا ذلك، 
يجوز أن يكون باقي 

امنين وجميع الشركاء المتض
الشركاء الموصين أشخاصًا 
طبيعيين أو اعتباريين، وال 
ُيشترط أن يكون أي منهم 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

المصرف، وأن يكون 
مستوفيًا للشروط التي يصدر 
بتحديدها قرار من المصرف 
وفقًا ألحكام هذا القانون. 
وفيما عدا ذلك، يجوز أن 
يكون باقي الشركاء 
المتضامنين وجميع الشركاء 

خاصًا طبيعيين الموصين أش
أو اعتباريين، وال ُيشترط أن 
يكون أي منهم من مواطني 
مملكة البحرين أو أن يكون 
موطنه أو مركزه الرئيسي 

 أو بلد تأسيسه فيها. 

طبيعيين أو اعتباريين، وال 
ُيشترط أن يكون أي منهم 
من مواطني مملكة البحرين 
أو أن يكون موطنه أو 
مركزه الرئيسي أو بلد 

 تأسيسه فيها. 

يكتسب كل شريك متضامن -2
صفة التاجر، ويعتبر قائمًا 
بأعمال التجارة تحت اسم 
الشراكة، ويؤدي إفالس 
الشراكة إلى إفالس جميع 

 امنين. الشركاء المتض

 
 

من مواطني مملكة البحرين 
أو أن يكون موطنه أو 
مركزه الرئيسي أو بلد 

 تأسيسه فيها. 

يكتسب كل شريك متضامن -2
صفة التاجر، ويعتبر قائمًا 
بأعمال التجارة تحت اسم 
الشراكة، ويؤدي إفالس 

لشراكة إلى إفالس جميع ا
 الشركاء المتضامنين. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

يكتسب كل شريك متضامن  -9
صفة التاجر، ويعتبر قائمًا 
بأعمال التجارة تحت اسم 
الشراكة، ويؤدي إفالس 
الشراكة إلى إفالس جميع 

 الشركاء المتضامنين. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (4المادة )

 قيد الشراكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4المادة )

 ( بعد إعادة الترقيم6مادة )

 

 قيد الشراكة

 
 

 
 

( 2إعادة ترتيب المادة ) .1
 (. 9لتأخذ رقم )

( 1إعادة ترتيب البنود من ) .2
إعادة صياغتها ( مع 3) –

 دناه.أعلى النحو الوارد 

( الوارد في 1تعديل الرقم ) .3
 (.3الرقم )( إلى 0البند )

( 9إعادة صياغة البند ) .2
 على النحو الوارد أدناه.

 (4)المادة 

 ( بعد إعادة الترقيم6مادة )

 

 قيد الشراكة

الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

( 2إعادة ترتيب المادة ) .1
 (. 9لتأخذ رقم )

( 1إعادة ترتيب البنود من ) .2
إعادة صياغتها ( مع 3) –

 دناه.أعلى النحو الوارد 

( الوارد في 1تعديل الرقم ) .3
 (.3( إلى الرقم )0)البند 

( 9إعادة صياغة البند ) .2
 على النحو الوارد أدناه.

 

 (6المادة )

 قيد الشراكة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 

تقيد الشراكة في السجل  -1
التجاري من خالل اإليداع لدى 
اإلدارة المختصة لنسخة من 
كتاب يصدره المصرف 
بالموافقة على إنشاء الشراكة 
مصحوبًا ببيان موثق وموقع 

الشركاء عليه من قبل جميع 
 المتضامنين يتضمن ما يلي:

 اسم الشراكة.  -أ 

النشاط الذي سوف  -ب 
تزاوله الشراكة من بين أي من 

 

 النص بعد التعديل:
 قيد الشراكة

 

يقدم طلب الحصول على -1
كتاب المصرف بالموافقة على 
إنشاء الشراكة على النموذج 
المعد لذلك ويرفق به نسخة 

 موثقة من اتفاق الشراكة.
يخضع الحصول على موافقة -7

المصرف على إنشاء الشراكة 
للشروط التي يصدر بتحديدها 
قرار من المصرف وفقًا ألحكام 
هذا القانون وسداد الرسم 

  
 
 
 

يقدم طلب الحصول على كتاب 
المصرف بالموافقة على إنشاء 
الشراكة على النموذج المعد 
لذلك ويرفق به نسخة موثقة 

 من اتفاق الشراكة.
يخضع الحصول على موافقة -7

المصرف على إنشاء الشراكة 
للشروط التي يصدر بتحديدها 
قرار من المصرف وفقًا ألحكام 
هذا القانون وسداد الرسم 

( من 7المشار إليه في الفقرة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

األنشطة المصرح بمزاولتها 
( من هذا 2وفقًا ألحكام المادة )

 القانون. 

عنوان المركز الرئيسي  -ج 
 للشراكة. 

مدة الشراكة إذا كانت  -د 
محددة المدة ، وإذا كانت 
الشراكة غير محددة المدة 

 وجب بيان ذلك. 

االسم الكامل لكل من  -هـ
الشركاء المتضامنين وعنوانه 

 وجنسيته. 

بيانات هوية كل من  -و 

( من 7المشار إليه في الفقرة )
 ( منه.01المادة )

تقيد الشراكة في السجل -4
التجاري من خالل اإليداع لدى 
اإلدارة المختصة لنسخة من 

المصرف بالموافقة على كتاب 
إنشاء الشراكة مصحوبًا ببيان 
موثق وموقع عليه من قبل 
جميع الشركاء المتضامنين 

 يتضمن ما يلي: 
وعنوان  اسم الشراكة –أ 

 .مركزها الرئيسي
النشاط الذي سوف تزاوله -ب

 ( منه.01المادة )
تقيد الشراكة في السجل -4

التجاري من خالل اإليداع لدى 
اإلدارة المختصة لنسخة من 

المصرف بالموافقة على كتاب 
إنشاء الشراكة مصحوبًا ببيان 
موثق وموقع عليه من قبل 
جميع الشركاء المتضامنين 

 يتضمن ما يلي: 
وعنوان  اسم الشراكة –أ 

 .مركزها الرئيسي
النشاط الذي سوف تزاوله -ب

الشراكة من بين األنشطة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 الشركاء المتضامنين. 

ويرفق بالبيان نسخة من جواز 
السفر الخاص بكل شريك 

عيًا متضامن إذا كان شخصًا طبي
ووثيقة رسمية أخرى إلثبات 
هويته، وإذا كان شخصًا 
اعتباريًا وجب أن يرفق باإلفادة 
نسخة من شهادة تأسيسه أو أي 
وثيقة مماثلة وفقًا لقانون بلد 

 تأسيسه. 
يقدم طلب الحصول على  -2

كتاب المصرف بالموافقة 
على إنشاء الشراكة، عماًل 

الشراكة من بين األنشطة 
المصرح بمزاولتها وفقًا ألحكام 

 ( من هذا القانون. 7المادة )
مقدار وطبيعة مساهمة كل -ج

 .شريك وطريقة سدادها
مدة الشراكة إذا كانت محددة -د

المدة، وإذا كانت غير محددة 
 المدة وجب بيان ذلك.

أسماء الشركاء -هـ
المتضامنين وعناوينهم 

 وجنسياتهم.
بيانات هوية كل من الشركاء -و

 المتضامنين. 

المصرح بمزاولتها وفقًا ألحكام 
 ( من هذا القانون. 7المادة )

مقدار وطبيعة مساهمة كل -ج
 .شريك وطريقة سدادها

مدة الشراكة إذا كانت محددة -د
المدة، وإذا كانت غير محددة 

 المدة وجب بيان ذلك.
أسماء الشركاء -هـ

المتضامنين وعناوينهم 
 وجنسياتهم.

بيانات هوية كل من الشركاء -و
 المتضامنين. 

ويرفق بالبيان نسخة من     
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( من هذه المادة، 1بالفقرة )
وفقًا على النموذج و

لإلجراءات التي يصدر 
بتحديدها قرار من المصرف 

 وفقًا ألحكام هذا القانون. 

يخضع الحصول على  -3
موافقة المصرف على إنشاء 

( من 1الشراكة، عماًل بالفقرة )
هذه المادة، للشروط التي يصدر 
بتحديدها قرار من المصرف 
وفقًا ألحكام هذا القانون وسداد 
الرسم المشار إليه في الفقرة 

 ( منه. 19( من المادة )2)

ويرفق بالبيان نسخة من     
ل شريك جواز السفر الخاص بك

متضامن إذا كان شخصًا طبيعيًا 
ووثيقة رسمية أخرى إلثبات 
هويته، وإذا كان شخصًا 
اعتباريًا وجب أن يرفق باإلفادة 
نسخة من شهادة تأسيسه أو 
أي وثيقة مماثلة وفقًا لقانون 

 بلد تأسيسه.
تصدر اإلدارة المختصة -3

شهادة قيد الشراكة فور قيدها 
 في السجل التجاري.

 –ي الجريدة الرسمية ينشر ف-2

ل شريك جواز السفر الخاص بك
متضامن إذا كان شخصًا طبيعيًا 
ووثيقة رسمية أخرى إلثبات 
هويته، وإذا كان شخصًا 
اعتباريًا وجب أن يرفق باإلفادة 
نسخة من شهادة تأسيسه أو 
أي وثيقة مماثلة وفقًا لقانون 

 بلد تأسيسه.
تصدر اإلدارة المختصة -3

شهادة قيد الشراكة فور قيدها 
 في السجل التجاري.

 –ي الجريدة الرسمية ينشر ف-2
اإلعالن  –على نفقة الشراكة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

تصدر اإلدارة المختصة  -2
شهادة قيد الشراكة فور قيدها 

 في السجل التجاري. 

ينشر في الجريدة الرسمية  -0
اإلعالن  -على نفقة الشراكة–

عن إنشاء الشراكة والبيانات 
المشار إليها في البنود من )أ( 

( من 1إلى )هـ( من الفقرة )
 هذه المادة. 

إذا طرأ أي تغيير على  -9
البيانات المقيدة في السجل 

( من 1التجاري طبقًا للفقرة )
أل الشركاء هذه المادة، ُيس

اإلعالن  –على نفقة الشراكة 
عن إنشاء الشراكة والبيانات 
المشار إليها في البنود من )أ( 

من  (4)إلى )هـ( من الفقرة 
 هذه المادة.

إذا طرأ أي تعديل على -6
البيانات المقيدة في السجل 

( من 4التجاري طبقًا للفقرة )
هذه المادة، يسأل الشركاء 

على وجه  –المتضامنون 
عن إيداع بيان  –التضامن 

موثق وموقع عليه من جميعهم 
بشأن ذلك التعديل لدى اإلدارة 

عن إنشاء الشراكة والبيانات 
المشار إليها في البنود من )أ( 

من  (4)إلى )هـ( من الفقرة 
 هذه المادة.

إذا طرأ أي تعديل على -6
البيانات المقيدة في السجل 

( من 4التجاري طبقًا للفقرة )
هذه المادة، يسأل الشركاء 

على وجه  –المتضامنون 
عن إيداع بيان  –التضامن 

موثق وموقع عليه من جميعهم 
بشأن ذلك التعديل لدى اإلدارة 
المختصة، وذلك خالل أربعة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

على وجه –المتضامنون 
عن إيداع بيان موثق  -التضامن

وموقع عليه من قبل جميع 
الشركاء المتضامنين بشأن ذلك 
التغيير لدى اإلدارة المختصة، 
وذلك خالل أربعة عشر يومًا 
من تاريخ حدوثه مع بيان 
ماهيته. وفي الحاالت التي 
يتضمن فيها البيان المذكور أي 

انات المذكورة تغيير على البي
في البنود من )أ( إلى )هـ( من 

( من هذه المادة ، 1الفقرة )
يجب على اإلدارة المختصة 

المختصة، وذلك خالل أربعة 
عشر يومًا من تاريخ حدوثه 
مع بيان ماهيته. وفي الحاالت 
التي يتضمن فيها البيان 
المذكور أي تعديل على البيانات 
في البنود من )أ( إلى )هـ( من 

( من هذه المادة، 4الفقرة )
يجب على اإلدارة المختصة 
فور تسلمها البيان قيد ذلك في 
السجل التجاري ونشره في 
الجريدة الرسمية على نفقة 

 الشراكة.
وال يعتد بأي تعديل على 

عشر يومًا من تاريخ حدوثه 
يان ماهيته. وفي الحاالت مع ب

التي يتضمن فيها البيان 
المذكور أي تعديل على البيانات 
في البنود من )أ( إلى )هـ( من 

( من هذه المادة، 4الفقرة )
يجب على اإلدارة المختصة 
فور تسلمها البيان قيد ذلك في 
السجل التجاري ونشره في 
الجريدة الرسمية على نفقة 

 الشراكة.
عديل على وال يعتد بأي ت

البيانات المشار إليها في 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

فور تسلمها البيان قيد ذلك في 
السجل التجاري ونشره في 
الجريدة الرسمية على نفقة 

 الشراكة. 

وال ُيعتد بأي تغيير على 
البيانات المشار إليها في 

ال مواجهة الغير حسن النية ، إ
هذه البيانات في  بعد تمام قيد

 السجل التجاري.

البيانات المشار إليها في 
مواجهة الغير حسن النية، إال 
بعد تمام قيد هذه البيانات في 

 السجل التجاري.
 

مواجهة الغير حسن النية، إال 
بعد تمام قيد هذه البيانات في 

 السجل التجاري.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (2المادة )

 أسم الشراكة
 
 
 
 
 
 
 
 

يجب أن يكون للشراكة أسم 
يخصها تسري بشأنه األحكام 
المقررة بشأن الشركات التجارية 

 (2المادة )

 سم الشراكةا

الموافقة على نص المادة كما 
في مشروع القانون، مع ورد 

مراعاة تصحيح الخطأ اللغوي 
 اسم(لتصبح )سم( أفي كلمة )

 أينما وردت في المادة.
 

 النص بعد التعديل:
 الشراكة سما

 
 اسميجب أن يكون للشراكة 

يخصها تسري بشأنه األحكام 
المقررة بشأن الشركات 

 (2المادة )

 سم الشراكةا

الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 المادة على النحو الوارد أدناه:بتعديل 

 

 (2المادة )

 سم الشراكةا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسميجب أن يكون للشراكة 
يخصها تسري بشأنه األحكام 
المقررة بشأن الشركات 

 اسمالتجارية، ويجب أن يتبع 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الشراكة  ، ويجب أن يتبع أسم
عبارة )شراكة استثمار محدودة( 
أو الحروف )ش.إ.م(، ويجوز 
أن يشتمل أسم الشراكة على أسم 
الشريك المتضامن، أو أسماء 
الشركاء المتضامنين أو أسم 
واحد منهم، وال يجوز أن يشتمل 

 على أسم أي شريك موصي.
 

 

 

 

 

 

 اسمالتجارية، ويجب أن يتبع 
الشراكة عبارة )شراكة استثمار 
محدودة( أو الحروف )ش.إ.م(، 

الشراكة  اسمويجوز أن يشتمل 
الشريك المتضامن، أو  سماعلى 

أسماء الشركاء المتضامنين أو 
واحد منهم، وال يجوز أن  اسم

أي شريك  اسميشتمل على 
 موصي.

 

الشراكة عبارة )شراكة استثمار 
محدودة( أو الحروف )ش.إ.م(، 

الشراكة  اسمويجوز أن يشتمل 
الشريك المتضامن، أو  سماعلى 

أسماء الشركاء المتضامنين أو 
واحد منهم، وال يجوز أن  اسم

أي شريك  اسميشتمل على 
 موصي.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (6المادة )

 اتفاق الشراكة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6)المادة 

 اتفاق الشراكة
 
 

( لتأخذ 9تقديم المادة رقم ) .1
 (.2الرقم )

( 2إعادة صياغة البند ) .2
الوارد في المادة ليصبح 

 كاآلتي:

"على الشراكة أن تودع 
لدى المصرف نسخة موثقة 
من أي تعديل على اتفاق 
الشراكة خالل خمسة أيام 

 من تاريخ إبرامه".

 (6المادة )

 اتفاق الشراكة
الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

( لتأخذ 9تقديم المادة رقم ) .1
 (.2الرقم )

( 2إعادة صياغة البند ) .2
الوارد في المادة ليصبح 

 كاآلتي:

"على الشراكة أن تودع 
لدى المصرف نسخة موثقة 
من أي تعديل على اتفاق 
الشراكة خالل خمسة أيام 

 من تاريخ إبرامه".

 (4المادة )

 اتفاق الشراكة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

999 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إعادة صياغة النقاط الواردة  .3
من المادة  (0في البند )

 كاآلتي:

 -أ)إحالل عبارة  .أ 
البيانات المشار إليها في 

( من المادة 4الفقرة )
 ( من هذا القانون(6)

البيانات  -محل عبارة )أ
المشار إليها في الفقرة 

( من 2( من المادة )1)
 هذا القانون(.

حذف عبارة )المتضامنين  .ب 
و( الواردة قبل كلمة 

إعادة صياغة النقاط الواردة  .3
( من المادة 0في البند )

 كاآلتي:

 -أ)إحالل عبارة  .أ 
البيانات المشار إليها في 

 ( من المادة4الفقرة )
 ( من هذا القانون(6)

البيانات  -محل عبارة )أ
المشار إليها في الفقرة 

( من 2( من المادة )1)
 هذا القانون(.

حذف عبارة )المتضامنين  .ب 
و( الواردة قبل كلمة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)الموصين( في البند 
 )ب(.

 أسماء -)جارة إحالل عب .ج 
 في المأذونين المديرين

 عن التوقيع وفي اإلدارة
 أو الشركاء من الشراكة

 غيرهم من
 ومدى واختصاصاتهم

محل عبارة  (سلطاتهم
مقدار وطبيعة  -)ج

مساهمة كل شريك 
 وطريقة وميعاد سدادها(.

كيفية  -)وإحالل عبارة  .د 

)الموصين( في البند 
 )ب(.

 أسماء -)جإحالل عبارة  .ج 
 في المأذونين المديرين

 عن التوقيع وفي اإلدارة
 أو الشركاء من الشراكة

 غيرهم من
 ومدى واختصاصاتهم

محل عبارة  (سلطاتهم
مقدار وطبيعة  -)ج

مساهمة كل شريك 
 وطريقة وميعاد سدادها(.

كيفية  -)وإحالل عبارة  .د 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 
 
 
 

 
 

يحرر الشركاء كتابة اتفاق  -1
الشراكة، ويجب أن تنص 
أحكامه على إنشاء الشراكة 

وعلى ما يتعلق بتنظيم بينهم، 
شئون الشراكة وتسيير أعمالها 
وحقوق والتزامات الشركاء فيما 

 بينهم.

يكون اتفاق الشراكة ملزمًا  -2

توزيع األرباح والخسائر 
محل  بين الشركاء(

حق الشركاء  -عبارة )و
 في األرباح(.

 
 النص بعد التعديل:
 اتفاق الشراكة

 

يحرر الشركاء كتابة اتفاق  -1
الشراكة، ويجب أن تنص 
أحكامه على إنشاء الشراكة 
بينهم، وعلى ما يتعلق 
بتنظيم شئون الشراكة 
وتسيير أعمالها وحقوق 

توزيع األرباح والخسائر 
محل  بين الشركاء(

حق الشركاء  -عبارة )و
 في األرباح(.

 

 
 
 
 
 

يحرر الشركاء كتابة اتفاق  -1
الشراكة، ويجب أن تنص 
أحكامه على إنشاء الشراكة 
بينهم، وعلى ما يتعلق 
بتنظيم شئون الشراكة 
وتسيير أعمالها وحقوق 
والتزامات الشركاء فيما 

 بينهم.

يكون اتفاق الشراكة ملزمًا  -2
للشركاء بعد إبرامه وتوثيقه، 
ويكون ملزمًا كذلك لخلفهم 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

للشركاء بعد إبرامه وتوثيقه، 
ويكون ملزمًا كذلك لخلفهم وألي 
شركاء جدد يتم انضمامهم 
الحقًا، كما لو كانوا شركاء عند 

 إبرامه. 

بة ُيعّدل اتفاق الشراكة كتا -3
وفقًا لما ينص عليه من أحكام، 
وإذا لم ينص االتفاق على أحكام 
في هذا الشأن يجب أن يكون 
التعديل من خالل إجماع 
الشركاء، وفي الحالتين يكون 
أي تعديل في االتفاق ملزمًا 

 لجميع الشركاء. 

والتزامات الشركاء فيما 
 بينهم.

يكون اتفاق الشراكة ملزمًا  -2
للشركاء بعد إبرامه وتوثيقه، 
ويكون ملزمًا كذلك لخلفهم 
وألي شركاء جدد يتم 
انضمامهم الحقًا، كما لو 

 كانوا شركاء عند إبرامه. 

ُيعّدل اتفاق الشراكة كتابة  -3
وفقًا لما ينص عليه من 
أحكام، وإذا لم ينص االتفاق 
على أحكام في هذا الشأن 

ن التعديل من يجب أن يكو

وألي شركاء جدد يتم 
انضمامهم الحقًا، كما لو 

 كانوا شركاء عند إبرامه. 

ُيعّدل اتفاق الشراكة كتابة  -3
وفقًا لما ينص عليه من 
أحكام، وإذا لم ينص االتفاق 
على أحكام في هذا الشأن 

ن التعديل من يجب أن يكو
خالل إجماع الشركاء، وفي 
الحالتين يكون أي تعديل في 
االتفاق ملزمًا لجميع 

 الشركاء. 

على الشراكة أن تودع لدى -3
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

توِدع الشراكة لدى  -2
المصرف نسخة موثقة من اتفاق 
الشراكة قبل بدء أعمالها، وذلك 

ل الفترة التي يصدر خال
بتحديدها قرار من المصرف 
وفقًا ألحكام هذا القانون. وعلى 
الشراكة أن تودع لدى المصرف 
نسخة موثقة من أي تعديل على 
اتفاق الشراكة خالل خمسة أيام 

 من تاريخ إبرامه. 

يجب أن يتضمن اتفاق  -0
 الشراكة أحكامًا بشأن ما يلي:

البيانات المشار إليها في  -أ 

خالل إجماع الشركاء، وفي 
الحالتين يكون أي تعديل في 
االتفاق ملزمًا لجميع 

 الشركاء. 

على الشراكة أن تودع لدى -3
المصرف نسخة موثقة من 
أي تعديل على اتفاق 
الشراكة خالل خمسة أيام 

 من تاريخ إبرامه.

يجب أن يتضمن اتفاق -2
الشراكة أحكامًا بشأن ما 

 :يلي
البيانات المشار إليها في - أ

المصرف نسخة موثقة من 
أي تعديل على اتفاق 
الشراكة خالل خمسة أيام 

 من تاريخ إبرامه.

يجب أن يتضمن اتفاق -2
الشراكة أحكامًا بشأن ما 

 :يلي
البيانات المشار إليها في - أ

( من 6( من المادة )4الفقرة )
 هذا القانون.

أسماء وعناوين الشركاء - ب
 الموصين.

أسماء المديرين المأذونين -ج
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( من 2( من المادة )1)الفقرة 
 هذا القانون. 

أسماء وعناوين الشركاء  -ب 
 المتضامنين والموصين. 

مقدار وطبيعة مساهمة كل  -ج 
 شريك وطريقة وميعاد سدادها. 

أية قيود على حق الشريك  -د 
في التنازل عن أي مما يخصه 
من حقوق الشراكة أو التصرف 
فيها بأية صورة أخرى، وماهية 

عليها  هذه القيود في حالة النص
 في اتفاق الشراكة. 

أية قيود بشأن نشاط  -هـ

( من 6( من المادة )4الفقرة )
 هذا القانون.

أسماء وعناوين الشركاء - ب
 الموصين.

أسماء المديرين المأذونين -ج
في اإلدارة وفي التوقيع عن 
الشراكة من الشركاء أو من 
غيرهم واختصاصاتهم ومدى 

 سلطاتهم.
أية قيود على حق الشريك -د

ا يخصه في التنازل عن أي مم
من حقوق الشراكة أو 
التصرف فيها بأية صورة 

في اإلدارة وفي التوقيع عن 
الشراكة من الشركاء أو من 
غيرهم واختصاصاتهم ومدى 

 سلطاتهم.
أية قيود على حق الشريك -د

ا يخصه في التنازل عن أي مم
من حقوق الشراكة أو 
التصرف فيها بأية صورة 
أخرى، وماهية هذه القيود في 
حالة النص عليها في اتفاق 

 الشراكة.
أية قيود بشأن نشاط -هـ

الشراكة وماهية هذه القيود، 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الشراكة وماهية هذه القيود، في 
حالة النص عليها في اتفاق 

 الشراكة. 

 حق الشركاء في األرباح. -و 

حق الشريك المتضامن في  -ز 
منافسة الشراكة والحاالت التي 
يجوز له فيها ذلك، في حالة 
النص على هذا الحق في اتفاق 

 الشراكة. 

الحاالت التي يجب أن يتم  -ح 
فيها عقد اجتماع للشركاء ، 
وبيان ميعاد وطريقة عقد 

 االجتماع.

أخرى، وماهية هذه القيود في 
حالة النص عليها في اتفاق 

 الشراكة.
أية قيود بشأن نشاط -هـ

الشراكة وماهية هذه القيود، 
في حالة النص عليها في اتفاق 

 الشراكة.
كيفية توزيع األرباح -و 

 والخسائر بين الشركاء.
تضامن حق الشريك الم-ز 

في منافسة الشراكة والحاالت 
التي يجوز له فيها ذلك، في 
حالة النص على هذا الحق في 

في حالة النص عليها في اتفاق 
 الشراكة.

كيفية توزيع األرباح -و 
 والخسائر بين الشركاء.

تضامن حق الشريك الم-ز 
في منافسة الشراكة والحاالت 
التي يجوز له فيها ذلك، في 
حالة النص على هذا الحق في 

 اتفاق الشراكة.
الحاالت التي يجب أن يتم -ح

فيها عقد اجتماع للشركاء، 
وبيان ميعاد وطريقة عقد 

 االجتماع.



 

999 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الحاالت التي يجوز فيها  -ط 
ألي من الشركاء االنسحاب من 
الشراكة، والحاالت التي يجوز 
فيها عزل الشريك من الشراكة 
 وكيفية إدخال شريك جديد فيها. 

تاريخ بدء السنة المالية  -ي 
 انتهائها.  للشراكة وتاريخ

تاريخ انقضاء الشراكة إن  -ك 
 كانت محددة المدة. 

سياسات الشراكة لمنع  -ل 
تعارض المصالح وبيان تفاصيل 
هذه السياسات، وذلك في حالة 
النص في اتفاق الشراكة على 

 اتفاق الشراكة.
الحاالت التي يجب أن يتم -ح

فيها عقد اجتماع للشركاء، 
وبيان ميعاد وطريقة عقد 

 االجتماع.
الحاالت التي يجوز فيها -ط

ألي من الشركاء االنسحاب 
التي من الشراكة، والحاالت 

يجوز فيها عزل الشريك من 
الشراكة وكيفية إدخال شريك 

 جديد فيها.
تاريخ بدء السنة المالية -ي

 للشراكة وتاريخ انتهائها. 

الحاالت التي يجوز فيها -ط
ألي من الشركاء االنسحاب 

لتي من الشراكة، والحاالت ا
يجوز فيها عزل الشريك من 
الشراكة وكيفية إدخال شريك 

 جديد فيها.
تاريخ بدء السنة المالية -ي

 للشراكة وتاريخ انتهائها. 
تاريخ انقضاء الشراكة -ك 

 إن كانت محددة المدة.
سياسات الشراكة لمنع -ل

تعارض المصالح وبيان 
تفاصيل هذه السياسات، وذلك 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 تلك السياسات.

أية أمور أخرى يصدر  -م 
بتحديدها قرار من المصرف 

 وفقًا ألحكام هذا القانون. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ انقضاء الشراكة -ك 
 إن كانت محددة المدة.

سياسات الشراكة لمنع -ل
تعارض المصالح وبيان 
تفاصيل هذه السياسات، وذلك 
في حالة النص في اتفاق 

 شراكة على تلك السياسات.ال
أية أمور أخرى يصدر  -م

بتحديدها قرار من المصرف 
 وفقًا ألحكام هذا القانون.

 
 
 

 

في حالة النص في اتفاق 
 الشراكة على تلك السياسات.

أية أمور أخرى يصدر  -م
بتحديدها قرار من المصرف 

 وفقًا ألحكام هذا القانون.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (7المادة )

السجالت والمستندات والبيانات 
 واالطالع عليها

 
 
 
 
 
 
 

على الشركاء المتضامنين  -1
في  -بشكل دائم –أن يحتفظوا 

المركز الرئيسي للشراكة 
بالسجالت والمستندات والبيانات 

 (7المادة )

يانات السجالت والمستندات والب
 واالطالع عليها

 
 
 

أمام  (تعديل أو)إضافة عبارة 
الواردتين في  (تغيير)كلمة 
 ( من المادة.2( و)3البندين )

 النص بعد التعديل:
على الشركاء المتضامنين  -1

 -بشكل دائم –أن يحتفظوا 
في المركز الرئيسي 
للشراكة بالسجالت 

 (7المادة )

السجالت والمستندات والبيانات 
 واالطالع عليها

الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

أمام  (تعديل أو)إضافة عبارة 
الواردتين في  (تغيير)كلمة 
 ( من المادة.2( و)3البندين )

 

 (7المادة )

السجالت والمستندات والبيانات 
 واالطالع عليها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على الشركاء المتضامنين أن  -1
في  -بشكل دائم –يحتفظوا 

المركز الرئيسي للشراكة 
بالسجالت والمستندات 

 والبيانات التالية:
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 التالية:

نسخة من شهادة قيد  -أ 
 الشراكة. 

نسخة من اتفاق الشراكة  -ب 
 والتعديالت التي ُأدخلت عليه.

بيان بأسماء جميع الشركاء  -ج 
المتضامنين والشركاء 
الموصين، وتحديد ما إذا كان 
كل منهم شريكًا متضامنًا أو 
موصيًا وتاريخ انضمامه 

 للشراكة. 

بيان بمقدار وطبيعة المساهمة  -د 
التي تعهد كل من الشركاء 

والمستندات والبيانات 
 التالية:

نسخة من شهادة قيد  -أ 
 الشراكة. 

نسخة من اتفاق الشراكة  -ب 
 والتعديالت التي ُأدخلت عليه.

بيان بأسماء جميع الشركاء  -ج 
المتضامنين والشركاء 
الموصين، وتحديد ما إذا كان 
كل منهم شريكًا متضامنًا أو 
موصيًا وتاريخ انضمامه 

 للشراكة. 

بيان بمقدار وطبيعة المساهمة  -د 

نسخة من شهادة قيد  -أ 
 الشراكة. 

نسخة من اتفاق الشراكة  -ب 
 والتعديالت التي ُأدخلت عليه.

بيان بأسماء جميع الشركاء  -ج 
المتضامنين والشركاء 
الموصين، وتحديد ما إذا كان 
كل منهم شريكًا متضامنًا أو 
موصيًا وتاريخ انضمامه 

 للشراكة. 

بيان بمقدار وطبيعة المساهمة  -د 
التي تعهد كل من الشركاء 
بسدادها والميعاد الذي يجب أن 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

بسدادها والميعاد الذي يجب أن 
 يتم السداد خالله. 

بيان بمقدار وطبيعة  -هـ
وطريقة المساهمة التي تم 
سدادها من قبل كل شريك 

 والميعاد الذي تم فيه ذلك. 

بيان بمقدار وتاريخ سداد أي  -و 
 توزيع ألي من الشركاء. 

جميع السجالت الخاصة  -ز 
باجتماعات الشراكة والموافقات 
التي قررها الشركاء وأي 
تصويت تم وفقًا ألحكام اتفاق 

 ف ذلك. الشراكة أو خال

التي تعهد كل من الشركاء 
بسدادها والميعاد الذي يجب أن 

 يتم السداد خالله. 

بيان بمقدار وطبيعة  -هـ
وطريقة المساهمة التي تم 
سدادها من قبل كل شريك 

 والميعاد الذي تم فيه ذلك. 

بيان بمقدار وتاريخ سداد أي  -و 
 توزيع ألي من الشركاء. 

جميع السجالت الخاصة  -ز 
باجتماعات الشراكة والموافقات 
التي قررها الشركاء وأي 
تصويت تم وفقًا ألحكام اتفاق 

 يتم السداد خالله. 

بيان بمقدار وطبيعة  -هـ
ريقة المساهمة التي تم وط

سدادها من قبل كل شريك 
 والميعاد الذي تم فيه ذلك. 

بيان بمقدار وتاريخ سداد أي  -و 
 توزيع ألي من الشركاء. 

جميع السجالت الخاصة  -ز 
باجتماعات الشراكة والموافقات 
التي قررها الشركاء وأي 
تصويت تم وفقًا ألحكام اتفاق 

 الشراكة أو خالف ذلك. 

البيانات المالية للشراكة  -ح 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

البيانات المالية للشراكة  -ح 
 خالل العشر سنوات السابقة.

سجل يحتوي على جميع  -ط 
التفاصيل بشأن جميع الرهونات 
والتصرفات التي أبرمها أي من 
الشركاء فيما يخصه من حقوق 
الشراكة سواء كان ذلك كليًا أو 

 جزئيًا. 

على الشركاء المتضامنين  -2
إتاحة السجالت والمستندات 
والبيانات المذكورة في الفقرة 

( من هذه المادة لالطالع 1)
عليها من قبل كافة الشركاء 

 الشراكة أو خالف ذلك. 

البيانات المالية للشراكة  -ح 
 خالل العشر سنوات السابقة.

سجل يحتوي على جميع  -ط 
التفاصيل بشأن جميع الرهونات 
والتصرفات التي أبرمها أي من 

فيما يخصه من حقوق الشركاء 
الشراكة سواء كان ذلك كليًا أو 

 جزئيًا. 

على الشركاء المتضامنين  -2
إتاحة السجالت والمستندات 
والبيانات المذكورة في الفقرة 

( من هذه المادة لالطالع 1)

 خالل العشر سنوات السابقة.

سجل يحتوي على جميع  -ط 
التفاصيل بشأن جميع الرهونات 
والتصرفات التي أبرمها أي من 
الشركاء فيما يخصه من حقوق 
الشراكة سواء كان ذلك كليًا أو 

 جزئيًا. 

على الشركاء المتضامنين  -2
إتاحة السجالت والمستندات 

ة في الفقرة والبيانات المذكور
( من هذه المادة لالطالع 1)

عليها من قبل كافة الشركاء 
ومدقق الحسابات الخارجي وأي 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

ومدقق الحسابات الخارجي وأي 
شريك سابق بالنسبة للفترة التي 
كان خاللها شريكًا في الشراكة، 
وعليهم إتاحتها بناًء على طلب 

ية محكمة المصرف أو أ
 مختصة في المملكة.

وال يجوز ألي شخص آخر 
االطالع على تلك السجالت 
والمستندات والبيانات دون 

 موافقة الشركاء المتضامنين. 

على الشركاء المتضامنين  -3
تحديث السجالت والمستندات 
والبيانات المذكورة في البنود 

عليها من قبل كافة الشركاء 
ومدقق الحسابات الخارجي وأي 
شريك سابق بالنسبة للفترة التي 

يكًا في الشراكة، كان خاللها شر
وعليهم إتاحتها بناًء على طلب 
المصرف أو أية محكمة 

 مختصة في المملكة.

وال يجوز ألي شخص آخر 
االطالع على تلك السجالت 
والمستندات والبيانات دون 

 موافقة الشركاء المتضامنين. 

على الشركاء المتضامنين  -3
تحديث السجالت والمستندات 

شريك سابق بالنسبة للفترة التي 
كان خاللها شريكًا في الشراكة، 
وعليهم إتاحتها بناًء على طلب 
المصرف أو أية محكمة 

 مختصة في المملكة.

وال يجوز ألي شخص آخر 
لسجالت االطالع على تلك ا

والمستندات والبيانات دون 
 موافقة الشركاء المتضامنين. 

على الشركاء المتضامنين  -3
تحديث السجالت والمستندات 
والبيانات المذكورة في البنود 

( 1من )أ( إلى )ح( من الفقرة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( 1من )أ( إلى )ح( من الفقرة )
يام من هذه المادة خالل خمسة أ

عمل من تاريخ حدوث أي 
تغيير على المعلومات المدونة 

 فيها.

على الشركاء المتضامنين  -2
تحديث السجل المشار إليه في 

( من 1البند )ط( من الفقرة )
هذه المادة خالل خمسة أيام 
عمل من تاريخ علمهم بحدوث 
أي تغيير في البيانات المدونة 

 فيه.
 

ود والبيانات المذكورة في البن
( 1من )أ( إلى )ح( من الفقرة )

من هذه المادة خالل خمسة أيام 
عمل من تاريخ حدوث أي 

تغيير على المعلومات  تعديل أو
 المدونة فيها.

على الشركاء المتضامنين  -2
تحديث السجل المشار إليه في 

( من 1البند )ط( من الفقرة )
هذه المادة خالل خمسة أيام 
عمل من تاريخ علمهم بحدوث 

تغيير في البيانات  تعديل أوأي 
 المدونة فيه.

من هذه المادة خالل خمسة أيام 
عمل من تاريخ حدوث أي 

تغيير على المعلومات  تعديل أو
 ا.المدونة فيه

على الشركاء المتضامنين  -2
تحديث السجل المشار إليه في 

( من 1البند )ط( من الفقرة )
هذه المادة خالل خمسة أيام 
عمل من تاريخ علمهم بحدوث 

تغيير في البيانات  تعديل أوأي 
 المدونة فيه.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (8المادة )

 إدارة الشراكة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8المادة )

 إدارة الشراكة
 
 
 

( 1إعادة صياغة البنود من ) .1
( الواردة في المادة 0) –

 لتصبح في ثالثة بنود من
، مع مراعاة (4) –( 0)

ترتيب وترقيم المواد  إعادة
الالحقة على النحو الوارد 

 أدناه.

تصحيح الخطأ النحوي في  .7
كلمة )مساهم( الواردة في 

 (8المادة )

 إدارة الشراكة
الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

 

( 1إعادة صياغة البنود من ) .1
( الواردة في المادة 0) –

 لتصبح في ثالثة بنود من
، مع مراعاة (4) –( 0)

إعادة ترتيب وترقيم المواد 
الالحقة على النحو الوارد 

 أدناه.

تصحيح الخطأ النحوي في  .7
كلمة )مساهم( الواردة في 

 (8المادة )

 إدارة الشراكة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 
 
 
 
 

ما لم ينص اتفاق الشراكة  -1
على خالف ذلك ، لجميع 

في حالة  –الشركاء المتضامنين
حقوق متساوية في  -تعددهم 

إدارة الشراكة وتسيير أعمالها. 
وباستثناء األمور المنصوص 

( من هذه 9عليها في الفقرة )
المادة، تصدر القرارات المتعلقة 

 –( 9النقطة )ج( من البند )
( بعد إعادة ترتيب الترقيم 9)

 )مساهمًا(.لتصبح 

 
 

 النص بعد التعديل:
تكون إدارة الشراكة  -0

 –لجميع الشركاء المتضامنين 
إال إذا عين  –في حالة تعددهم 

الشركاء في اتفاق الشراكة أو 
في عقد مستقل مديرًا أو أكثر 
إلدارة الشراكة من بين 
الشركاء المتضامنين أو من 

 –( 9النقطة )ج( من البند )
( بعد إعادة ترتيب الترقيم 9)

 )مساهمًا(.ح لتصب

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تكون إدارة الشراكة  -0
 –لجميع الشركاء المتضامنين 

إال إذا عين  –في حالة تعددهم 
الشركاء في اتفاق الشراكة أو 
في عقد مستقل مديرًا أو أكثر 
إلدارة الشراكة من بين 
الشركاء المتضامنين أو من 
غيرهم، وفي حالة عدم تعدد 
الشركاء المتضامنين يكون 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

بأعمال الشراكة بأغلبية أصوات 
ين أو من الشركاء المتضامن

يفوضونهم. وفي حالة عدم تعدد 
الشركاء المتضامنين، يكون 
للشريك المتضامن وحده أو من 

 يفوضه سلطة اتخاذ القرار. 

يجوز للشركاء المتضامنين،  -2
وفقًا ألحكام اتفاق الشراكة، 
تفويض أي من سلطات اإلدارة 
إلى شخص أو أكثر من غير 
الشركاء، وذلك من خالل عقد 

ؤالء األشخاص مستقل يتولى ه
بموجبه ووفقًا ألحكامه مهام 

غيرهم، وفي حالة عدم تعدد 
الشركاء المتضامنين يكون 
للشريك المتضامن أو من 

 .لطة اتخاذ القراريفوضه س
إذا تعدد الشركاء  -7

المتضامنون وحدد اتفاق 
الشراكة لكل منهم اختصاص 
معين، فال يسأل الشريك 
المتضامن إال عن األعمال التي 

 .تكون في اختصاصه
وإذا تعدد الشركاء المتضامنون 
واشترط اتفاق الشراكة أن 
يقوموا باإلدارة مجتمعين، 

للشريك المتضامن أو من 
 .لطة اتخاذ القراريفوضه س

إذا تعدد الشركاء  -7
المتضامنون وحدد اتفاق 
الشراكة لكل منهم اختصاص 
معين، فال يسأل الشريك 
المتضامن إال عن األعمال التي 

 .تكون في اختصاصه
وإذا تعدد الشركاء المتضامنون 
واشترط اتفاق الشراكة أن 
يقوموا باإلدارة مجتمعين، 
وباستثناء األمور المنصوص 

( من هذه 3ا في الفقرة )عليه
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

إدارية نيابة عن الشركاء 
 المتضامنين. 

مع مراعاة أحكام الفقرتين  -3
 ( من هذه المادة: 0( و)2)

تكون التصرفات التي يقوم  - أ
بها الشركاء المتضامنون في 
السياق المعتاد ألعمالها ملزمة 

 للشراكة. 

يعد أي دين أو التزام ناشئ  - ب
يك متضامن عن تصرف أي شر

في سياق تسيير أعمال الشراكة 
 دين أو التزام على الشراكة. 

مع مراعاة أحكام الفقرة  -2

وباستثناء األمور المنصوص 
( من هذه 3ا في الفقرة )عليه

المادة، فال تكون قراراتهم 
صحيحة إال إذا صدرت بأغلبية 
أصوات الشركاء المتضامنين 
أو من يفوضونهم، ما لم ينص 
اتفاق الشراكة على خالف ذلك. 
ومع ذلك يجوز لكل شريك 
متضامن أو من يفوضه أن 
ينفرد بالقيام باألعمال العاجلة 
التي يترتب على تفويتها 

رة جسيمة للشراكة أو خسا
 .ضياع ربح كبير عليها

المادة، فال تكون قراراتهم 
صحيحة إال إذا صدرت بأغلبية 
أصوات الشركاء المتضامنين 
أو من يفوضونهم، ما لم ينص 
اتفاق الشراكة على خالف ذلك. 
ومع ذلك يجوز لكل شريك 
متضامن أو من يفوضه أن 
ينفرد بالقيام باألعمال العاجلة 
التي يترتب على تفويتها 

رة جسيمة للشراكة أو خسا
 .ضياع ربح كبير عليها

وإذا تعدد الشركاء المتضامنون 
ولم يحدد اتفاق الشراكة لكل 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( من هذه المادة، إذا أجرى 0)
الشريك المتضامن أي تصرف 
نيابة عن الشراكة، ُعد ذلك 
حجة لمصلحة أي شخص من 

 غير الشركاء على ما يلي: 

أن للشريك المتضامن سلطة  - أ
إجراء ذلك التصرف التي 

 ادَّعاها عند إجرائه. 

أن التصرف قد تم على  - ب
وجه صحيح وفقًا ألحكام اتفاق 

 الشراكة. 

ال يجوز ألي شخص  -0
( من 2االستناد ألحكام الفقرة )

وإذا تعدد الشركاء المتضامنون 
ولم يحدد اتفاق الشراكة لكل 
منهم اختصاص معين ولم 
يشترط أن يعملوا مجتمعين، 
جاز لكل منهم أو من يفوضه أن 
يقوم بأي عمل من أعمال 
اإلدارة، على أن يكون لآلخرين 
حق االعتراض على العمل قبل 

وفي هذه الحالة تكون إتمامه، 
العبرة بأغلبية أصوات الشركاء 
المتضامنين أو من يفوضونهم، 
فإذا تساوت األصوات وجب 

  عرض األمر على الشركاء.

منهم اختصاص معين ولم 
يشترط أن يعملوا مجتمعين، 
جاز لكل منهم أو من يفوضه أن 
يقوم بأي عمل من أعمال 
اإلدارة، على أن يكون لآلخرين 
حق االعتراض على العمل قبل 

وفي هذه الحالة تكون إتمامه، 
العبرة بأغلبية أصوات الشركاء 
المتضامنين أو من يفوضونهم، 
فإذا تساوت األصوات وجب 

  عرض األمر على الشركاء.
أما إذا كان الشريك  -4

المتضامن غير مفوض وقام 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

هذه المادة إلقامة الحجة على 
صحة أي تصرف إذا كان يعلم 
، أو كان من شأنه أن يعلم ، أن 

لشريك المتضامن الذي قام ا
بإجراء التصرف لم يكن لديه 

 سلطة إجرائه. 

ما لم ينص اتفاق الشراكة  -9
على خالف ذلك ، ُيشترط 
إجماع الشركاء بشأن كل مما 

 يلي: 

 تعديل أحكام اتفاق الشراكة.  -أ 

 إجراء أي توزيع.  -ب 

حل وتصفية الشراكة، وذلك  -ج 

أما إذا كان الشريك  -4
المتضامن غير مفوض وقام 
بأي عمل باسم الشراكة، فيلتزم 
اتجاه الغير حسن النية عن هذا 
العمل، ولهذا الغير الحق في 

ه بالتعويض عن جميع مطالبت
الخسائر واألضرار التي تلحق 

 به من جراء هذا العمل.

ما لم ينص اتفاق الشراكة -3
على خالف ذلك ، ُيشترط 
إجماع الشركاء بشأن كل 

 مما يلي: 

 تعديل أحكام اتفاق الشراكة.  -أ 

بأي عمل باسم الشراكة، فيلتزم 
اتجاه الغير حسن النية عن هذا 
العمل، ولهذا الغير الحق في 

ه بالتعويض عن جميع مطالبت
الخسائر واألضرار التي تلحق 

 به من جراء هذا العمل.

ما لم ينص اتفاق الشراكة -3
على خالف ذلك ، ُيشترط 
إجماع الشركاء بشأن كل مما 

 يلي: 

 تعديل أحكام اتفاق الشراكة.  -أ 

 إجراء أي توزيع.  -ب 

حل وتصفية الشراكة، وذلك  -ج 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 
 ( من هذا القانون. 19)

تغيير أية قيود على أعمال  -د 
 الشراكة. 

يحظر على الشريك  -9
الموصي المشاركة في إدارة 
الشراكة . وإذا شارك الشريك 
الموصي في إدارة الشراكة 
بشأن تعامالتها مع أشخاص من 
غير الشركاء فإنه ُيسأل ِقَبلُهم 

ي للشراكة في حالة العجز المال
عن جميع ديون والتزامات 
الشراكة التي نشأت خالل فترة 

 إجراء أي توزيع.  -ب 

حل وتصفية الشراكة، وذلك  -ج 
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 

 ( من هذا القانون. 19)

تغيير أية قيود على أعمال  -د 
 الشراكة. 

يحظر على الشريك  -2
الموصي المشاركة في إدارة 
الشراكة . وإذا شارك الشريك 
الموصي في إدارة الشراكة 
بشأن تعامالتها مع أشخاص من 

لُهم غير الشركاء فإنه ُيسأل ِقَب
في حالة العجز المالي للشراكة 

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 
 ( من هذا القانون. 19)

تغيير أية قيود على أعمال  -د 
 الشراكة. 

يحظر على الشريك  -2
الموصي المشاركة في إدارة 
الشراكة . وإذا شارك الشريك 
الموصي في إدارة الشراكة 
بشأن تعامالتها مع أشخاص من 
غير الشركاء فإنه ُيسأل ِقَبلُهم 

ي للشراكة في حالة العجز المال
عن جميع ديون والتزامات 
الشراكة التي نشأت خالل فترة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

مشاركته في إدارتها كما لو كان 
شريكًا متضامنًا ، وذلك بشرط 

 ما يلي: 

أن يكون الشخص الذي  - أ
يتعاقد مع الشراكة على علم 
بمشاركة الشريك الموصي في 

 اإلدارة. 

أن يكون لدى الشخص الذي  - ب
ه يتعاقد مع الشراكة ما يحمل

على االعتقاد على نحو معقول 
أن الشريك الموصي هو شريك 

 متضامن. 

ال يعد مشاركة من قبل  -9

عن جميع ديون والتزامات 
الشراكة التي نشأت خالل فترة 
مشاركته في إدارتها كما لو كان 
شريكًا متضامنًا ، وذلك بشرط 

 ما يلي: 

أن يكون الشخص الذي  - أ
يتعاقد مع الشراكة على علم 
بمشاركة الشريك الموصي في 

 اإلدارة. 

أن يكون لدى الشخص الذي  - ب
تعاقد مع الشراكة ما يحمله ي

على االعتقاد على نحو معقول 
أن الشريك الموصي هو شريك 

مشاركته في إدارتها كما لو كان 
شريكًا متضامنًا ، وذلك بشرط 

 ما يلي: 

أن يكون الشخص الذي يتعاقد  - أ
مع الشراكة على علم بمشاركة 

 الشريك الموصي في اإلدارة. 

أن يكون لدى الشخص الذي  - ب
يتعاقد مع الشراكة ما يحمله 
على االعتقاد على نحو معقول 
أن الشريك الموصي هو شريك 

 متضامن. 

ال يعد مشاركة من قبل  -6
الشريك الموصي في إدارة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الشريك الموصي في إدارة 
( 9في حكم الفقرة ) –الشراكة 

قيامه بأي مما  -من هذه المادة
 يلي: 

مباشرة أي من الحقوق  -أ 
المقررة له وفقًا ألحكام هذا 
القانون، بما في ذلك مباشرة أية 
إجراءات قضائية وفقًا للفقرتين 

( من 13( من المادة )2( أو)3)
هذا القانون أو متابعتها أو وقفها 

 أو تسويتها. 

تولي منصب أو قيام  -ب 
مصلحة له لدى الشريك 

 متضامن. 

ال يعد مشاركة من قبل  -6
الشريك الموصي في إدارة 

 (0)في حكم الفقرة  –الشراكة 
قيامه بأي مما  -من هذه المادة

 يلي: 

مباشرة أي من الحقوق  -أ 
المقررة له وفقًا ألحكام هذا 
القانون، بما في ذلك مباشرة أية 
إجراءات قضائية وفقًا للفقرتين 

( من 13( من المادة )2( أو)3)
هذا القانون أو متابعتها أو وقفها 

 أو تسويتها. 

 (0)في حكم الفقرة  –الشراكة 
قيامه بأي مما  -من هذه المادة

 يلي: 

مباشرة أي من الحقوق  -أ 
المقررة له وفقًا ألحكام هذا 
القانون، بما في ذلك مباشرة أية 
إجراءات قضائية وفقًا للفقرتين 

( من 13( من المادة )2( أو)3)
هذا القانون أو متابعتها أو وقفها 

 أو تسويتها. 

تولي منصب أو قيام  -ب 
مصلحة له لدى الشريك 

 المتضامن.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 المتضامن.

 أن يكون مقاواًل أو وكياًل -ج 
للشراكة أو موظفًا لديها، أو 
مديرًا أو مسئواًل أو موظفًا لدى 
الشريك المتضامن أو مساهم 

 فيه. 

تقديم المشورة لشريك  -د 
متضامن، أو منح الموافقة أو 
حجبها وفقًا ألحكام اتفاق 
الشراكة إلتمام أي إجراء يتعلق 
بأعمال الشراكة ، ويشمل ذلك 
دون حصر النظر في أي أمر 

لمصالح يخص تضارب ا

تولي منصب أو قيام  -ب 
مصلحة له لدى الشريك 

 المتضامن.

 أن يكون مقاواًل أو وكياًل -ج 
للشراكة أو موظفًا لديها، أو 
مديرًا أو مسئواًل أو موظفًا لدى 

 مساهمًاالشريك المتضامن أو 
 فيه. 

تقديم المشورة لشريك  -د 
متضامن، أو منح الموافقة أو 
حجبها وفقًا ألحكام اتفاق 
الشراكة إلتمام أي إجراء يتعلق 
بأعمال الشراكة ، ويشمل ذلك 

 أن يكون مقاواًل أو وكياًل -ج 
للشراكة أو موظفًا لديها، أو 
مديرًا أو مسئواًل أو موظفًا لدى 

 مساهمًاالشريك المتضامن أو 
 فيه. 

تقديم المشورة لشريك  -د 
متضامن، أو منح الموافقة أو 
حجبها وفقًا ألحكام اتفاق 
الشراكة إلتمام أي إجراء يتعلق 
بأعمال الشراكة ، ويشمل ذلك 
دون حصر النظر في أي أمر 

المصالح  يخص تضارب
المتعلقة بالشراكة أو منح 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

المتعلقة بالشراكة أو منح 
الموافقة بشأنه أو حجبها أو 

 النظر فيها. 

مراجعة حسابات الشراكة  -هـ
او شئون أعمالها أو تسلم أية 
مشورة أو القيام بأي تحقيق 

 بشأن أي من ذلك.

أن يكون كفياًل أو ضامنًا  -و 
للشراكة سواء بوجه عام أو 

 بشأن التزامات محددة.

ل اتفاق إقرار أو رفض تعدي -ز 
 الشراكة.

طلب عقد اجتماع للشركاء  -ح 

دون حصر النظر في أي أمر 
المصالح  يخص تضارب

المتعلقة بالشراكة أو منح 
الموافقة بشأنه أو حجبها أو 

 النظر فيها. 

مراجعة حسابات الشراكة  -هـ
او شئون أعمالها أو تسلم أية 
مشورة أو القيام بأي تحقيق 

 بشأن أي من ذلك.

أن يكون كفياًل أو ضامنًا  -و 
للشراكة سواء بوجه عام أو 

 بشأن التزامات محددة.

ديل اتفاق إقرار أو رفض تع -ز 

الموافقة بشأنه أو حجبها أو 
 النظر فيها.

مراجعة حسابات الشراكة  -هـ
او شئون أعمالها أو تسلم أية 
مشورة أو القيام بأي تحقيق 

 بشأن أي من ذلك.

أن يكون كفياًل أو ضامنًا  -و 
للشراكة سواء بوجه عام أو 

 بشأن التزامات محددة.

تعديل اتفاق إقرار أو رفض  -ز 
 الشراكة.

طلب عقد اجتماع للشركاء  -ح 
، أو الدعوة أو الحضور أو 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

، أو الدعوة أو الحضور أو 
 المشاركة في اجتماع للشركاء.

اتخاذ أي إجراء يؤدي لحل  -ط 
 الشراكة أو تصفيتها.

تعيين أي شخص عضوًا  -ي 
في أي مجلس أو لجنة للشراكة 
أو لشريك متضامن أو موصي، 
أو عزله أو إقالته من أي من 

 ذلك. 

التصويت كشريك موصي ،  -ك 
في األحوال التي يسمح بها 
اتفاق الشراكة ، على أي مما 

 يلي: 

 الشراكة.

طلب عقد اجتماع للشركاء  -ح 
، أو الدعوة أو الحضور أو 

 المشاركة في اجتماع للشركاء.

اتخاذ أي إجراء يؤدي لحل  -ط 
 الشراكة أو تصفيتها.

تعيين أي شخص عضوًا  -ي 
في أي مجلس أو لجنة للشراكة 
أو لشريك متضامن أو موصي، 
أو عزله أو إقالته من أي من 

 ذلك. 

التصويت كشريك موصي ،  -ك 
في األحوال التي يسمح بها 

 المشاركة في اجتماع للشركاء.

اتخاذ أي إجراء يؤدي لحل  -ط 
 الشراكة أو تصفيتها.

تعيين أي شخص عضوًا  -ي 
في أي مجلس أو لجنة للشراكة 
أو لشريك متضامن أو موصي، 
أو عزله أو إقالته من أي من 

 ذلك. 

يك موصي ، التصويت كشر -ك 
في األحوال التي يسمح بها 
اتفاق الشراكة ، على أي مما 

 يلي: 

 حل الشراكة وتصفيتها.  (1
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 حل الشراكة وتصفيتها.  (1

شراء أو بيع أو مقايضة أو  (2
رهن أي من أصول الشراكة أو 
إجراء أي تصرف آخر بشأن 

 هذه األصول. 

تحمل الشراكة لمديونية أو  (3
 تجديدها. 

تغيير أية قيود على أعمال  (2
  الشراكة.

إدخال أو عزل أو انسحاب  (0
شريك متضامن أو موٍص 
واستمرار أعمال الشراكة بعد 

 ذلك. 

اتفاق الشراكة ، على أي مما 
 يلي: 

 حل الشراكة وتصفيتها.  (1

شراء أو بيع أو مقايضة أو  (2
رهن أي من أصول الشراكة أو 
إجراء أي تصرف آخر بشأن 

 هذه األصول. 

تحمل الشراكة لمديونية أو  (3
 تجديدها. 

تغيير أية قيود على أعمال  (2
 الشراكة. 

إدخال أو عزل أو انسحاب  (0
شريك متضامن أو موٍص 

شراء أو بيع أو مقايضة أو  (2
رهن أي من أصول الشراكة أو 
إجراء أي تصرف آخر بشأن 

 هذه األصول. 

تحمل الشراكة لمديونية أو  (3
 تجديدها. 

تغيير أية قيود على أعمال  (2
 الشراكة. 

عزل أو انسحاب إدخال أو  (0
شريك متضامن أو موٍص 
واستمرار أعمال الشراكة بعد 

 ذلك. 

أية معامالت يكون فيها  (9
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

أية معامالت يكون فيها  (9
لشريك متضامن ، أو أكثر ، 
تعارض قائم أو محتمل في 
المصالح مع واحد أو أكثر من 

 الشركاء الموصين. 

( 9ال ُتفسر أحكام الفقرة ) -6
من هذه المادة على أن أية 

لدى الشريك  صالحيات تكون
الموصي، أو أن مباشرته ألية 
صالحيات خالفًا للمشار إليها 
في تلك الفقرة يعد حكمًا 
مشاركة من قبله في إدارة 

 الشراكة. 

واستمرار أعمال الشراكة بعد 
 ذلك. 

أية معامالت يكون فيها  (9
لشريك متضامن ، أو أكثر ، 
تعارض قائم أو محتمل في 
المصالح مع واحد أو أكثر من 

 الشركاء الموصين. 

 (9)ال ُتفسر أحكام الفقرة  -2
ذه المادة على أن أية من ه

صالحيات تكون لدى الشريك 
الموصي، أو أن مباشرته ألية 
صالحيات خالفًا للمشار إليها 
في تلك الفقرة يعد حكمًا 

لشريك متضامن ، أو أكثر ، 
تعارض قائم أو محتمل في 
المصالح مع واحد أو أكثر من 

 الشركاء الموصين. 

 (9)ال ُتفسر أحكام الفقرة  -2
من هذه المادة على أن أية 
صالحيات تكون لدى الشريك 
الموصي، أو أن مباشرته ألية 
صالحيات خالفًا للمشار إليها 
في تلك الفقرة يعد حكمًا 
مشاركة من قبله في إدارة 

 الشراكة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 

 

مشاركة من قبله في إدارة 
 الشراكة. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 (9المادة )

مسئولية الشركاء عن دفع 
 المساهمات

على كل شريك سداد المساهمة 
التي وافق على سدادها أو التزم 
بسدادها لحساب رأسمال 
الشراكة في الميعاد وبالطريقة 
المنصوص عليهما في اتفاق 

 الشراكة. 

 (9المادة )

مسئولية الشركاء عن دفع 
 المساهمات

لموافقة على نص المادة كما ا
 ورد في مشروع القانون.

 

 (9المادة )

الشركاء عن دفع مسئولية 
 المساهمات

لموافقة على نص المادة كما ا
 ورد في مشروع القانون.

 

 (9المادة )

مسئولية الشركاء عن دفع 
 المساهمات

على كل شريك سداد المساهمة 
التي وافق على سدادها أو التزم 
بسدادها لحساب رأسمال 
الشراكة في الميعاد وبالطريقة 
المنصوص عليهما في اتفاق 

 . الشراكة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (10المادة )

 واجبات الشريك المتضامن
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأحكام  -1
( من هذه المادة ، ما 0الفقرة )

لم ينص اتفاق الشراكة على 
خالف ذلك، يجب على الشريك 

 (10المادة )

 واجبات الشريك المتضامن
 
 
 

 ( من البند )( 1حذف )هـ
عدم ضم " والذي ينص على

 أي شريك متضامن
 للشراكة".

 النص بعد التعديل:
مع عدم اإلخالل بأحكام  -1

( من هذه المادة ، ما 0الفقرة )
لم ينص اتفاق الشراكة على 

 (10المادة )

 واجبات الشريك المتضامن
 

الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

 ( من البند )( 1حذف )هـ
عدم ضم " والذي ينص على

أي شريك متضامن 
 للشراكة".

 

 (10المادة )

 واجبات الشريك المتضامن
 

 

 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأحكام  -1
( من هذه المادة ، ما 0الفقرة )

لم ينص اتفاق الشراكة على 
خالف ذلك، يجب على الشريك 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 المتضامن ما يلي: 

االمتناع عن القيام بأي عمل  -أ 
يحد بأية صورة من قدرة 

 الشراكة على القيام بأعمالها. 

االمتناع عن حيازة أو  -ب 
التصرف في أي من أموال 
الشراكة، أو أي حق يرد على 
تلك األموال، في غير أغراض 

 الشراكة. 

االمتناع عن مزاولة أي  -ج 
نشاط منافس للشراكة أو من 
ذات طبيعة أعمالها، وإذا زاول 
الشريك المتضامن أيًا من ذلك 

خالف ذلك، يجب على الشريك 
 المتضامن ما يلي: 

االمتناع عن القيام بأي عمل  -أ 
يحد بأية صورة من قدرة 
الشراكة على القيام 

 بأعمالها. 

االمتناع عن حيازة أو  -ب 
في أي من أموال التصرف 

الشراكة، أو أي حق يرد على 
تلك األموال، في غير أغراض 

 الشراكة. 

االمتناع عن مزاولة أي  -ج 
نشاط منافس للشراكة أو من 

 المتضامن ما يلي: 

االمتناع عن القيام بأي عمل  -أ 
يحد بأية صورة من قدرة 
 الشراكة على القيام بأعمالها. 

االمتناع عن حيازة أو  -ب 
التصرف في أي من أموال 
الشراكة، أو أي حق يرد على 
تلك األموال، في غير أغراض 

 الشراكة. 

االمتناع عن مزاولة أي  -ج 
نشاط منافس للشراكة أو من 
ذات طبيعة أعمالها، وإذا زاول 
الشريك المتضامن أيًا من ذلك 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

تكون أية أرباح يحققها من 
يجب النشاط لحساب الشراكة و

 عليه سدادها لها. 

أن يؤدي للشراكة مقابل أية  -د 
فائدة حصل عليها من أية 
معاملة تخص الشراكة أو من 
استخدامه ألي من أموالها أو 
معلوماتها السرية أو اسمها أو 
أية معلومات أو اتصاالت 

 تجارية تخصها. 

عدم ضم أي شريك  -هـ
 متضامن للشراكة. 

مع عدم اإلخالل بأحكام هذا  -2

ذات طبيعة أعمالها، وإذا زاول 
الشريك المتضامن أيًا من ذلك 
تكون أية أرباح يحققها من 
النشاط لحساب الشراكة ويجب 

 عليه سدادها لها. 

ي للشراكة مقابل أية أن يؤد -د 
فائدة حصل عليها من أية 
معاملة تخص الشراكة أو من 
استخدامه ألي من أموالها أو 
معلوماتها السرية أو اسمها أو 
أية معلومات أو اتصاالت 

 تجارية تخصها. 

مع عدم اإلخالل بأحكام هذا  -2

تكون أية أرباح يحققها من 
يجب النشاط لحساب الشراكة و

 عليه سدادها لها. 

أن يؤدي للشراكة مقابل أية  -د 
فائدة حصل عليها من أية 
معاملة تخص الشراكة أو من 
استخدامه ألي من أموالها أو 
معلوماتها السرية أو اسمها أو 
أية معلومات أو اتصاالت 

 تجارية تخصها. 

مع عدم اإلخالل بأحكام هذا  -2
القانون وأحكام اتفاق الشراكة، 

شريك المتضامن يجب على ال
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

نون وأحكام اتفاق الشراكة، القا
يجب على الشريك المتضامن 
مباشرة كافة الصالحيات 
والمهام واألعمال الالزمة 
إلدارة أعمال الشراكة وتلك 
المتصلة بها، وعليه القيام بكافة 
التزامات الشراكة وااللتزامات 

 المقررة عليه. 

يجب على الشريك  -3
 المتضامن ما يلي:

القيام بكافة واجباته قبل  -أ 
الشراكة والشركاء ومباشرة 
صالحياته وأداء التزاماته، مع 

القانون وأحكام اتفاق الشراكة، 
يجب على الشريك المتضامن 
مباشرة كافة الصالحيات 
والمهام واألعمال الالزمة 
إلدارة أعمال الشراكة وتلك 
المتصلة بها، وعليه القيام بكافة 
التزامات الشراكة وااللتزامات 

 المقررة عليه. 

يجب على الشريك  -3
 المتضامن ما يلي:

قبل القيام بكافة واجباته  -أ 
الشراكة والشركاء ومباشرة 
صالحياته وأداء التزاماته، مع 

مباشرة كافة الصالحيات 
والمهام واألعمال الالزمة 
إلدارة أعمال الشراكة وتلك 
المتصلة بها، وعليه القيام بكافة 
التزامات الشراكة وااللتزامات 

 المقررة عليه. 

يجب على الشريك  -3
 المتضامن ما يلي:

القيام بكافة واجباته قبل  -أ 
الشراكة والشركاء ومباشرة 
صالحياته وأداء التزاماته، مع 
مراعاة مقتضيات حسن النية 

 وشرف التعامل. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

مراعاة مقتضيات حسن النية 
 وشرف التعامل. 

تقديم حسابات صحيحة  -ب 
ومعلومات وافية عن كافة 
األمور ذات الصلة بالشراكة 
للشركاء اآلخرين أو ممثليهم 
القانونيين ، وذلك إلى جانب 

( 2التزامه المذكور في الفقرة )
( من هذا القانون 9)من المادة 

فيما يتعلق بالسجالت 
 والمستندات والبيانات. 

االمتناع عن القيام بأية  -ج 
معاملة، سواء لحسابه أو نيابة 

مراعاة مقتضيات حسن النية 
 وشرف التعامل. 

تقديم حسابات صحيحة  -ب 
ومعلومات وافية عن كافة 
األمور ذات الصلة بالشراكة 
للشركاء اآلخرين أو ممثليهم 
القانونيين ، وذلك إلى جانب 

( 2التزامه المذكور في الفقرة )
( من هذا القانون 9ادة )من الم

فيما يتعلق بالسجالت 
 والمستندات والبيانات. 

االمتناع عن القيام بأية  -ج 
معاملة، سواء لحسابه أو نيابة 

تقديم حسابات صحيحة  -ب 
ومعلومات وافية عن كافة 
األمور ذات الصلة بالشراكة 
للشركاء اآلخرين أو ممثليهم 
القانونيين ، وذلك إلى جانب 

( 2في الفقرة ) التزامه المذكور
( من هذا القانون 9من المادة )

فيما يتعلق بالسجالت 
 والمستندات والبيانات. 

االمتناع عن القيام بأية  -ج 
معاملة، سواء لحسابه أو نيابة 
عن الغير، تضر بمصالح 

 الشراكة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

عن الغير، تضر بمصالح 
 الشراكة. 

يجوز النص في اتفاق  -2
الشراكة على إلزام الشريك 
المتضامن بأن يفصح كتابة 
للشركاء المتضامنين اآلخرين 
أو للشركاء الموصين في حالة 
عدم وجود شركاء متضامنين 
غيره، أو ألية جهة أو لجنة 
يحددها اتفاق الشراكة، عن أية 
مصلحة شخصية مباشرة أو 
غير مباشرة في أية معاملة تمت 

قترح إتمامها نيابة عن أو ي

عن الغير، تضر بمصالح 
 الشراكة. 

يجوز النص في اتفاق  -2
الشراكة على إلزام الشريك 
المتضامن بأن يفصح كتابة 
للشركاء المتضامنين اآلخرين 

الموصين في حالة أو للشركاء 
عدم وجود شركاء متضامنين 
غيره، أو ألية جهة أو لجنة 
يحددها اتفاق الشراكة، عن أية 
مصلحة شخصية مباشرة أو 
غير مباشرة في أية معاملة تمت 

يقترح إتمامها نيابة عن  أو

يجوز النص في اتفاق  -2
الشراكة على إلزام الشريك 
المتضامن بأن يفصح كتابة 

ن اآلخرين للشركاء المتضامني
أو للشركاء الموصين في حالة 
عدم وجود شركاء متضامنين 
غيره، أو ألية جهة أو لجنة 
يحددها اتفاق الشراكة، عن أية 
مصلحة شخصية مباشرة أو 
غير مباشرة في أية معاملة تمت 

يقترح إتمامها نيابة عن  أو
، وذلك حال علمه بقيام الشراكة

 تلك المصلحة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الشراكة ، وذلك حال علمه بقيام 
 تلك المصلحة. 

وإذا كان اتفاق الشراكة يلزم 
الشريك المتضامن باإلفصاح 
المشار إليه، فإنه ال يجوز لهذا 
الشريك المشاركة في التصويت 
على األمر، ما لم ينص اتفاق 

 الشراكة على خالف ذلك.

يجوز ، بموجب اتفاق  -0
الشراكة، الموافقة على أي عمل 
محدد أو معاملة محددة مما 

( من هذه 1تحظره الفقرة )
المادة، أو إقراره في الحاالت 

، وذلك حال علمه بقيام الشراكة
 تلك المصلحة. 

وإذا كان اتفاق الشراكة يلزم 
من باإلفصاح الشريك المتضا

المشار إليه، فإنه ال يجوز لهذا 
الشريك المشاركة في التصويت 
على األمر، ما لم ينص اتفاق 

 الشراكة على خالف ذلك.

بموجب اتفاق  - يجوز -0
الموافقة على أي  - الشراكة

عمل محدد أو معاملة محددة 
( من هذه 1مما تحظره الفقرة )

المادة، أو إقراره في الحاالت 

كة يلزم وإذا كان اتفاق الشرا
الشريك المتضامن باإلفصاح 
المشار إليه، فإنه ال يجوز لهذا 
الشريك المشاركة في التصويت 
على األمر، ما لم ينص اتفاق 

 الشراكة على خالف ذلك.

بموجب اتفاق  - يجوز -0
الموافقة على أي  - الشراكة

عمل محدد أو معاملة محددة 
( من هذه 1مما تحظره الفقرة )
في الحاالت المادة، أو إقراره 

التي قد تم فيها القيام به، إذا ما 
وافق على ذلك أو أقره عدد أو 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

التي قد تم فيها القيام به، إذا ما 
وافق على ذلك أو أقره عدد أو 
نسبة من الشركاء ينص عليه 
اتفاق الشراكة بعد اطالعهم 

والحقائق ذات على كافة الوقائع 
 الصلة. 

ُيسأل الشريك المتضامن  -9
عن أي ضرر يلحق بالشراكة 
أو الشركاء نتيجة إخالله بأي 
من التزاماته المنصوص عليها 
في هذا القانون أو في اتفاق 

 الشراكة.
 

 

التي قد تم فيها القيام به، إذا ما 
وافق على ذلك أو أقره عدد أو 
نسبة من الشركاء ينص عليه 
اتفاق الشراكة بعد اطالعهم 
على كافة الوقائع والحقائق ذات 

 الصلة. 

ُيسأل الشريك المتضامن  -9
عن أي ضرر يلحق بالشراكة 
أو الشركاء نتيجة إخالله بأي 
من التزاماته المنصوص عليها 

ذا القانون أو في اتفاق في ه
 الشراكة. 

 

نسبة من الشركاء ينص عليه 
اتفاق الشراكة بعد اطالعهم 
على كافة الوقائع والحقائق ذات 

 الصلة. 

ُيسأل الشريك المتضامن  -9
عن أي ضرر يلحق بالشراكة 
أو الشركاء نتيجة إخالله بأي 

عليها  من التزاماته المنصوص
في هذا القانون أو في اتفاق 

 الشراكة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (11المادة )

تنازل الشريك الموصي عما 
 يخصه من حقوق الشراكة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11المادة )

ريك الموصي عما تنازل الش
 يخصه من حقوق الشراكة

 
 

المادة كما الموافقة على نص 
، مع ورد في مشروع القانون

تصحيح الترقيم المشار إليه في 
( من 2الفقرة )الفقرة الثانية من "

( 2" الفقرة )ليصبح  ("1المادة )
نظًرا إلعادة (" 1من المادة )

( على النحو 9ترقيم بنود المادة )
 السابق.

 (11المادة )

تنازل الشريك الموصي عما 
 يخصه من حقوق الشراكة

 
الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

تصحيح الترقيم المشار إليه في 
( من 2الفقرة )الفقرة الثانية من "

( 2" الفقرة )ليصبح  ("1المادة )
نظًرا إلعادة (" 1من المادة )

( على النحو 9ترقيم بنود المادة )
 السابق.

 

 (11المادة )

تنازل الشريك الموصي عما 
 يخصه من حقوق الشراكة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 
 
 

مع عدم اإلخالل بأحكام  -1
( من هذه المادة 2الفقرة )

وأحكام اتفاق الشراكة، يجوز 
للشريك الموصي بموجب اتفاق 
كتابي التنازل كليًا أو جزئيًا عن 
أي مما يخصه من حقوق 

 الشراكة. 

ال يتحمل المتنازل إليه أية  -2
مسئولية ترتبت في حق الشريك 
الموصي المتناِزل قبل تاريخ 

ة إخالل األخير التنازل نتيج
( من المادة 9بأحكام الفقرة )

 
 بعد التعديل: النص

مع عدم اإلخالل بأحكام  -1
( من هذه المادة 2الفقرة )

وأحكام اتفاق الشراكة، يجوز 
للشريك الموصي بموجب اتفاق 
كتابي التنازل كليًا أو جزئيًا عن 
أي مما يخصه من حقوق 

 الشراكة. 

ال يتحمل المتنازل إليه أية  -2
مسئولية ترتبت في حق الشريك 
الموصي المتناِزل قبل تاريخ 
التنازل نتيجة إخالل األخير 

من المادة  (2الفقرة )بأحكام 

 
 

مع عدم اإلخالل بأحكام  -1
( من هذه المادة 2الفقرة )

وأحكام اتفاق الشراكة، يجوز 
للشريك الموصي بموجب 
اتفاق كتابي التنازل كليًا أو 
جزئيًا عن أي مما يخصه 

 من حقوق الشراكة. 

ال يتحمل المتنازل إليه أية  -2
مسئولية ترتبت في حق الشريك 
الموصي المتناِزل قبل تاريخ 

ة إخالل األخير التنازل نتيج
من المادة  (2الفقرة )بأحكام 

( من المادة 3أو الفقرة ) (9)
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( من المادة 3( أو الفقرة )9)
( من المادة 2( أو الفقرة )12)
( من هذا 19( أو المادة )10)

القانون، وال يبرأ الشريك 
الموصي المتنازل بسبب تنازله 
من مسئوليته المقررة وفقًا 

 لألحكام المشار إليها.

 
 

 

 

 

 

 

( من المادة 3أو الفقرة ) (9)
( من المادة 2( أو الفقرة )12)
( من هذا 19( أو المادة )10)

القانون، وال يبرأ الشريك 
نازل بسبب تنازله الموصي المت

من مسئوليته المقررة وفقًا 
 لألحكام المشار إليها.

 
 

( من المادة 2( أو الفقرة )12)
( من هذا 19( أو المادة )10)

القانون، وال يبرأ الشريك 
الموصي المتنازل بسبب تنازله 
من مسئوليته المقررة وفقًا 

 لألحكام المشار إليها.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (12المادة )

مسؤولية الشريك المتضامن 
 الجديد والمنسحب والمعزول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 (12المادة )

مسؤولية الشريك المتضامن 
 الجديد والمنسحب والمعزول

إعادة صياغة عنوان المادة  .1
ك مسؤولية الشري)ليصبح 
والمعزول  المنسحب
 .(والمنضم

( 1إعادة ترتيب البنود من ) .2
(، على النحو الوارد 3) –

 أدناه.
 النص بعد التعديل:

 

مسؤولية الشريك المنسحب 
 والمعزول والمنضم

 (12المادة )

مسؤولية الشريك المتضامن الجديد 

 والمنسحب والمعزول

 

الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

إعادة صياغة عنوان  .1
مسؤولية )المادة ليصبح 

ك المنسحب الشري
 .(والمعزول والمنضم
 –( 1إعادة ترتيب البنود من )

 الوارد أدناه.(، على النحو 3)

 (12المادة )

مسؤولية الشريك المنسحب 
  والمعزول والمنضم
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

إذا انضم شريك متضامن  -1
إلى شراكة قائمة، سواء نتيجة 
تنازل شريك متضامن أو 
بطريق آخر، فإنه ال ُيسأل عن 
أي من ديون والتزامات 
الشراكة التي نشأت قبل 
انضمامه إليها كشريك 

 متضامن. 

مع عدم اإلخالل بأحكام  -2
( من هذه 0( و )2الفقرتين )

المادة، ال تبرأ ذمة الشريك 
المتضامن المنسحب أو المعزول 
من الشراكة من أي من ديون 

 

مع عدم اإلخالل بأحكام  -0
( من هذه 2( و )3الفقرتين )

المادة، ال تبرأ ذمة الشريك 
المتضامن المنسحب أو 
 المعزول من الشراكة من أي
من ديون والتزامات الشراكة 
التي نشأت قبل انسحابه أو 

  .عزله من الشراكة
ال يسأل الشريك المتضامن  -7

المنسحب أو المعزول عن أي 
من ديون والتزامات الشراكة 
التي نشأت بعد النشر في 
الجريدة الرسمية عن انتهاء 

 

مع عدم اإلخالل بأحكام -0
( من 2( و )3الفقرتين )

هذه المادة، ال تبرأ ذمة 
الشريك المتضامن المنسحب 
أو المعزول من الشراكة من 
أي من ديون والتزامات 
الشراكة التي نشأت قبل 

عزله من  انسحابه أو
  .الشراكة

ال يسأل الشريك المتضامن  -7
المنسحب أو المعزول عن أي 
من ديون والتزامات الشراكة 
التي نشأت بعد النشر في 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

والتزامات الشراكة التي نشأت 
قبل انسحابه أو عزله من 

 الشراكة. 

ال يسأل الشريك المتضامن  -3
المنسحب أو المعزول عن أي 

الشراكة من ديون والتزامات 
التي نشأت بعد النشر في 
الجريدة الرسمية عن انتهاء 

 صفته كشريك متضامن. 

يجوز إعفاء الشريك  -2
المتضامن المنسحب أو المعزول 
من الشراكة من أية التزامات 
قائمة، وذلك بموجب اتفاق في 

 .صفته كشريك متضامن
إذا انضم شريك متضامن  -4

نتيجة إلى شراكة قائمة، سواء 
تنازل شريك متضامن أو 
بطريق آخر، فإنه ال يسأل عن 
أي من ديون والتزامات 
الشراكة التي نشأت قبل 
انضمامه إليها كشريك 

 متضامن. 

يجوز إعفاء الشريك  -2
المتضامن المنسحب أو المعزول 
من الشراكة من أية التزامات 
قائمة، وذلك بموجب اتفاق في 

الجريدة الرسمية عن انتهاء 
 .صفته كشريك متضامن

إذا انضم شريك متضامن  -4
إلى شراكة قائمة، سواء نتيجة 
تنازل شريك متضامن أو 
بطريق آخر، فإنه ال يسأل عن 
أي من ديون والتزامات 
الشراكة التي نشأت قبل 
انضمامه إليها كشريك 

 متضامن. 

يجوز إعفاء الشريك  -2
المتضامن المنسحب أو المعزول 
من الشراكة من أية التزامات 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

هذا الشأن بين الشريك 
المتضامن والدائنين والشراكة 

 بتشكيلها الجديد. 

ن االتفاق المشار ويجوز أن يكو
إليه صريحًا أو يستدل عليه 
ضمنيًا من خالل واقع التعامل 
بين الدائنين والشراكة بتشكيلها 

 الجديد. 
باستثناء حاالت االحتيال، ال  -0

ُتسمع الدعوى ضد الشريك 
المتضامن المنسحب أو المعزول 
بعد مضي خمس سنوات على 
انسحابه أو عزله من الشراكة، 

هذا الشأن بين الشريك 
والدائنين والشراكة المتضامن 

 بتشكيلها الجديد. 

ويجوز أن يكون االتفاق المشار 
إليه صريحًا أو يستدل عليه 
ضمنيًا من خالل واقع التعامل 
بين الدائنين والشراكة بتشكيلها 

 الجديد. 
باستثناء حاالت االحتيال، ال  -0

ُتسمع الدعوى ضد الشريك 
المتضامن المنسحب أو المعزول 
بعد مضي خمس سنوات على 
انسحابه أو عزله من الشراكة، 

وجب اتفاق في قائمة، وذلك بم
هذا الشأن بين الشريك 
المتضامن والدائنين والشراكة 

 بتشكيلها الجديد. 

ويجوز أن يكون االتفاق المشار 
إليه صريحًا أو يستدل عليه 
ضمنيًا من خالل واقع التعامل 
بين الدائنين والشراكة بتشكيلها 

 الجديد. 
باستثناء حاالت االحتيال، ال  -0

ُتسمع الدعوى ضد الشريك 
المتضامن المنسحب أو المعزول 
بعد مضي خمس سنوات على 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 اعتبارًا من:وتبدأ هذه المدة 

تاريخ نشر انسحاب أو عزل  - أ
الشريك المتضامن من الشراكة 
في الجريدة الرسمية، وذلك مع 
مراعاة أحكام البند )ب( من هذه 

 الفقرة. 

تاريخ استحقاق الدين، إذا  - ب
كان الدين قد نشأ قبل نشر 
انسحاب أو عزل الشريك 
المتضامن من الشراكة في 
الجريدة الرسمية وأصبح 

 مستحق األداء بعد النشر. 

 وتبدأ هذه المدة اعتبارًا من:

تاريخ نشر انسحاب أو  - أ
عزل الشريك المتضامن من 
الشراكة في الجريدة الرسمية، 
وذلك مع مراعاة أحكام البند 

 )ب( من هذه الفقرة. 

تاريخ استحقاق الدين، إذا  - ب
كان الدين قد نشأ قبل نشر 
انسحاب أو عزل الشريك 
المتضامن من الشراكة في 
الجريدة الرسمية وأصبح 

 . مستحق األداء بعد النشر
 

انسحابه أو عزله من الشراكة، 
 وتبدأ هذه المدة اعتبارًا من:

تاريخ نشر انسحاب أو  - ت
عزل الشريك المتضامن من 
الشراكة في الجريدة الرسمية، 
وذلك مع مراعاة أحكام البند 

 )ب( من هذه الفقرة. 

تاريخ استحقاق الدين، إذا  - ث
كان الدين قد نشأ قبل نشر 
انسحاب أو عزل الشريك 
المتضامن من الشراكة في 
الجريدة الرسمية وأصبح 

 مستحق األداء بعد النشر. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (13المادة )

 اإلجراءات القانونية
 
 
 
 
 
 

 

مع مراعاة أحكام الفقرتين  -1
( من هذه المادة ، 3( و)2)

تباَشر اإلجراءات القانونية من 
قبل الشراكة أو عليها من خالل 
الشراكة أو من خالل أي شريك 

 (13المادة )

 اإلجراءات القانونية
 
 

 ( 2) البنود منعادة صياغة إ
( على النحو الوارد 9)إلى 
 أدناه.

 

 النص بعد التعديل:
مع مراعاة أحكام الفقرتين  -1
( من هذه المادة ، 3( و)2)

تباَشر اإلجراءات القانونية من 
قبل الشراكة أو عليها من 
خالل الشراكة أو من خالل 

 (13المادة )

 اإلجراءات القانونية
 

الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

 ( 2) البنود منعادة صياغة إ
( على النحو الوارد 9)إلى 
 أدناه.

 

 (13المادة )

 اإلجراءات القانونية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع مراعاة أحكام الفقرتين  -1
( من هذه المادة ، 3( و)2)

تباَشر اإلجراءات القانونية من 
قبل الشراكة أو عليها من 
خالل الشراكة أو من خالل 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 متضامن أو أكثر بصفتهم.

ال يجوز أن يكون الشريك  -2
الموصي طرفًا في أية إجراءات 
قانونية تباَشر من قبل الشراكة 

ك يجوز ألي أو عليها، ومع ذل
شخص أو شريك متضامن 
مقاضاة الشريك الموصي أو 
االنضمام ألية دعوى مرفوعة 
عليه في إطار مسئوليته وفقًا 

( من المادة 9ألحكام الفقرة )
( من هذا القانون أو إللزامه 9)

بإعادة ما تسلمه من أرباح أو 
مساهمة أو توزيع بالمخالفة 

أي شريك متضامن أو أكثر 
 بصفتهم.

ال يجوز أن يكون الشريك  -7
الموصي طرفًا في أية 
إجراءات قانونية تباَشر من 
قبل الشراكة أو عليها، ومع 

ك يجوز مقاضاة الشريك ذل
الموصي في إطار مسئوليته 

( من 2وفقًا ألحكام الفقرة )
( من هذا القانون أو 1المادة )

إللزامه بإعادة ما تسلمه من 
أرباح أو مساهمة أو توزيع 

( 4بالمخالفة ألحكام الفقرة )

أي شريك متضامن أو أكثر 
 بصفتهم.

ال يجوز أن يكون الشريك  -7
الموصي طرفًا في أية 
إجراءات قانونية تباَشر من 
قبل الشراكة أو عليها، ومع 
ذلك يجوز مقاضاة الشريك 
الموصي في إطار مسئوليته 

( من 2وفقًا ألحكام الفقرة )
( من هذا القانون أو 1المادة )

إللزامه بإعادة ما تسلمه من 
أرباح أو مساهمة أو توزيع 

( 4بالمخالفة ألحكام الفقرة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( من المادة 3ألحكام الفقرة )
( من المادة 2الفقرة )( أو 12)
( من هذا 19( أو المادة )10)

 القانون. 

مع مراعاة أحكام الفقرة  -3
( من هذه المادة ، يجوز ألي 2)

شريك مقاضاة الشراكة إذا 
كانت شئونها تسير أو تم 
تسييرها بشكل يضر على نحو 
غير عادل بمصالح شريك أو 
أكثر، على أن يكون من بينهم 
 الشريك صاحب الدعوى ، أو
إذا قامت الشراكة أو زعمت 

( أو الفقرة 03من المادة )
( أو 02( من المادة )7)

 ( من هذا القانون. 06المادة )

مع مراعاة أحكام الفقرة  -4
( من هذه المادة ، يجوز 3)

ألي شريك مقاضاة الشراكة 
أساءت تدبير شئونها إذا 

ا بمصالحه بشكل يلحق ضرًر
 كشريك.

يجوز للشريك الموصي  -3
رفع دعوى قضائية نيابة عن 
الشراكة، بعد إعذار الشراكة 
وجميع الشركاء المتضامنين 

( أو الفقرة 03من المادة )
( أو 02( من المادة )7)

 . ( من هذا القانون06المادة )

مع مراعاة أحكام الفقرة  -4
( من هذه المادة ، يجوز 3)

ألي شريك مقاضاة الشراكة 
أساءت تدبير شئونها إذا 

ا بمصالحه بشكل يلحق ضرًر
 كشريك.

يجوز للشريك الموصي  -3
رفع دعوى قضائية نيابة عن 
الشراكة، بعد إعذار الشراكة 
وجميع الشركاء المتضامنين 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

القيام بأي عمل أو االمتناع عن 
أي عمل يضر بالشركاء أو من 
شأنه إلحاق ضرر بهم على 
النحو المشار إليه، ويشمل ذلك 
قيام الغير أو امتناعه أو زعمه 
القيام بأي مما تقدم نيابة عن 

 الشراكة. 

يجوز للشريك الموصي  -2
رفع دعوى قضائية نيابة عن 

بعد إعذار الشراكة الشراكة، 
وجميع الشركاء المتضامنين 
كتابة بضرورة مباشرة 
اإلجراءات القضائية وانقضاء 

كتابة بضرورة مباشرة 
ضائية وانقضاء اإلجراءات الق

فترة معقولة من تاريخ 
اإلعذار دون استجابة من أي 
منهم بال مبرر معقول، بشرط 

عدم القيام بمباشرة أن يكون 
اإلجراءات من شأنه إلحاق 
ضرر بمصالحه كشريك 

 . موصي

ال يجوز لدائني الشراكة  -2
التنفيذ على أموال الشريك 
المتضامن الستيفاء ديونها إال 

حكمًا قضائيًا  صدر للدائنإذا 

كتابة بضرورة مباشرة 
اإلجراءات القضائية وانقضاء 
فترة معقولة من تاريخ 
اإلعذار دون استجابة من أي 
منهم بال مبرر معقول، بشرط 

عدم القيام بمباشرة أن يكون 
اإلجراءات من شأنه إلحاق 
ضرر بمصالحه كشريك 

 . موصي

ال يجوز لدائني الشراكة  -2
التنفيذ على أموال الشريك 

تيفاء ديونها إال المتضامن الس
حكمًا قضائيًا  صدر للدائنإذا 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

فترة معقولة من تاريخ اإلعذار 
دون استجابة من أي منهم بال 
مبرر معقول، بشرط أن يكون 
امتناعهم عن مباشرة 
اإلجراءات، أو رفضهم 
لمباشرتها، إلحاق أذى به أو 
 إضرار بمصالحه كشريك

 موصي. 

ال يجوز التنفيذ على أموال  -0
الشريك المتضامن الستيفاء 
ديون الشراكة إال بعد صدور 
حكم قضائي على الشراكة 
وإعذارها بالوفاء، ويكون الحكم 

، وأن يكون قد تم بالدين
 الرجوع على الشراكة أواًل

 .وامتنعت عن الوفاء

للشريك المتضامن الذي  -6
قام بالوفاء وفقا ألحكام الفقرة 

( من هذه المادة الحق في 2)
أن يسترد من الشراكة جميع 
المبالغ التي سددها بموجب 

، فإذا لم الحكم القضائيذلك 
ع على يتم ذلك االسترداد رج

باقي الشركاء المتضامنين 
 .بنسبة دين كل واحد منهم

 

، وأن يكون قد تم بالدين
 الرجوع على الشراكة أواًل

 .وامتنعت عن الوفاء

للشريك المتضامن الذي  -6
قام بالوفاء وفقا ألحكام الفقرة 

( من هذه المادة الحق في 2)
أن يسترد من الشراكة جميع 
المبالغ التي سددها بموجب 

، فإذا لم ئيالحكم القضاذلك 
يتم ذلك االسترداد رجع على 
باقي الشركاء المتضامنين 

 .بنسبة دين كل واحد منهم
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الصادر على الشراكة حجة على 
الشريك المتضامن لغرض تنفيذ 

 الحكم عليه. 

للشريك المتضامن الذي ُنفذ  -9
م عليه حكم قضائي وفقًا ألحكا

( من هذه المادة الحق 0الفقرة )
في أن يسترد من الشراكة جميع 
المبالغ التي سددها بموجب ذلك 

 الحكم القضائي.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (14المادة )

 األرباح
مع مراعاة أحكام الفقرة  -1
( 2( من هذه المادة والفقرة )3)

( من هذا القانون 19من المادة )
وأحكام اتفاق الشراكة ، يجوز 
للشراكة في أي وقت أن تدفع 
للشركاء الموصين نصيبًا من 
أرباح الشراكة، على أال تكون 
الشراكة عند الدفع أو تصبح بعد 
إتمامه مباشرة في حالة عجز 

 مالي. 

لم ينص اتفاق الشراكة  ما -2

 (14دة )الما

 األرباح
الموافقة على نص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون.
 

 (14المادة )

 األرباح
الموافقة على نص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون.
 

 (14المادة )

 األرباح
( 3مع مراعاة أحكام الفقرة ) -1

( 2من هذه المادة والفقرة )
( من هذا 19من المادة )

القانون وأحكام اتفاق الشراكة 
، يجوز للشراكة في أي وقت 
أن تدفع للشركاء الموصين 
نصيبًا من أرباح الشراكة، 
على أال تكون الشراكة عند 
الدفع أو تصبح بعد إتمامه 
 مباشرة في حالة عجز مالي. 

ما لم ينص اتفاق الشراكة  -2
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

على خالف ذلك، ُتدفع للشركاء 
المتضامنين والشركاء الموصين 
أنصبتهم من أرباح الشراكة 
وفقًا لنسب حصصهم في 
إجمالي المساهمات التي لم يتم 
ردها وقت تقرير دفع نصيبهم 

 من األرباح. 

مع مراعاة أحكام الفقرة  -3
( من هذا 19( من المادة )2)

حت الشراكة القانون، إذا أصب
في حالة عجز مالي خالل ستة 
أشهر من تسلم الشريك الموصي 
لمدفوعات عن نصيبه من أرباح 

على خالف ذلك، ُتدفع للشركاء 
المتضامنين والشركاء الموصين 
أنصبتهم من أرباح الشراكة 
وفقًا لنسب حصصهم في 
إجمالي المساهمات التي لم يتم 
ردها وقت تقرير دفع نصيبهم 

 من األرباح. 

مع مراعاة أحكام الفقرة  -3
( من هذا 19( من المادة )2)

صبحت الشراكة القانون، إذا أ
في حالة عجز مالي خالل ستة 
أشهر من تسلم الشريك الموصي 
لمدفوعات عن نصيبه من أرباح 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الشراكة ، وجب عليه رد ما 
تسلمه بالقدر الالزم للوفاء 
بديون أو التزامات الشراكة التي 
نشأت خالل الفترة التي كانت 
فيها المدفوعات تمثل جزءًا من 

 أصول الشراكة. 

 
 
 
 
 
 
 

الشراكة ، وجب عليه رد ما 
تسلمه بالقدر الالزم للوفاء 
بديون أو التزامات الشراكة التي 
نشأت خالل الفترة التي كانت 
فيها المدفوعات تمثل جزءًا من 

 أصول الشراكة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (12) المادة

  د مساهمة ا ش  اء ا مقاي 

ال يجوز للشريك الموصي  -1
عند حل الشراكة، أو في غير 
ذلك من األحوال، أن يتسلم من 
رأسمال الشراكة أية مدفوعات 
تمثل ردَّا لمساهمته في رأسمال 
الشراكة أو جزء منها، إذا كانت 
الشراكة حين الدفع في حالة 
عجز مالي أو كان من شأن ذلك 

ا في حالة عجز مالي أن يجعله
 مباشرة بعد إتمامه. 

مع عدم اإلخالل بأحكام  -2

 (12المادة )

  د مساهمة ا ش  اء ا مقاي 

الموافقة على نص المادة كما 
 ورد في مشروع القانون.

 

 (12المادة )

  د مساهمة ا ش  اء ا مقاي 

 

الموافقة على نص المادة كما 
 ورد في مشروع القانون.

 

 (12المادة )

  د مساهمة ا ش  اء ا مقاي 

ال يجوز للشريك  -1
الموصي عند حل الشراكة، أو 
في غير ذلك من األحوال، أن 
يتسلم من رأسمال الشراكة أية 
مدفوعات تمثل ردَّا لمساهمته 
في رأسمال الشراكة أو جزء 

كة حين منها، إذا كانت الشرا
الدفع في حالة عجز مالي أو 
كان من شأن ذلك أن يجعلها 
في حالة عجز مالي مباشرة 

 بعد إتمامه. 

مع عدم اإلخالل بأحكام  -2
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( من 19( من المادة )2الفقرة )
هذا القانون، إذا أصبحت 
الشراكة في حالة عجز مالي 
خالل ستة أشهر من تسلم 
الشريك الموصي ألي توزيع 
يمثل ردًا لمساهمته في رأسمال 
الشراكة، وجب عليه رد ما 

للوفاء  تسلمه بالقدر الالزم
بديون أو التزامات الشراكة التي 
نشأت خالل الفترة التي كان 
فيها ما تسلمه الشريك الموصي 
 يمثل جزءًا من أصول الشراكة. 

 

( من 19( من المادة )2الفقرة )
هذا القانون، إذا أصبحت 
الشراكة في حالة عجز مالي 
خالل ستة أشهر من تسلم 
الشريك الموصي ألي توزيع 
يمثل ردًا لمساهمته في رأسمال 
الشراكة، وجب عليه رد ما 
تسلمه بالقدر الالزم للوفاء 
بديون أو التزامات الشراكة التي 

كان نشأت خالل الفترة التي 
فيها ما تسلمه الشريك الموصي 
 يمثل جزءًا من أصول الشراكة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (16المادة )

االلتزام بإعادة التوزيع 
 المحظور

إذا تسبب الشريك أو أي  -1
شخص آخر في إجراء توزيع 
محظور تم بالمخالفة للضوابط 
المنصوص عليها في المادتين 

( من هذا القانون أو 10( و)12)
اتفاق الشراكة، مع علمه 
بالحظر، فإنه ُيسأل من قبل 
الشراكة عن إعادة هذا التوزيع 
بالكامل للشراكة، وإذا تسبب 
أكثر من شريك أو شخص في 

 (16المادة )

االلتزام بإعادة التوزيع 
 المحظور

على نص المادة كما  الموافقة
 ورد في مشروع القانون.

 

 (16المادة )

االلتزام بإعادة التوزيع 
 المحظور

الموافقة على نص المادة كما 
 ورد في مشروع القانون.

 

 (16المادة )

االلتزام بإعادة التوزيع 
 المحظور

 

إذا تسبب الشريك أو أي  -1
شخص آخر في إجراء توزيع 
محظور تم بالمخالفة للضوابط 

نصوص عليها في المادتين الم
( من هذا القانون 10( و)12)

أو اتفاق الشراكة، مع علمه 
بالحظر، فإنه ُيسأل من قبل 
الشراكة عن إعادة هذا التوزيع 
بالكامل للشراكة، وإذا تسبب 
أكثر من شريك أو شخص في 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

جراء التوزيع المحظور تكون إ
 مسئوليتهم على وجه التضامن. 

ُيسأل أي شريك من قبل  -2
الشراكة عن إعادة ما تسلمه من 
توزيع محظور وفقًا ألحكام 

( من هذا 10( و)12المادتين )
القانون أو اتفاق الشراكة، مع 

 علمه بالحظر. 

 
 
 
 
 

إجراء التوزيع المحظور تكون 
 مسئوليتهم على وجه التضامن. 

ُيسأل أي شريك من قبل  -2
الشراكة عن إعادة ما تسلمه من 
توزيع محظور وفقًا ألحكام 

( من هذا 10( و)12المادتين )
القانون أو اتفاق الشراكة، مع 

 علمه بالحظر. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (17المادة )

 حل الشراكة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (17المادة )

 حل الشراكة
الموافقة على نص المادة كما 
ورد في مشروع القانون، مع 
تصحيح األخطاء النحوية الواردة 

و( من البند  –في النقاط من )أ 
( على النحو الوارد 9رقم )
 أدناه.

تصحيح الترقيم المشار إليه في 
( من 2البند )الفقرة )أ( من 

" (4( من المادة )2البند )"
( من المادة 3البند )ليصبح "

" نظًرا إلعادة ترقيم بنود (4)

 (17المادة )

 حل الشراكة
الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

تصحيح األخطاء النحوية الواردة 
و( من البند  –في النقاط من )أ 

( على النحو الوارد 9رقم )
 أدناه.

تصحيح الترقيم المشار إليه في 
( من 2)الفقرة )أ( من البند 

" (4( من المادة )2البند )"
( من المادة 3البند )ليصبح "

" نظًرا إلعادة ترقيم بنود (4)
 ( على النحو السابق. 3المادة )

 (17المادة )

 حل الشراكة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 
مع مراعاة أحكام هذه  -1

، ما لم ينص اتفاق المادة
الشراكة على خالف ذلك، ال 
ُتحل الشراكة ألي من األسباب 

 التالية: 

انضمام شريك جديد أو أكثر  -أ 
إلى الشراكة، أو انسحاب أي 
شريك منها أو عزله في حالة 
تعدد الشركاء، أو استبدال 

 شريك بآخر. 

وفاة شريك موصي أو أكثر  -ب 
أو فقدانه ألهليته أو إفالسه أو 

 ( على النحو السابق. 3المادة )
 النص بعد التعديل:

مع مراعاة أحكام هذه  -1
، ما لم ينص اتفاق المادة

الشراكة على خالف ذلك، 
ال ُتحل الشراكة ألي من 

 األسباب التالية: 

انضمام شريك جديد أو  -أ 
أكثر إلى الشراكة، أو 
انسحاب أي شريك منها أو 
عزله في حالة تعدد 
الشركاء، أو استبدال شريك 

 بآخر. 

  

 

مع مراعاة أحكام هذه  -1
، ما لم ينص اتفاق المادة

الشراكة على خالف ذلك، 
ال ُتحل الشراكة ألي من 

 األسباب التالية: 

انضمام شريك جديد أو أكثر  -أ 
إلى الشراكة، أو انسحاب أي 
شريك منها أو عزله في 
حالة تعدد الشركاء، أو 

 استبدال شريك بآخر. 

وفاة شريك موصي أو أكثر  -ب 
أو فقدانه ألهليته أو إفالسه أو 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

تصفيته أو عزله من حله أو 
 الشراكة أو انسحابه منها. 

استرداد شريك أو أكثر ألي  -ج 
من حقوق الشراكة أو إعادة 

 شرائها من قبل الشراكة. 

قيام شريك موصي أو أكثر  -د 
برهن أيًا مما يخصه من حقوق 
الشراكة أو تقييدها بأي قيد 

 آخر. 

بيع أي من أصول  -هـ
الشراكة أو مقايضتها أو 

نها أو إجراء أي تأجيرها أو ره
 تصرف آخر في هذه األصول.

وفاة شريك موصي أو أكثر  -ب 
أو فقدانه ألهليته أو إفالسه أو 
حله أو تصفيته أو عزله من 

 الشراكة أو انسحابه منها. 

استرداد شريك أو أكثر ألي  -ج 
اكة أو إعادة من حقوق الشر

 شرائها من قبل الشراكة. 

قيام شريك موصي أو أكثر  -د 
برهن أيًا مما يخصه من حقوق 
الشراكة أو تقييدها بأي قيد 

 آخر. 

بيع أي من أصول  -هـ
الشراكة أو مقايضتها أو 

تصفيته أو عزله من حله أو 
 الشراكة أو انسحابه منها. 

استرداد شريك أو أكثر ألي  -ج 
من حقوق الشراكة أو إعادة 

 شرائها من قبل الشراكة. 

قيام شريك موصي أو أكثر  -د 
برهن أيًا مما يخصه من حقوق 
الشراكة أو تقييدها بأي قيد 

 آخر. 

بيع أي من أصول  -هـ
الشراكة أو مقايضتها أو 

رهنها أو إجراء أي تأجيرها أو 
 تصرف آخر في هذه األصول.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

مع مراعاة أحكام قانون  -2
المصرف ، تحل الشراكة 

 ألي من األسباب التالية:

انسحاب أو عزل أو إفالس  - أ
أو حل الشريك المتضامن 
الوحيد، أو المتبقي، المستوفي 
لالشتراطات المشار إليها في 

( من هذا 3( من المادة )0البند )
القانون. ومع ذلك، إذا قام 
الشركاء خالل تسعين يومًا 
باستبدال ذلك الشريك في 
األحوال التي يسمح فيها اتفاق 

ضامن الشراكة بدخول شريك مت

تأجيرها أو رهنها أو إجراء أي 
 تصرف آخر في هذه األصول.

مع مراعاة أحكام قانون  -2
الشراكة المصرف ، تحل 

 ألي من األسباب التالية:

انسحاب أو عزل أو إفالس  - أ
أو حل الشريك المتضامن 
الوحيد، أو المتبقي، 
المستوفي لالشتراطات 

 (3البند )المشار إليها في 
من هذا  (3من المادة )

القانون. ومع ذلك، إذا قام 
الشركاء خالل تسعين يومًا 

مع مراعاة أحكام قانون  -2
المصرف ، تحل الشراكة 

 ألي من األسباب التالية:

انسحاب أو عزل أو إفالس  - أ
أو حل الشريك المتضامن 
الوحيد، أو المتبقي، 
المستوفي لالشتراطات 

 (3البند )المشار إليها في 
من هذا  (3من المادة )

ك، إذا قام القانون. ومع ذل
الشركاء خالل تسعين يومًا 
باستبدال ذلك الشريك في 
األحوال التي يسمح فيها 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

اعتباري جديد من المستوفين 
لالشتراطات المشار إليها، 
تستمر الشراكة وفقًا ألحكام 

 اتفاق الشراكة. 

انقضاء مدة الشراكة إذا  - ب
كانت محددة المدة أو تحقق 
الشرط المعلق عليه استمرارها 

 وفقًا ألحكام اتفاق الشراكة.

يجوز للمحكمة المختصة،  -3
بناًء على طلب أحد الشركاء أو 

دائن، أن تقضي بحل  أي
الشراكة إذا ثبت لها أي مما 

 يلي:

باستبدال ذلك الشريك في 
األحوال التي يسمح فيها 
اتفاق الشراكة بدخول 
شريك متضامن اعتباري 
جديد من المستوفين 
لالشتراطات المشار إليها، 
تستمر الشراكة وفقًا ألحكام 

 اتفاق الشراكة. 

انقضاء مدة الشراكة إذا  - ب
كانت محددة المدة أو تحقق 
الشرط المعلق عليه استمرارها 

 حكام اتفاق الشراكة.وفقًا أل

يجوز للمحكمة المختصة،  -3

اتفاق الشراكة بدخول شريك 
متضامن اعتباري جديد من 
المستوفين لالشتراطات 
المشار إليها، تستمر الشراكة 
 وفقًا ألحكام اتفاق الشراكة. 

انقضاء مدة الشراكة إذا  - ب
كانت محددة المدة أو تحقق 
الشرط المعلق عليه استمرارها 

 وفقًا ألحكام اتفاق الشراكة.

يجوز للمحكمة المختصة،  -3
بناًء على طلب أحد الشركاء أو 
أي دائن، أن تقضي بحل 
الشراكة إذا ثبت لها أي مما 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

إدارة الشراكة على نحو  -أ 
يعمد إلى اإلضرار بتسيير 
أعمالها أو يحتمل أن يؤدي 

 لذلك.

إدارة الشراكة على نحو  -ب 
يضر بواحد أو أكثر من 

 الشركاء الموصين. 

مباشرة الشراكة ألعمالها  -ج 
بشكل ال يمكن أن يستمر دون 

 تكبدها لخسائر. 

ستمرار أو تعمد أي شريك ا -د 
بخالف طالب حل  –متضامن 
في مخالفة أحكام  -الشراكة 

بناًء على طلب أحد الشركاء أو 
أي دائن، أن تقضي بحل 
الشراكة إذا ثبت لها أي مما 

 يلي:

إدارة الشراكة على نحو  -أ 
يعمد إلى اإلضرار بتسيير 
أعمالها أو يحتمل أن يؤدي 

 لذلك.

إدارة الشراكة على نحو  -ب 
يضر بواحد أو أكثر من 

 صين. الشركاء المو

مباشرة الشراكة ألعمالها  -ج 
بشكل ال يمكن أن يستمر دون 

 يلي:

إدارة الشراكة على نحو  -أ 
يعمد إلى اإلضرار بتسيير 
أعمالها أو يحتمل أن يؤدي 

 لذلك.

إدارة الشراكة على نحو  -ب 
يضر بواحد أو أكثر من 

 الشركاء الموصين. 

مباشرة الشراكة ألعمالها  -ج 
بشكل ال يمكن أن يستمر دون 

 تكبدها لخسائر. 

استمرار أو تعمد أي شريك  -د 
بخالف طالب حل  –متضامن 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 اتفاق الشراكة. 

نشوء ظروف تستدعي  -هـ
حل الشراكة، مراعاًة لمقتضيات 

 شرف التعامل والعدالة . 

إذا قضت المحكمة  -2
المختصة بحل الشراكة طبقًا 

( من هذه 3ألحكام الفقرة )
راه المادة ، فلها أن تأمر بما ت

مناسبًا من تدابير بشأن تصفية 
 الشراكة. 

على المصفي إخطار  -0
المصرف عن حل الشراكة 
خالل أربعة عشر يومًا من 

 تكبدها لخسائر. 

استمرار أو تعمد أي شريك  -د 
بخالف طالب حل  –متضامن 
في مخالفة أحكام  -الشراكة 

 اتفاق الشراكة. 

نشوء ظروف تستدعي  -هـ
حل الشراكة، مراعاًة لمقتضيات 

 شرف التعامل والعدالة . 

إذا قضت المحكمة  -2
المختصة بحل الشراكة طبقًا 

( من هذه 3ألحكام الفقرة )
المادة ، فلها أن تأمر بما تراه 
مناسبًا من تدابير بشأن تصفية 

في مخالفة أحكام  -الشراكة 
 اتفاق الشراكة. 

نشوء ظروف تستدعي  -هـ
لمقتضيات  حل الشراكة، مراعاًة

 شرف التعامل والعدالة . 

إذا قضت المحكمة  -2
المختصة بحل الشراكة طبقًا 

( من هذه 3ألحكام الفقرة )
المادة ، فلها أن تأمر بما تراه 
مناسبًا من تدابير بشأن تصفية 

 الشراكة. 

على المصفي إخطار  -0
المصرف عن حل الشراكة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 تاريخ الحل. 

تتم تصفية الشراكة وفقًا  -9
لإلجراءات واالشتراطات 
المنصوص عليها في اتفاق 
الشراكة، وبمراعاة أحكام قانون 
المصرف، والقرارات الصادرة 
عن المصرف وفقًا ألحكام هذا 
القانون، وأية أوامر تصدر عن 

 المحكمة المختصة. 

عند تسوية حسابات الشراكة  -9
حال تصفيتها، يتم الوفاء بحقوق 

ائنين الممتازين أواًل وفقًا الد
ألحكام القوانين ذات الصلة، ثم 

 الشراكة. 

على المصفي إخطار  -0
المصرف عن حل الشراكة 
خالل أربعة عشر يومًا من 

 تاريخ الحل. 

تتم تصفية الشراكة وفقًا  -9
ت لإلجراءات واالشتراطا

المنصوص عليها في اتفاق 
الشراكة، وبمراعاة أحكام قانون 
المصرف، والقرارات الصادرة 
عن المصرف وفقًا ألحكام هذا 
القانون، وأية أوامر تصدر عن 

 المحكمة المختصة. 

خالل أربعة عشر يومًا من 
 تاريخ الحل. 

الشراكة وفقًا تتم تصفية  -9
لإلجراءات واالشتراطات 
المنصوص عليها في اتفاق 
الشراكة، وبمراعاة أحكام قانون 
المصرف، والقرارات الصادرة 
عن المصرف وفقًا ألحكام هذا 
القانون، وأية أوامر تصدر عن 

 المحكمة المختصة. 

عند تسوية حسابات الشراكة  -9
حال تصفيتها، يتم الوفاء بحقوق 
الدائنين الممتازين أواًل وفقًا 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الدائنين اآلخرين. وبعد ذلك، تتم 
تسوية ديون الشراكة للشركاء 
وفقًا للترتيب التالي، مع مراعاة 
اتفاق الشراكة أو أي اتفاق 

 الحق بين الشركاء: 

الشركاء الموصين، فيما  -أ 
عدا مساهمتهم في رأسمال 

ي الشراكة ونصيبهم ف
 األرباح. 

الشركاء المتضامنين ، فيما  -ب 
عدا مساهمتهم في رأسمال 
الشراكة ونصيبهم في 

 األرباح. 

عند تسوية حسابات الشراكة  -9
حال تصفيتها، يتم الوفاء بحقوق 
الدائنين الممتازين أواًل وفقًا 

ذات الصلة، ثم ألحكام القوانين 
الدائنين اآلخرين. وبعد ذلك، تتم 
تسوية ديون الشراكة للشركاء 
وفقًا للترتيب التالي، مع مراعاة 
اتفاق الشراكة أو أي اتفاق 

 الحق بين الشركاء: 

فيما  الموصون،الشركاء  -أ 
عدا مساهمتهم في رأسمال 
الشراكة ونصيبهم في 

 األرباح. 

ألحكام القوانين ذات الصلة، ثم 
الدائنين اآلخرين. وبعد ذلك، تتم 
تسوية ديون الشراكة للشركاء 
وفقًا للترتيب التالي، مع مراعاة 
اتفاق الشراكة أو أي اتفاق 

 الحق بين الشركاء: 

فيما  الموصون،الشركاء  -أ 
عدا مساهمتهم في رأسمال 
الشراكة ونصيبهم في 

 األرباح. 

، فيما  المتضامنونالشركاء  -ب 
عدا مساهمتهم في رأسمال 
الشراكة ونصيبهم في 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الشركاء الموصين بشأن  -ج 
 مساهمتهم في رأس المال. 

الشركاء الموصين بشأن  -د 
 نصيبهم من األرباح. 

الشركاء المتضامنين بشأن  -هـ
 مساهمتهم في رأس المال. 

الشركاء المتضامنين بشأن  -و 
 هم في األرباح. نصيب

تسري أحكام قانون  -9
الشركات التجارية في شأن 
تصفية الشركات التجارية على 
تصفية الشراكة، وذلك بما ال 
 يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

، فيما  المتضامنونالشركاء  -ب 
اهمتهم في رأسمال عدا مس

الشراكة ونصيبهم في 
 األرباح. 

بشأن الموصون الشركاء  -ج 
 مساهمتهم في رأس المال. 

بشأن  الموصونالشركاء  -د 
 نصيبهم من األرباح. 

المتضامنون الشركاء  -هـ
 بشأن مساهمتهم في رأس المال. 

 المتضامنونالشركاء  - و
بشأن نصيبهم في 

 األرباح. 

 األرباح. 

بشأن الموصون الشركاء  -ج 
 مساهمتهم في رأس المال. 

بشأن  الموصونالشركاء  -د 
 نصيبهم من األرباح. 

منون المتضاالشركاء  -هـ
 بشأن مساهمتهم في رأس المال. 

 المتضامنونالشركاء  - و
بشأن نصيبهم في 

 األرباح. 

تسري أحكام قانون  -9
الشركات التجارية في شأن 
تصفية الشركات التجارية على 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

باستثناء حاالت االحتيال، ال  -6
تسمع الدعاوى الناشئة عن 
التصفية على الشركاء 
المتضامنين بعد انقضاء خمس 

ر انتهاء سنوات من تاريخ شه
 التصفية في الجريدة الرسمية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسري أحكام قانون  -9
الشركات التجارية في شأن 
تصفية الشركات التجارية على 
تصفية الشراكة، وذلك بما ال 
 يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

باستثناء حاالت االحتيال، ال  -6
تسمع الدعاوى الناشئة عن 
التصفية على الشركاء 
المتضامنين بعد انقضاء خمس 
سنوات من تاريخ شهر انتهاء 

 في الجريدة الرسمية.  التصفية

 
 

تصفية الشراكة، وذلك بما ال 
 يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

باستثناء حاالت االحتيال، ال  -6
تسمع الدعاوى الناشئة عن 
التصفية على الشركاء 
المتضامنين بعد انقضاء خمس 
سنوات من تاريخ شهر انتهاء 

 التصفية في الجريدة الرسمية. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (18المادة )

 الرسوم
ُيستحق رسم على طلب قيد  -1

الشراكة في السجل التجاري، 
كما يستحق رسم على طلب 
تجديد هذا القيد وعلى طلب 
التغيير في أي من بياناته، ويتم 
تحديد هذه الرسوم وفقًا ألحكام 

 قانون السجل التجاري. 

ُيستحق رسم على طلب  -2
موافقة المصرف على إنشاء 

( من 1الشراكة عماًل بالفقرة )
( من هذا القانون، 2ة )الماد

 (18المادة )

 الرسوم
الموافقة على نص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون.
 

 (18المادة )

 الرسوم
الموافقة على نص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون.
 

 (18المادة )

 الرسوم
ُيستحق رسم على طلب قيد  -1

الشراكة في السجل التجاري، 
كما يستحق رسم على طلب 
تجديد هذا القيد وعلى طلب 
التغيير في أي من بياناته، ويتم 
تحديد هذه الرسوم وفقًا ألحكام 

 قانون السجل التجاري. 

ُيستحق رسم على طلب  -2
موافقة المصرف على إنشاء 

( من 1الشراكة عماًل بالفقرة )
( من هذا القانون، 2ة )الماد
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار 
 من مجلس إدارة المصرف. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار 
 من مجلس إدارة المصرف. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (19المادة )

 العقوبات
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بحكم المادة 
( من هذا القانون وبأية 25)

عقوبة أشد ينص عليها قانون 
 العقوبات أو أي قانون آخر:

يعاقب بالحبس مدة ال  -1

 (19المادة )

 العقوبات
 
 

  تعديل رقم المادة الواردة في
( من 2النقطة )ط( والبند )

 .(6)( إلى 2)

 :النص بعد التعديل
مع عدم اإلخالل بحكم المادة 

( من هذا القانون وبأية 25)
عقوبة أشد ينص عليها قانون 

 العقوبات أو أي قانون آخر:
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز  -1

 (19المادة )

 العقوبات
الموافقاااة علاااى قااارار مجلاااس الناااواب 

 بتعديل المادة على النحو الوارد أدناه:

  تعديل رقم المادة الواردة في
( من 2النقطة )ط( والبند )

 .(6)( إلى 2)
 

 (19المادة )

 العقوبات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بحكم المادة 
القانون وبأية ( من هذا 25)

عقوبة أشد ينص عليها قانون 
 العقوبات أو أي قانون آخر:

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز  -1
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

تجاوز سنة وبغرامة ال تجاوز 
مائة ألف دينار، أو بإحدى 

 هاتين العقوبتين: 

كل شخص قدم للمصرف أو  -أ 
لغرض  –لإلدارة المختصة 

بيانًا يحتوي  -تسجيل الشراكة
على معلومات كاذبة أو غير 
حقيقية ، أو قام بالتوقيع على 
هذا البيان مع علمه بحقيقة ما 

 يتضمنه من معلومات. 

امن أو مدير كل شريك متض -ب 
أورد أو وزَّع أو قام بالتوقيع 
على أوراق أو مستندات أو 

سنة وبغرامة ال تجاوز مائة 
ألف دينار، أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين: 

كل شخص قدم للمصرف أو  -أ 
لغرض  –لإلدارة المختصة 
بيانًا  -تسجيل الشراكة

يحتوي على معلومات كاذبة 
أو غير حقيقية ، أو قام 
بالتوقيع على هذا البيان مع 
علمه بحقيقة ما يتضمنه من 

 معلومات. 

مدير  كل شريك متضامن أو -ب 
أورد أو وزَّع أو قام بالتوقيع 

سنة وبغرامة ال تجاوز مائة 
ألف دينار، أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين: 

كل شخص قدم للمصرف أو  -أ 
لغرض  –لإلدارة المختصة 
بيانًا  -تسجيل الشراكة

يحتوي على معلومات كاذبة 
قية ، أو قام أو غير حقي

بالتوقيع على هذا البيان مع 
علمه بحقيقة ما يتضمنه من 

 معلومات. 

كل شريك متضامن أو مدير  -ب 
أورد أو وزَّع أو قام بالتوقيع 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

وثائق أو سجالت تتضمن 
بيانات أو وقائع كاذبة أو غير 

 حقيقية، مع علمه بذلك. 

كل شريك قام بالتصويت ،  -ج 
وكل مدقق حسابات أو مدير 
وافق، على دفع توزيع محظور 
بموجب أحكام هذا القانون مع 

تصويت أو علمه بذلك عند  ال
 الموافقة . 

كل شريك تسلم توزيعًا  -د 
محظورًا بموجب أحكام هذا 

 القانون مع علمه بذلك. 

كل شخص تم تكليفه من  -هـ

على أوراق أو مستندات أو 
وثائق أو سجالت تتضمن 
بيانات أو وقائع كاذبة أو غير 

 حقيقية، مع علمه بذلك. 

كل شريك قام بالتصويت ،  -ج 
وكل مدقق حسابات أو مدير 
وافق، على دفع توزيع محظور 
بموجب أحكام هذا القانون مع 

أو علمه بذلك عند  التصويت 
 الموافقة . 

كل شريك تسلم توزيعًا  -د 
محظورًا بموجب أحكام هذا 

 القانون مع علمه بذلك. 

على أوراق أو مستندات أو 
وثائق أو سجالت تتضمن 
بيانات أو وقائع كاذبة أو غير 

 حقيقية، مع علمه بذلك. 

كل شريك قام بالتصويت ،  -ج 
حسابات أو مدير  وكل مدقق

وافق، على دفع توزيع محظور 
بموجب أحكام هذا القانون مع 
علمه بذلك عند  التصويت أو 

 الموافقة . 

كل شريك تسلم توزيعًا  -د 
محظورًا بموجب أحكام هذا 

 القانون مع علمه بذلك. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

قبل المصرف أو المحكمة 
للتفتيش على الشراكة أو 
التحقيق معها أثبت عمدًا في 
التقارير التي أعدها عن نتيجة 
التفتيش أو التحقيق وقائع غير 

صحيحة أو أغفل  حقيقية أو غير
 عمدًا ذكر وقائع جوهرية فيها. 

كل شريك متضامن أو مدير  -و 
للشراكة امتنع عمدًا عن 
تمكين المصرف أو المحكمة 
أو مدقق الحسابات أو الخبير 
المكلف من قبل المصرف أو 
المحكمة بالتفتيش على 

كل شخص تم تكليفه من  -هـ
قبل المصرف أو المحكمة 
للتفتيش على الشراكة أو 
التحقيق معها أثبت عمدًا في 
التقارير التي أعدها عن نتيجة 
التفتيش أو التحقيق وقائع غير 

أو أغفل  حقيقية أو غير صحيحة
 عمدًا ذكر وقائع جوهرية فيها. 

كل شريك متضامن أو مدير  -و 
للشراكة امتنع عمدًا عن 
تمكين المصرف أو المحكمة 
أو مدقق الحسابات أو الخبير 
المكلف من قبل المصرف أو 

كل شخص تم تكليفه من  -هـ
قبل المصرف أو المحكمة 
للتفتيش على الشراكة أو 
التحقيق معها أثبت عمدًا في 
التقارير التي أعدها عن نتيجة 
التفتيش أو التحقيق وقائع غير 
حقيقية أو غير صحيحة أو أغفل 
 عمدًا ذكر وقائع جوهرية فيها. 

كل شريك متضامن أو مدير  -و 
للشراكة امتنع عمدًا عن 
تمكين المصرف أو المحكمة 
أو مدقق الحسابات أو الخبير 
المكلف من قبل المصرف أو 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الشراكة أو التحقيق معها من 
االطالع على سجالت 
ووثائق وبيانات وأوراق 

 شراكة. ال

كل شريك متضامن أو مدير  -ز 
في الشراكة أو مدقق 
حسابات أو مصٍف شارك 
في إعداد أو اعتماد أي من 
البيانات المالية للشراكة مع 
علمه أن هذه البيانات ال 
تعبر عن حقيقة المركز 
المالي للشراكة عن الفترة 

 المعنية. 

المحكمة بالتفتيش على 
الشراكة أو التحقيق معها من 
االطالع على سجالت 
ووثائق وبيانات وأوراق 

 الشراكة. 

كل شريك متضامن أو مدير  -ز 
في الشراكة أو مدقق 
حسابات أو مصٍف شارك 
في إعداد أو اعتماد أي من 
البيانات المالية للشراكة مع 
علمه أن هذه البيانات ال 

ز تعبر عن حقيقة المرك
المالي للشراكة عن الفترة 

المحكمة بالتفتيش على 
الشراكة أو التحقيق معها من 
االطالع على سجالت 
ووثائق وبيانات وأوراق 

 الشراكة. 

كل شريك متضامن أو مدير  -ز 
مدقق في الشراكة أو 

حسابات أو مصٍف شارك 
في إعداد أو اعتماد أي من 
البيانات المالية للشراكة مع 
علمه أن هذه البيانات ال 
تعبر عن حقيقة المركز 
المالي للشراكة عن الفترة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

كل مدير أو مدقق حسابات  -ح 
أو خبير أو استشاري أو أي 

خر ُعِهد إليه شخص آ
االطالع على أسرار تجارية 
أو أية معلومات سرية عن 
الشراكة وأفشى هذه األسرار 
أو المعلومات أو استغلها 
لتحقيق كسب خاص وبما 
يتعارض مع مصالح 

 الشراكة. 

كل شريك متضامن خالف  -ط 
( من 9عمدًا أحكام الفقرة )

( ، أو أي من 2المادة )

 المعنية. 

كل مدير أو مدقق حسابات  -ح 
أو خبير أو استشاري أو أي 
شخص آخر ُعِهد إليه 
االطالع على أسرار تجارية 
أو أية معلومات سرية عن 
الشراكة وأفشى هذه األسرار 
أو المعلومات أو استغلها 
لتحقيق كسب خاص وبما 
يتعارض مع مصالح 

 الشراكة. 

متضامن خالف كل شريك  -ط 
( من 9عمدًا أحكام الفقرة )

 المعنية. 

كل مدير أو مدقق حسابات  -ح 
أو خبير أو استشاري أو أي 
شخص آخر ُعِهد إليه 
االطالع على أسرار تجارية 

معلومات سرية عن  أو أية
الشراكة وأفشى هذه األسرار 
أو المعلومات أو استغلها 
لتحقيق كسب خاص وبما 
يتعارض مع مصالح 

 الشراكة. 

كل شريك متضامن خالف  -ط 
( من 9عمدًا أحكام الفقرة )



 

999 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( من 2( إلى )1الفقرات )
 ( من هذا القانون.9)المادة 

يعاقب بغرامة ال تجاوز  -2
مائة ألف دينار بحريني كل 
شريك متضامن خالف بسبب 

( من 9إهماله أحكام الفقرة )
( ، أو أي من الفقرات 2المادة )

( من 9( من المادة )2( إلى )1)
 هذا القانون.  

 

، أو أي من  (6)المادة 
( من 2( إلى )1الفقرات )

 ( من هذا القانون.9المادة )

يعاقب بغرامة ال تجاوز  -2
مائة ألف دينار بحريني كل 
شريك متضامن خالف بسبب 

( من 9إهماله أحكام الفقرة )
، أو أي من الفقرات (6)المادة 

( من 9) ( من المادة2( إلى )1)
 هذا القانون.  

 
 

، أو أي من  (6)المادة 
( من 2( إلى )1الفقرات )

 ( من هذا القانون.9المادة )

يعاقب بغرامة ال تجاوز  -2
ة ألف دينار بحريني كل مائ

شريك متضامن خالف بسبب 
( من 9إهماله أحكام الفقرة )

، أو أي من الفقرات (6)المادة 
( من 9( من المادة )2( إلى )1)

 هذا القانون.  
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (20المادة )

 مسئولية الشخص االعتباري
مع عدم اإلخالل بالمسئولية 
الجنائية للشخص الطبيعي ، 
ُيسأل الشخص االعتباري جنائيًا 
، وُيعاقب بالغرامة التي ال 
تجاوز مائتي ألف دينار بحريني 
إذا ارُتبكت أي من الجرائم 
المنصوص عليها في المادة 

( من هذا القانون باسمه أو 16)
لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك 

و إهمال جسيم نتيجة تصرف أ
أو موافقة أو تستر من أي مدير 

 (20المادة )

 مسئولية الشخص االعتباري
الموافقة على نص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون.
 

 (20المادة )

 مسئولية الشخص االعتباري
 الموافقة على نص المادة كما

 ورد في مشروع القانون.
 

 (20المادة )

 مسئولية الشخص االعتباري
مع عدم اإلخالل بالمسئولية 
الجنائية للشخص الطبيعي ، 
ُيسأل الشخص االعتباري جنائيًا 
، وُيعاقب بالغرامة التي ال 
تجاوز مائتي ألف دينار بحريني 
إذا ارُتبكت أي من الجرائم 
المنصوص عليها في المادة 

ذا القانون باسمه أو ( من ه16)
لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك 
نتيجة تصرف أو إهمال جسيم 
أو موافقة أو تستر من أي مدير 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

أو موظف في ذلك الشخص 
االعتباري أو من أي شخص 

 يتصرف بهذه الصفة. 
  

 

أو موظف في ذلك الشخص 
االعتباري أو من أي شخص 

 يتصرف بهذه الصفة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 ( 21المادة )

 أحكام تكميلية
مع عدم اإلخالل بأحكام هذا 
القانون، تسري األحكام التالية 
على الشراكات والشركاء 
المتضامنين والشركاء الموصين، 
وذلك بالقدر الذي تسري به هذه 
األحكام على شركات التوصية 
البسيطة والشركاء المتضامنين 
والشركاء الموصين في هذه 

 الشركات بحسب األحوال: 
 (209( و)209المواد ) -1
( 292( و)295( و)206و)

 ( 21المادة )

 أحكام تكميلية

الموافقة على نص المادة كما 
 ورد في مشروع القانون.

 

 ( 21المادة )

 تكميليةأحكام 

الموافقة على نص المادة كما 
 ورد في مشروع القانون.

 

 ( 21المادة )

 أحكام تكميلية

مع عدم اإلخالل بأحكام هذا 
القانون، تسري األحكام التالية 
على الشراكات والشركاء 
المتضامنين والشركاء الموصين، 
وذلك بالقدر الذي تسري به هذه 
األحكام على شركات التوصية 
البسيطة والشركاء المتضامنين 
والشركاء الموصين في هذه 

 الشركات بحسب األحوال: 
 (209( و)209المواد ) -1

( 292( و)295( و)206و)
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( 292( و)291( و)295و)
 ( من القانون المدني. 292و)

أحكام قانون الشركات  -2
التجارية في شأن تصفية 

 الشركات التجارية. 

 أي حكم في أي قانون آخر.  -3
 

( 292( و)291( و)295و)
 ( من القانون المدني. 292و)

أحكام قانون الشركات  -2
التجارية في شأن تصفية 

 الشركات التجارية. 

 أي حكم في أي قانون آخر.  -3
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 ( 22المادة )

 صالحيات وسلطات المصرف
يصدر المصرف القرارات  -1

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 
القانون، وذلك مع عدم اإلخالل 
باختصاص الوزير المعني 
بشئون السجل التجاري بإصدار 
أية قرارات تلزم لتنفيذ أحكامه 
وفقًا ألحكام قانون السجل 

 التجاري. 

ألغراض هذا القانون،  -2
لمجلس إدارة المصرف 
ولمحافظ المصرف ذات 

 ( 22المادة )

 صالحيات وسلطات المصرف

الموافقة على نص المادة كما 
 ورد في مشروع القانون.

 

 ( 22المادة )

 صالحيات وسلطات المصرف

الموافقة على نص المادة كما 
 ورد في مشروع القانون.

 

 ( 22المادة )

 صالحيات وسلطات المصرف

يصدر المصرف القرارات  -1
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 
القانون، وذلك مع عدم اإلخالل 
باختصاص الوزير المعني 
بشئون السجل التجاري بإصدار 
أية قرارات تلزم لتنفيذ أحكامه 
وفقًا ألحكام قانون السجل 

 التجاري. 

ألغراض هذا القانون،  -2
لمجلس إدارة المصرف 
ولمحافظ المصرف ذات 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

المقررة لكل منهما  الصالحيات
وفقًا ألحكام قانون المصرف ، 
بما في ذلك األحكام المقررة 
بشأن المرخص لهم بمقتضى 
قانون المصرف، وذلك بما 
يتناسب مع طبيعة الشراكات 
وما لم يرد النص على خالف 
ذلك في هذا القانون. ولذات 
األغراض، تعد الشراكة في 

 حكم المرخص له. 

 
 
 
 

الصالحيات المقررة لكل منهما 
وفقًا ألحكام قانون المصرف ، 
بما في ذلك األحكام المقررة 
بشأن المرخص لهم بمقتضى 
قانون المصرف، وذلك بما 
يتناسب مع طبيعة الشراكات 
وما لم يرد النص على خالف 
ذلك في هذا القانون. ولذات 
األغراض، تعد الشراكة في 

 حكم المرخص له. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (23المادة )

 حدود المسئولية تجاه الغير
( من 190تسري أحكام المادة )

قانون المصرف بشأن مسئولية 
المصرف وموظفيه ومسئوليه 
والمدير والمصفي نتيجة أي فعل 
 أو امتناع فيما يخص الشراكات. 

 
 
 
 
 
 

 

 (23المادة )

 حدود المسئولية تجاه الغير
الموافقة على نص المادة كما 

 القانون.ورد في مشروع 
 

 (23المادة )

 حدود المسئولية تجاه الغير
الموافقة على نص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون.
 

 (23المادة )

 حدود المسئولية تجاه الغير
( من 190تسري أحكام المادة )

قانون المصرف بشأن مسئولية 
المصرف وموظفيه ومسئوليه 

نتيجة أي فعل  والمدير والمصفي
 أو امتناع فيما يخص الشراكات. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (24المادة )

 نفاذ أحكام القانون
على رئيس مجلس الوزراء 

 -كل فيما يخصه  –والوزراء 
تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به بعد 
مضي ثالثين يومًا على تاريخ 

 نشره في الجريدة الرسمية. 
 

 (24المادة )

 نفاذ أحكام القانون
نص المادة كما الموافقة على 

 ورد في مشروع القانون.
 

 (24المادة )

 نفاذ أحكام القانون
الموافقة على نص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون.
 

 (24المادة )

 نفاذ أحكام القانون
على رئيس مجلس الوزراء 

 -كل فيما يخصه  –والوزراء 
تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به بعد 
مضي ثالثين يومًا على تاريخ 

 نشره في الجريدة الرسمية. 
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 م 9999 مايو 99التاريخ : 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

مش قا واأق   وم ) (  سأة ) ( بش   ش ا ا  ا ست ما  ا محدقدة، الموضوع : 

 م.5103(  سأة 35ا م افق  لم سقم ا مل ي  وم )

 

 تحية طيبة قبعد،

 

معالو السيد علو بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2016مايو  22بتاريخ      

مش قا  (، نسخة من9د  9ص ل ت ق / ف  999ضمن كتابه رقم ) ، المجلس

واأق   وم ) (  سأة ) ( بش   ش ا ا  ا ست ما  ا محدقدة، ا م افق  لم سقم 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك  ،م5103(  سأة 35ا مل ي  وم )

 دية.لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصا
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةة اجتماع ةا م2016مايو  22وبتاريخ      

وكلييك بحضييور الم توييار  ،موييروع القيياةول، حيةةا اطلعةةى علةةى الثااانو والعشاارين

 القاةوةي بالمجل .

 

لمبياد   مويروع القياةولإلي  عيدم مخالفي   –بعد المداول  والةقاش  –واةتهت اللجة  

 وأحوام الد تور.

 

 رأي اللجنة:

مش قا واأق   وم ) (  سنأة ) ( بشن   شن ا ا  ا سنت ما   ترى اللجنة سالمة     

مةةن النةةةاحيتين ، م5103(  سنننأة 35ا محنندقدة، ا م افننق  لم سنننقم ا مل نني  وننم )

 .الدستورية والقانونية

 

  

 دالل جاسم الزايد                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                    
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 (3ملحق رقم )
تقرير جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص البيانات 

املالية جمللس الشورى للسنة املالية 

م، 5102ديسمرب  50املنتهية يف 

 واليت مت تدقيقها من قبل ديوان

 الرقابة املالية واإلدارية.
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 م5102مايق 01ا تا يخ: 

 

البيانات للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول  )الرابع عشر( التقرير
جمللس الشورى،  2012ديسمرب  31املالية للسنة املالية املنتهية يف 

 والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

 الرابع التشريعي الفصل – األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

ف ق /  مص ل  212، وبموجب الخطاب رقيم )2102مار   04بتاريخ  

 مجلننس ا معننا ي ا سننيد علنني بنن  اننا ا ا اننا ا   ننيسأر ييل صيياحب  (،2د  4

ا بياأننا  ا ما يننة  لسننأة ا ما يننة  المالييي  وايقتصييادي إليي  لجةيي  الويي ول  ا شننق ى

 مجلنس ا شنق ى، قا تني تنم تندويقها من  وبنل  5102ديسنمب   50ا مأتهية فني 

وإعداد تقريير بويأةه متضمةيـًا  لمةاقوته ودرا ته ،ديقا  ا  وابة ا ما ية قاإلدا ية

 رأي اللجة  لعرضه عل  المجل  الموقر.
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 :إجراءات اللجنةأوالً: 

 في ايجتماعات التالي : –الكور   آةف – البياةات المالي اللجة   تدار ت -0

 التاريخ االجتماع الرقم

 م5102 أب يل 5 21 0

 م5102 أب يل 01 20 2

 م5102مايق  1 22 2

 م5102مايق  03 26 4

موضوع البحير والدرا ي   للبياةات المالي  للمجل اطلعت اللجة  أاةات درا تها  -5

 والتي اوتملت عل  ما يلي: ابه عل  الواائق المتعلق 

  لمجلي  الويور ،  2104دي يمبر  20البياةات الماليي  لل ية  الماليي  المةتهيي  فيي

 والتي تم تدقيقها مل قبل ديوال الرقاب  المالي  واإلداري . 

 .رأي الم توار القاةوةي لو ول اللجال 

  . رأي الم توار ايقتصادي والمالي بالمجل 

  . رأي األماة  العام  للمجل 

م يي ولول الااليير للجةيي  وبةييات عليي  دعييوة مييل اللجةيي ، وييارك فييي ايجتميياع    -5

 وممالول عل األماة  العام  للمجل  حير حضر ول مل:

 لس.األمــيـــــ  ا عــــــــام  لمجــ ط يفا سعادة األستاذ عبدا جليل إب اهيم  -

األمنني  ا عننام ا مسنناعد  لشننؤق  ا ما يننة  ا د تــق  أحمـــد عبـــدهللا أااـــ  -

 قاإلدا ية قا معلقما .

 ا مسـتشا  ا قاأقأي  شـؤق  ا لجا . ا د تــــق  محمــــد عبـــدهللا ا د يمي -

 ا مستشـــا  ا وتاادي  شؤق  ا لجا . ا د تــــق  جعفـــ  محمـــد ا اا ــــغ -

   يس ا شؤق  ا ما ية ـد حسيــــ  علـــــي ا حاي ـــــيا سيــــ -

  ا سيد محمد  ضي محمد وتول  أماة   ــر اللجة. 

 



 

999 
 

ا
ً
 : املواد القانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي للمجلس:ثاني

  مجلسو بشأن  2002( لسنة 12من المرسوم بقانون رقم ) (43)نصت المادة

يستقل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب  على " الشورى والنواب

وتبين  وتدرج االعتمادات المخصصة له رقماً واحداً في ميزانية الدولة. بموازنته،

الالئحة الداخلية لكل من المجلسين كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية 

وكيفية إعداد الحساب  وتنظيم ا،وطريقة إعداد حسابات المجلس  وإقراره،وبحثه 

 ."دون التقيد بالقواعد الحكوميةوذلك  ،واعتمادهالختامي السنوي 

  بشأن  2002( لسنة 22من المرسوم بقانون رقم ) (180)نصت المادة

"تعد األمانة العامة للمجلس الحساب  على أن الشورى مجلسلالالئحة الداخلية 

مكتب  إلىويحيله الرئيس  المالية، الختامي له خالل ثالثين يوما من انت اء السنة

وإقراره. ولمكتب المجلس  المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته

لبحثه وتقديم تقرير  لجنة الشئون المالية واالقتصادية إلىإحالة الحساب الختامي 

الختامي  عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية. وتتبع في إقرار الحساب

 ."جراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارااوإصداره اإل

  يكون لرئيس المجلس السلطات  "على  من ذات الالئحة (184)نصت المادة كما

علي ا في القوانين  المخولة للوزير ووزير المالية واالقتصاد الوطني المنصوص

يصدر  ويكون لمكتب المجلس االختصاص في المسائل التي يجب أن واللوائح،

 وكولك المسائل التي تقضي في ا القوانين الوزراء،ب ا قرار من رئيس مجلس 

 واللوائح بأخو رأي أو موافقة وزارة المالية واالقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة

 ."أو أي ج ة أخرى حسب األحوال المدنية،

 ( من الالئحة المالية 332وقد نصت المادة ) للمجلس على "يقوم قسم الشؤون

لمالية بإعداد الحساب الختامي والتقارير التالية بصورة ش رية ودورية )ربع ا

 سنوية(:

 .بيان المركز المالي 

 .بيان اإليرادات والمصروفات 
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 .بيان التدفقات النقدية 

 .ميزان المراجعة 

 .تسويات حسابات البنوك 

 .كشف الودائع قصيرة األجل وطويلة األجل 

  مع الميزانية التقديرية.كشوف تفصيلية للمصروفات مقارنة 

 على: يقوم قسم الشؤون  ( من الالئحة المالية للمجلس336لمادة )كما نصت ا

 المالية بإعداد الحساب الختامو السنوي والذي يحتوي على ما يلو:

 دي مبر. 20ميزال المراجع  لل ة  المةتهي  في  -0

 دي مبر. 20الميزاةي  العمومي  )المروز المالي( وما في  -5

 دي مبر. 20اإليرادات والمصروفات المةتهي  في بيال  -5

 دي مبر. 20بيال التدفقات الةقدي  المةتهي  في  -2

 م حظات عل  الح اب الختامي. -3

 وووف تفصيلي  وتحليلي  للمصروفات متضمة : -2

دي مبر )غير  20ووف تفصيلي للمصروفات الم تحق  وما في  -

 الم ددة حت  ةهاي  ال ة (.

 ت المدفوع  مقدًما.وووف تفصيلي  للمصروفا -

 وووف تفصيلي  وتحليلي  أخر  متضمة : -6

 دي مبر. 20 جل الموجودات الاابت  وما في  -

 ووف بالكمم الدائة . -

 دي مبر. 20تفاصيل الودائع الاابت  وما في  -

 ووف بأوامر الورات المحلي  وايلتزامات المعلق  مل واقع  جل ايلتزامات. -

 ةهاي  الخدم . ووف برصيد إجازات الموظفيل ومخصص -

تقارير مقارة  اإليرادات الفعلي  مع الميزاةي  التقديري  مع بيال أ باب  -1

 الفروقات، إل وجدت.

 ت وي  ح ابات البةوك لوهر دي مبر. -9
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ا
ً
 ملخص للحساب اخلتامي جمللس الشورى: : ثالث

 :يرادات والمصروفاتاإلأويً: 

 1،171،111 بلغت 2104الفعلي  لعام  يتبيل أل إيرادات ايعتمادات 
 .%4، بزيادة بلغت 2102ديةار عام  1،222،111 ـمقارة  ب

 قد بلغ المجموع الولي الفعلي لإليرادات وحير إل هةاك إيرادات أخر  فإل 
ديةار،  1،171،111جمالي الولي المعتمد اإلديةار مقارة  ب 1،112،147

 ديةار. 1،224،212 م2102وباإليراد الفعلي لعام 
 .إجمالي اإليراداتل الجدول ويتضح مل خ 

 با ديأا 

ا ميزاأية  ا بيا 
5102 

 5105ا فعلي  5102ا فعلي 

 9،922،555 9،695،555 9،695،555 اعتمادات السنة

 - - - اعتمادات إضافية

 12،392 13،629 - إيرادات أخرى

 9،932،392 1،014،032 1،021،111 مجموع اإليرادات

  مقارة   1،411،211م 2104بلغ حجم المصروفات الفعلي  في عام في حيل
والكي بلغ  2102بالفعلي لعام و 1،227،111بالميزاةي  المقدرة 

 .%4، بزيادة بلغت ديةار 1،050،422
 جدول المصروفات

 با ديأا 

 2104الميزاةي   البيال
 إجما ي ا ما قفا 

 2102الفعلي  2104الفعلي 

    ا مت   ةا ما قفا  

 (2،722،215) (2،142،221) (2،147،111) القو  العامل 

 (0،475،722) (0،717،112) (0،711،511) الخدمات
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 با ديأا 

 2104الميزاةي   البيال
 إجما ي ا ما قفا 

 2102الفعلي  2104الفعلي 

 (21،102) (41،225) (41،211) ال لع اي ته وي 

ا ته ك الموجودات 
 الاابت 

- (055،541) (251،721) 

 (021،112) (024،411) (025،711) الصياة 

ا ما قفا  مجمقا 
 ا مت   ة

(3،155،511) (3،915،192) (3،226،925) 

موافآت وع وات 
 األعضات

(2،515،711) (2،515،414) (2،512،421) 

 - - - مصروفات أخر 

 (1،050،422) (1،411،211) (1،227،111) مجمقا ا ما قفا 

 دي مبر  20مصروفات القو  العامل  الفعلي  في  ويتضح مل خ ل الجدول أل
بزيادة  2102ديةار عام  2،722،215مقارة   2،142،221 بلغت م2104
 قد بلغت 2104. وواةت مصروفات القو  العامل  المعتمدة لعام %2بلغت 

2،147،111. 
 جدول مصروفات القو  العامل  -0

 بالديةار

 2513الفعلي  2512الفعلي  2512الميزانية  البيان

 3،526،210 3،236،119 3،225،555 وظائف البحرينيين

 05،602 22،966 20،155 وظائف غير البحرينيين

 02،023 39،931 39،955 تدريب الموظفين داخل البحرين

 99،220 60،329 60،055 تدريب الموظفين خارج البحرين
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 2513الفعلي  2512الفعلي  2512الميزانية  البيان

 011،939 005،329 005،255 الفوائد النقدية والعينية للموظفين

 4،277،602 4،036،471 4،032،111 المجموع

  ديةار عام  551،247الفوائد الةقدي  والعيةي  للموظفيل قد بلغت ي حظ أل

 500،721وهو  2102ديةار وبالفعلي لعام  551،411مقارة  بالمعتمد  2104

 .%7.5، بزيادة بلغت ديةار

  51،154وما ي حظ اةخفاض المصروفات عل  وظائف غير البحريةييل مل 

 .%50، باةخفاض بلغ 2104عام فقط ديةار  24،111إل   2102ديةار عام 

 جدول المصروفات )الخدمات( -2

 ا خدما :

 بالديةار

 الميزاةي  البيال

2104 

 الفعلي

2104 

 الفعلي

2102 

 512،171 221،222 221،711 م تمرات ومهام ر مي  وضياف 

 72،171 70،172 70،211 ايتصايت

 21،110 50،121 50،211 تواليف المةافع العام 

 47،222 55،111 55،111 اإليجارات

 24،442 71،572 71،711 التأميل والةقل والتةظيف

 204،115 012،520 012،211 اإلع ل والطباع  وايوتراوات

 511،171 571،177 570،411 خدمات متةوع 

 24،212 22،222 22،111 ضياف  الجل ات

 0،263،655 0،616،995 0،619،311 ا مجمقا
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  0،717،112 م2104دي مبر  20حت  ، المصروفات الفعلي  للخدماتبلغت 

ومقارة  بالمصروفات  ا،ديةارً  0،711،511مقارة  بالميزاةي  المعتمدة  اديةارً 

، %05.7، باةخفاض بلغ اديةارً  0،475،722والتي بلغت  2102الفعلي  لعام 

 مي  رالمهمات الم تمرات والمل هكه المصروفات بلغ حجم مصروفات وأل 

 221،711مقارة  بالميزاةي  المعتمدة  اديةارً  221،222 مبلغ  والضياف 

، بزيادة اديةارً  512،171والكي بلغ  2102المبلغ الفعلي لعام وب ا،ديةارً 

 اديةارً  571،177تومل هكه المصروفات أيضا مبلغ فعلي وقدره ، وما 22%

مقارة  ديةار(  570،411تحت م م  خدمات متةوع  )المبلغ المقدر هو 

ا، وهي خاص  ديةارً  511،171 والبالغ  2102بالمبالغ المصروف  في عام 

، بالتأميل الصحي ألصحاب ال عادة أعضات المجل  وموظفي األماة  العام 

 .%02بزيادة بلغت 

 م افآ  قعالقا  أعضاء ا مجلس:

 ر دي مب 20ت وع وات أعضات المجل  حت  آالمصروفات الفعلي  لمواف بلغت

 ،ديةار 2،515،711ديةار مقارة  بالميزاةي  المعتمدة  2،515،414 م2104

، بزيادة ديةار 2،512،421والتي بلغت  2102الفعلي  لعام  وبالمصروفات

 %.1.11بلغت 

 ا اياأة:
 جدول بمصروفات الصياة  -2

 )با ديأا (          

 2102الفعلي  2104الفعلي  2104الميزاةي   البيال

 02،202 01،421 01،211 المباةيصياة  

 2،252 2،202 2،411 صياة  المروبات واآلليات بأةواعها

 47،122 41،251 41،411 صياة  أجهزة الحا وب

 20،051 25،012 25،211 صياة  األجهزة المتةوع 

 22،704 21،212 20،111 صياة  متةوع 

 051،915 052،219 053،611 ا مجمقا
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 فقد 2104دي مبر  20المصروفات الفعلي  للصياة  وما في ب وفيما يتعلق ،

المبلغ و ،ديةار 025،711ديةار مقابل الميزاةي  المعتمدة  024،411 بلغت

 . %2.1، بزيادة بلغت ديةار 021،112والكي بلغ  2102الفعلي لعام 

مقارة   2104وي حظ اةخفاض مصروفات الصياة  المتةوع  في عام 

 . 2102بالمصروفات الفعلي  في عام 

 ا سلع ا ستهال ية:

 ، فقد واةت عل  الةحو التالي:ال لع اي ته وي  ما بوأل
 بالديةار

الميزانية  البيان
2512 

الفعلي 
2512 

الفعلي 
2513 

 1،969 2،992 2،955 وقود ومواد تزييت وتشحيم
 19،395 12،099 12،655 مؤن ومواد وأدوات

 25،622 22،052 22،955 مطبوعات وأدوات قرطاسية
 9،655 9،963 9،655 تكاليف أخرى

 61،007 31،642 30،711 المجموع
 

 مصروفات المطبوعات  اةخفاض خ ل هكا الجدول ويتبيل مل
الة ب  تمال  وأةها 2102الفعلي  مقارة  بعام  قرطا ي الدوات األو

% مل 51.4 ة بته مل مصروفات ال لع اي ته وي ، وبما األوبر
ة بتها  التواليف األخر  وأل ،مجموع مصروفات ال لع اي ته وي 

 % مل المجموع ةف ه.01.2
 

 فا ض ا سأة:

 20في  الفعليمجموع الفائض  وبالرجوع إل  بيال الدخل يتضح أل 

ديةار عام  412،151مقارة   415،557م قد بلغ 2104دي مبر 

 %2.2، بزيادة بلغت م2102
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 ا حتياطي ا ما ي )ممتل ا  ا مجلس(:

 بالديةار 

  2104الميزاةي   البيال

  ا مقجقدا  ا متداق ة

 2،519،061 ةقدي  بالبةك

 (155،223) إجمالي المطلوبات المتداول 

 5،232،355 الةقدي  الفعلي 

 يضاف إليه:

 الموجودات المتداول  األخر  )مديةول وأرصدة أخر (

929،699 

 يضاف إليه:

 إجمالي الموجودات الاابت 

5،696،550 

 6،515،225 ديسمب  50إجما ي ا حتياطي ا مت ا م  ما في 

 

 2،210،120 ـديةار مقارة  ب 7،212،222 ايحتياطي المالي للمجل  بلغ

 إل :ايحتياطي يةق م هكا و% 7.2بزيادة بلغت ، 2102ديةار عام 

 ـديةار مقارة  ب 2،717،222وتبلغ  (اابت )موجودات غير متداول   -

 %.010، بزيادة بلغت 2102ديةار عام  0،211،471

ديةار  2،012،410ديةار مقابل  5،221،172موجودات متداول  وتبلغ و -

 %04، باةخفاض بلغ 2102عام 
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 ا أقدية ا فعلية:

 بالديةار  

  2102الميزاةي    البيال

 2،519،061  ةقدي  بالبةك

 (155،223)  إجمالي المطلوبات المتداول 

 5،232،355  المتبقي مل الةقدي  الفعلي 

دي مبر  20التزامات المجل  وما في 
2104: 

موروع إةوات مبة  المواتب  -
 طوابق( 2اإلداري  )

 ديةار( 0،572،417 - 2،202،472) 

موروع إةوات مبة  لمواقف  -
 طوابق( 2ال يارات )

 ديةار( 0،721 - 2،211،111)

 

 

(256،122) 

 

 

(5،091،561) 

 

 

 

 

  (،552153،5) 

 (250،096) ف ق ا زيادة

 

  أل هةاك التزامات مالي  عل  المجل  وهي ويتضح مل الجدول

 2104عبارة عل مبالغ خاص  بمواريع تم ايلتزام بتةفيكها قبل ةهاي  

وقد بلغ إجمالي تلك ايلتزامات عل  المجل  حت   ،ومالها تولم يتم ا

ديةار مقارة  ب  2،125،222مبلغ  2104دي مبر  20

 %.24.7، باةخفاض بلغ 2102ديةار عام  4،240،251
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 ا مقجقدا  ا  ابتة:

  ايعتمادات المخصص  للموجودات الاابت  )ال لع الرأ مالي ( بلغت

  .2104ديةار خ ل عام  71،111

  0،122،222بلغت القيم  الولي  المتراوم  للموجودات الاابت  وما 

، زيادة بلغت 2102ديةار عام  0،111،504ديةار مقارة  ب 

2.22% 

  2104دي مبر  20صافي القيم  الدفتري  للموجودات وما في وأل 

ديةار عام  0،211،011ديةار مقارة  ب  0،217،445 بلغت

 %.7، باةخفاض بلغ 2102

 مشا يع ويد ا تأفيذ:

 بلغ 2104دي مبر  20مواريع قيد التةفيك وما في الرصيد  إل 
 .2102ديةار عام  11،211ديةار مقارة  بمبلغ  0،511،117

 
 ا  تزاما  ا ما ية:

 بالديةار

 20المبلغ في  البيال
 دي مبر
2104 

 20المبلغ في 
 دي مبر
2102 

 5،025،511 256،122 طوابق(  2موروع إةوات مبة  المواتب اإلداري  )

 5،099،561 5،091،561 طوابق(  2موروع إةوات مبة  لمواقف ال يارات )

 2،520،231 5،153،552 ا مجمقا

 

ا
ً
 رأي األمانة العامة:-رابع

الم حظات  بيل ممالو األماة  العام  بالمجل  التزام األماة  العام  بدرا  

ال ابق  م حظات ال ال ابق  للجة  بوأل البياةات المدقق  ال ابق  للمجل ، ووكلك

الرأي المهةي مل قبل ديوال الرقاب    وبةاًت عليه أتديوال الرقاب  المالي  واإلداري ، ل
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أوضح أل البياةات المالي  تظهر المالي  واإلداري  خالًيا مل أي  م حظات حير 

بصورة عادل  مل ول الجواةب الجوهري  المروز المالي لمجل  الوور  وما في 

وةتائج عملياته والتغيرات في التدفقات الةقدي  لل ة  المةتهي   2104دي مبر  20

 بكلك التاريخ وفًقا أل ا  اي تحقاق.

ببةود ومواد لوائحه الداخلي  )ال ئح  المالي   ملتزمأل المجل   ا أواروا إل وم

ويئح  و ول الموظفيل(، وأل تقرير الديوال لم يظهر حدور تجاوزات أارت عل  

عل  تجاوب األماة  العام  للمجل  مع  م وديلصح  الوضع المالي للمجل ، 

الداخلي  ورقاب  ايلتزام، وما تم تح يل أةظم  الرقاب   المقترحات التي مل وأةها

)مرفق عرض توضيحي  توضيح األهداف التي في ضوئها رصدت أرقام الميزاةي 

 مقدم مل األماة  العام (.

المالي  وايقتصادي  لمجل   وما تم ا تعراض توصيات لجة  الو ول

 ، وما تم تةفيكه مل تلك التوصيات )مرفق(2102الوور  للعام 

بالمطالبات ال ابق  بأهمي  الترويز عل  تأهيل وتدريب وتوظيف وفيما يتعلق 

الووادر الم هل ؛ فقد بيل ممالو األماة  العام  أل األماة  العام  لديها برةامج طموح 

لتدريب الموظفيل، مل خ ل التعاول مع أرق  معاهد التدريب الخارجي، وأما عل 

راجع  إل  اقتصار التدريب  أ باب اةخفاض ايعتمادات المخصص  للتدريب، فهي

( وجامع  البحريل ومعهد التةمي  ال يا ي ، BIPAالداخلي عل  معهد اإلدارة العام  )

 والكي يوول تولفته أقل مل المعاهد الخاص  األخر . 

ا
ً
 : رأي اللجنة:خامس

 2104دي يمبر  20تدار ت اللجة  البياةات المالي  لل ة  الماليي  المةتهيي  فيي 

 ، وبعد ايط ع عليها، وعل  رأي الم توار القاةوةي لو ول اللجال لمجل  الوور

 ا تا ي: قيتضاورأي الم توار ايقتصادي والمالي بالمجل ؛ 
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أل األماةيي  العاميي  بييالمجل  قييد التزمييت عةييد إعييدادها للبياةييات المالييي  لل يية   -0

( مييل ال ئحيي  011؛ بأحوييام المييادة )2104دي ييمبر  20المالييي  المةتهييي  فييي 

 ( مل ال ئح  المالي  للمجل .222 – 225الداخلي  للمجل  والمواد )

لمجلي  اةيات الماليي  لالبي أل ديوال الرقاب  المالي  قد قيام بأعميال الرقابي  علي  -2

م بوأل ديوال الرقاب  المالي ، 2112( ل ة  02بموجب المر وم بقاةول رقم )

بهدف إبدات الرأي المهةي حول الح اب الختامي للمجل  وأصدر تقريره عل 

أعمييال الرقابيي  دول أي تحفظييات ممييا يعةييي أل البياةييات المالييي  الييواردة فييي 

 يرادات ومصروفات المجل .الح اب الختامي تظهر بصورة عادل  إ

 

 ا لجأة: مالحظا 

أهمييي  ا ييتمرار األماةيي  العاميي  فييي بييكل المزيييد مييل التطييوير وتةفيييك الخطييط  .0

والبرامج التيي وضيعتها أاةيات إعيداد ميزاةيي  المجلي ، وكليك لغيرض تحقييق 

األهداف المر وم ، ومل ام اي تخدام األمال للموارد المتاح ، وبما يقلل مل 

 وي المتراوم.الفائض ال ة

تيير  اللجةيي  ضييرورة تطييوير ال يا يي  اإلع مييي  للمجليي  لوييي تعويي  دور  .2

 وأدات المجل  التوريعي. 

تيير  اللجةيي  أهمييي  مراجعيي  الهيوييل الييوظيفي بوييول دوري للوقييوف عليي   .2

حاجات المجل  مل الوظائف التخصصي  والم تواريل القاةوةييل والباحايل، 

 ي يما وأل م اهمتهم تدخل في صلب عمل المجل  توريعي.  

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:-رابع

 ئح  الداخلي  لمجل  الوور ، اتفقت اللجة  عل  اختييار ( مل ال21إعمايً لةص المادة )

 ول مل:

ا. األستاذ اادق عيد آل  حمة -5 ا أاليـــــــا   مق  ا

ا احتياطيـــاا. األستاذ د قيش أحمد ا مأاعي  -2   مق  ا
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ا
ً
 توصية اللجنة:-خامس

البياةيات الماليي  لل ية  الماليي  في ضوت المةاقوات واآلرات التيي أبيديت أاةيات درا ي  

ييوال لمجلي  الويور ، والتيي تيم تيدقيقها ميل قبيل د 2104دي مبر  20المةتهي  في 

وبةيياًت عليي  تقرييير ديييوال الرقابيي  المالييي  واإلدارييي  غييير  الرقابيي  المالييي  واإلدارييي ،

 :المتحفظ، فإل اللجة  توصي بما يلي

 مجلنس  5102ديسنمب   50ا بياأنا  ا ما ينة  لسنأة ا ما ينة ا مأتهينة فني إو ا   -

 .ديقا  ا  وابة ا ما ية قاإلدا يةا شق ى، قا تي تم تدويقها م  وبل 

 

 

 قاألم  مع قض عل  ا مجلس ا مقو   تخاذ ا الزم،،،

 

 خالد حسيـن املسـقطي               الدكتور عبدالعزيز حسن أبل               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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استدراك على التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية 
 2012ديسمرب  31حـــول البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 

تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واإلداريةجمللس الشورى، والتي مت  
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ا
ً
 : رأي اللجنة:خامس

 2104دي يمبر  20تدار ت اللجة  البياةات المالي  لل ة  الماليي  المةتهيي  فيي 

لمجل  الوور ، وبعد ايط ع عليها، وعل  رأي الم توار القاةوةي لو ول اللجال 

 ا تا ي: قيتضاورأي الم توار ايقتصادي والمالي بالمجل ؛ 

أل األماةيي  العاميي  بييالمجل  قييد التزمييت عةييد إعييدادها للبياةييات المالييي  لل يية   -2

( مييل ال ئحيي  011؛ بأحوييام المييادة )2104دي ييمبر  20المالييي  المةتهييي  فييي 

 ( مل ال ئح  المالي  للمجل .222 – 225الداخلي  للمجل  والمواد )

لمجلي  اةيات الماليي  لالبي أل ديوال الرقاب  المالي  قد قيام بأعميال الرقابي  علي  -4

م بوأل ديوال الرقاب  المالي ، 2112( ل ة  02بموجب المر وم بقاةول رقم )

بهدف إبدات الرأي المهةي حول الح اب الختامي للمجل  وأصدر تقريره عل 

أعمييال الرقابيي  دول أي تحفظييات ممييا يعةييي أل البياةييات المالييي  الييواردة فييي 

 يرادات ومصروفات المجل .الح اب الختامي تظهر بصورة عادل  إ

 

 ا لجأة: مالحظا 

أهمييي  ا ييتمرار األماةيي  العاميي  فييي بييكل المزيييد مييل التطييوير وتةفيييك الخطييط  .4

والبرامج التيي وضيعتها أاةيات إعيداد ميزاةيي  المجلي ، وكليك لغيرض تحقييق 

األهداف المر وم ، ومل ام اي تخدام األمال للموارد المتاح ، وبما يقلل مل 

 وي المتراوم.الفائض ال ة

تيير  اللجةيي  ضييرورة تطييوير ال يا يي  اإلع مييي  للمجليي  لوييي تعويي  دور  .5

 وأدات المجل  التوريعي. 

تيير  اللجةيي  أهمييي  مراجعيي  الهيوييل الييوظيفي بوييول دوري للوقييوف عليي   .2

حاجات المجل  مل الوظائف التخصصي  والم تواريل القاةوةييل والباحايل، 

 عمل المجل  توريعي.   ي يما وأل م اهمتهم تدخل في صلب



 

999 
 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:-رابع

( مل ال ئح  الداخلي  لمجل  الوور ، اتفقت اللجة  عل  اختييار 21إعمايً لةص المادة )

 ول مل:

ا. األستاذ اادق عيد آل  حمة -3 ا أاليـــــــا   مق  ا

ا احتياطيـــاا. األستاذ د قيش أحمد ا مأاعي  -2   مق  ا

ا
ً
 توصية اللجنة:-خامس

البياةيات الماليي  لل ية  الماليي  في ضوت المةاقوات واآلرات التيي أبيديت أاةيات درا ي  

ييوال لمجلي  الويور ، والتيي تيم تيدقيقها ميل قبيل د 2104دي مبر  20المةتهي  في 

 :دول أي تحفظات؛ فإل اللجة  توصي بما يلي الرقاب  المالي  واإلداري 

 مجلنس  5102ديسنمب   50ا بياأنا  ا ما ينة  لسنأة ا ما ينة ا مأتهينة فني إو ا   -

 .ديقا  ا  وابة ا ما ية قاإلدا يةا شق ى، قا تي تم تدويقها م  وبل 

 

 

 قاألم  مع قض عل  ا مجلس ا مقو   تخاذ ا الزم،،،

 

 املسـقطي خالد حسيـن                           الدكتور عبدالعزيز حسن أبل       

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 (2ملحق رقم )
تقرير جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص البيانات 

املالية جمللس الشورى للسنة 

ديسمرب  50املالية املنتهية يف 

من م، واليت مت تدقيقها 5102

قبل ديوان الرقابة املالية 

 واإلدارية.
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 م5102مايق  03ا تا يخ: 

 

للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول  )اخلامس عشر( التقرير
جمللس  م2015ديسمرب  31البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 

 الشورى، والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

 الرابع التشريعي الفصل – األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

ف ق /  مص ل  202، وبموجب الخطاب رقيم )2102مار   21بتاريخ  

 مجلننس ا معننا ي ا سننيد علنني بنن  اننا ا ا اننا ا   ننيسأر ييل صيياحب  (،2د  4

ا بياأننا  ا ما يننة  لسننأة ا ما يننة  المالييي  وايقتصييادي إليي  لجةيي  الويي ول  ا شننق ى

 مجلس ا شنق ى، قا تني تنم تندويقها من  وبنل  م5103ديسمب   50ا مأتهية في 

وإعداد تقريير بويأةه متضمةيـًا  لمةاقوته ودرا ته ،ديقا  ا  وابة ا ما ية قاإلدا ية

 رأي اللجة  لعرضه عل  المجل  الموقر.
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 :إجراءات اللجنة أوالً:

 في ايجتماعات التالي : –الكور   آةف – البياةات المالي اللجة   تدار ت -2

 التاريخ االجتماع الرقم

 م5102 أب يل 5 21 0

 م5102 أب يل 01 20 2

 م5102مايق  03 26 2

 

موضوع البحير والدرا ي   للبياةات المالي  للمجل اطلعت اللجة  أاةات درا تها  -3

 والتي اوتملت عل  ما يلي: ابه عل  الواائق المتعلق 

  لمجلي  الويور ،  م2105دي يمبر  20البياةات المالي  لل ة  المالي  المةتهيي  فيي

 والتي تم تدقيقها مل قبل ديوال الرقاب  المالي  واإلداري . 

 .رأي الم توار القاةوةي لو ول اللجال 

  . رأي الم توار ايقتصادي والمالي بالمجل 

  . رأي األماة  العام  للمجل 

م يي ولول الااليير للجةيي  وبةييات عليي  دعييوة مييل اللجةيي ، وييارك فييي ايجتميياع    -2

 وممالول عل األماة  العام  للمجل  حير حضر ول مل:

 لس.األمــيـــــ  ا عــــــــام  لمجــ ط يفا سعادة األستاذ عبدا جليل إب اهيم  -

األمنني  ا عننام ا مسنناعد  لشننؤق  ا ما يننة  ا د تــق  أحمـــد عبـــدهللا أااـــ  -

 قاإلدا ية قا معلقما .

 ا مسـتشا  ا قاأقأي  شـؤق  ا لجا . ا د تــــق  محمــــد عبـــدهللا ا د يمي -

 ا مستشا  ا وتاادي  شؤق  ا لجا . ا د تــــق  جعفـــ  محمـــد ا اا ــــغ -

   يس ا شؤق  ا ما ية ا سيـــــد حسيــــ  علـــــي ا حاي ـــــي -

 

  ا سيد محمد  ضي محمد وتول  أماة   ــر اللجة. 
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ا
ً
 : املواد القانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي للمجلس:ثاني

  بشأن  2002( لسنة 12من المرسوم بقانون رقم ) (43)نصت المادة

يستقل كل من مجلس الشورى ومجلس  على " مجلسو الشورى والنواب

وتدرج االعتمادات المخصصة له رقماً واحداً في ميزانية  بموازنته،النواب 

وتبين الالئحة الداخلية لكل من المجلسين كيفية إعداد مشروع موازنة  الدولة.

 وتنظيم ا،وطريقة إعداد حسابات المجلس  وإقراره،المجلس السنوية وبحثه 

دون التقيد بالقواعد وذلك  ،واعتمادهب الختامي السنوي وكيفية إعداد الحسا

 ."الحكومية

  بشأن  2002( لسنة 22من المرسوم بقانون رقم ) (180)نصت المادة

"تعد األمانة العامة للمجلس  على أن الشورى مجلسلالالئحة الداخلية 

ئيس ويحيله الر المالية، الحساب الختامي له خالل ثالثين يوما من انت اء السنة

وإقراره.  مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته إلى

 لجنة الشئون المالية واالقتصادية إلىولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي 

لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية. وتتبع في 

إقرار ميزانية الختامي وإصداره اإلجراءات المتبعة في  إقرار الحساب

 ."المجلس وإصداراا

  يكون لرئيس المجلس  "على  من ذات الالئحة (184)نصت المادة كما

علي ا  السلطات المخولة للوزير ووزير المالية واالقتصاد الوطني المنصوص

ويكون لمكتب المجلس االختصاص في المسائل التي  واللوائح،في القوانين 

وكولك المسائل التي  الوزراء،يصدر ب ا قرار من رئيس مجلس  يجب أن

واللوائح بأخو رأي أو موافقة وزارة المالية واالقتصاد  تقضي في ا القوانين

 ."أو أي ج ة أخرى حسب األحوال المدنية، الوطني أو ديوان الخدمة

 ( من الالئحة المالية 332وقد نصت المادة ) للمجلس على "يقوم قسم الشؤون

لمالية بإعداد الحساب الختامي والتقارير التالية بصورة ش رية ودورية )ربع ا

 سنوية(:
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 .بيان المركز المالي 

 .بيان اإليرادات والمصروفات 

 .بيان التدفقات النقدية 

 .ميزان المراجعة 

 .تسويات حسابات البنوك 

 .كشف الودائع قصيرة األجل وطويلة األجل 

  مع الميزانية التقديرية.كشوف تفصيلية للمصروفات مقارنة 

 على: يقوم قسم  ( من الالئحة المالية للمجلس336لمادة )كما نصت ا

الشؤون المالية بإعداد الحساب الختامو السنوي والذي يحتوي على ما 

 يلو:

 دي مبر. 20ميزال المراجع  لل ة  المةتهي  في  -01

 دي مبر. 20الميزاةي  العمومي  )المروز المالي( وما في  -00

 دي مبر. 20اإليرادات والمصروفات المةتهي  في بيال  -05

 دي مبر. 20بيال التدفقات الةقدي  المةتهي  في  -05

 م حظات عل  الح اب الختامي. -02

 وووف تفصيلي  وتحليلي  للمصروفات متضمة : -03

دي مبر )غير  20ووف تفصيلي للمصروفات الم تحق  وما في  -

 الم ددة حت  ةهاي  ال ة (.

 ت المدفوع  مقدًما.وووف تفصيلي  للمصروفا -

 وووف تفصيلي  وتحليلي  أخر  متضمة : -02

 دي مبر. 20 جل الموجودات الاابت  وما في  -

 ووف بالكمم الدائة . -

 دي مبر. 20تفاصيل الودائع الاابت  وما في  -

ووف بأوامر الورات المحلي  وايلتزامات المعلق  مل واقع  جل  -

 ايلتزامات.
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 ةهاي  الخدم . ووف برصيد إجازات الموظفيل ومخصص -

تقارير مقارة  اإليرادات الفعلي  مع الميزاةي  التقديري  مع بيال  -06

 أ باب الفروقات، إل وجدت.

 ت وي  ح ابات البةوك لوهر دي مبر. -01

ا
ً
 :2015لسنة  ملخص للحساب اخلتامي جمللس الشورى : ثالث

 

 :يرادات والمصروفاتاإلأويً: 

 1،171،111 بلغت 2105الفعلي  لعام  يتبيل أل إيرادات ايعتمادات 

 .2104ديةار عام  1،171،111 ـمقارة  ب

 المجموع الولي الفعلي لإليرادات وحير إل هةاك إيرادات أخر  فإل 

جمالي الولي المعتمد اإلديةار مقارة  ب 1،110،410 قد بلغ

 1،112،147 م2104وباإليراد الفعلي لعام ديةار،  1،171،111

 ديةار.

 .إجمالي اإليراداتويتضح مل خ ل الجدول 

 با ديأا 

ا ميزاأية  ا بيا 

5103 

 5102ا فعلي  5103ا فعلي 

 9،695،555 9،695،555 9،695،555 اعتمادات السنة

 - - - اعتمادات إضافية

 13،629 21،251 - إيرادات أخرى

 9،693،629 1،000،310 1،021،111 مجموع اإليرادات
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  1،210،451 م2105بلغ حجم المصروفات الفعلي  في عام في حيل 

والكي  2104بالفعلي لعام و 7،172،411مقارة  بالميزاةي  المقدرة 

 .%2.4، أي باةخفاض قدره ديةار 1،411،211بلغ 

 

 جدول المصروفات

 با ديأا 

 البيال
الميزاةي  

2105 

 إجما ي ا ما قفا 

 2104الفعلي  2105الفعلي 

    ا مت   ةا ما قفا  

 (3،629،325) (3،926،355) (3،935،055) القوى العاملة

 (1،959،662) (1،222،199) (1،222،655) الخدمات

 (29،930) (99،219) (99،655) السلع االستهالكية

 (100،025) (233،051) - استهالك الموجودات الثابتة

 (122،256) (112،250) (112،955) الصيانة

 (0،692،969) (0،963،215) (0،290،155) المصروفات المتكررةمجموع 

 (2،050،262) (2،059،529) (2،059،355) مكافآت وعالوات األعضاء

 - - - مصروفات أخرى

 (9،299،365) (9،251،209) (9،693،255) مجموع المصروفات
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 مصروفات القو  العامل  الفعلي  في  ويتضح مل خ ل الجدول أل

ديةار  2،142،221مقارة   2،121،211 بلغت م2105دي مبر  20

وواةت مصروفات القو  العامل   %.2، باةخفاض قدره 2104عام 

 .2،121،511 قد بلغت 2105المعتمدة لعام 

 جدول مصروفات القو  العامل  -4

 بالديةار

 2512الفعلي  2510الفعلي  2510الميزانية  البيان

 3،236،119 3،169،099 3،169،255 وظائف البحرينيين

 22،966 2،220 2،255 وظائف غير البحرينيين

 39،931 29،991 29،655 تدريب الموظفين داخل البحرين

 60،329 99،599 99،355 تدريب الموظفين خارج البحرين

 005،329 031،025 031،955 الفوائد النقدية والعينية للموظفين

 4،036،471 4،170،411 4،141،211 المجموع

 

  ديةار  520،521الفوائد الةقدي  والعيةي  للموظفيل قد بلغت ي حظ أل

 2104ديةار وبالفعلي لعام  520،711مقارة  بالمعتمد  2105عام 

 %2.4، أي باةخفاض يقدر بـ ديةار 551،247وهو 

  وما ي حظ اةخفاض المصروفات عل  وظائف غير البحريةييل مل

، 2105عام فقط ديةار  4،225إل   2104ديةار عام  24،111

 %.12باةخفاض يقدر بـ 

 جدول المصروفات )الخدمات( -5
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 ا خدما :

 بالديةار

 الميزاةي  البيال

2105 

 الفعلي

2105 

 الفعلي

2104 

 221،222 221،475 221،411 م تمرات ومهام ر مي  وضياف 

 70،172 12،227 12،411 ايتصايت

 50،121 25،254 25،711 تواليف المةافع العام 

 55،111 45،052 45،211 اإليجارات

 71،572 21،124 21،11 التأميل والةقل والتةظيف

 012،520 212،212 212،211 اإلع ل والطباع  وايوتراوات

 571،177 214،171 215،211 خدمات متةوع 

 22،222 24،110 24،111 ضياف  الجل ات

 0،616،995 0،225،016 0،222،911 ا مجمقا

 

  0،442،017 م2105دي مبر  20حت  ، المصروفات الفعلي  للخدماتبلغت 

ومقارة  بالمصروفات  ا،ديةارً  0،444،111مقارة  بالميزاةي  المعتمدة  اديةارً 

، باةخفاض يقدر بـ اديةارً  0،717،112والتي بلغت  2104الفعلي  لعام 

م تمرات المل هكه المصروفات بلغ حجم مصروفات ، وأل 05.5%

مقارة  بالميزاةي   اديةارً  221،475 مبلغ  ر مي  والضياف المهمات الو
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 221،222والكي بلغ  2104المبلغ الفعلي لعام وب ا،ديةارً  221،411المعتمدة 

تومل هكه المصروفات أيضا مبلغ فعلي ، وما %41، باةخفاض بلغ اديةارً 

تحت م م  خدمات متةوع  )المبلغ المقدر هو  اديةارً  214،171وقدره 

 والبالغ  2104مقارة  بالمبالغ المصروف  في عام ديةار(  215،211

، وهي خاص  بالتأميل الصحي ألصحاب %2، بزيادة بلغت اديةارً  571،177

 العام . ال عادة أعضات المجل  وموظفي األماة 

 م افآ  قعالقا  أعضاء ا مجلس:

 دي مبر  20ت وع وات أعضات المجل  حت  آالمصروفات الفعلي  لمواف بلغت

 ،ديةار 2،511،211ديةار مقارة  بالميزاةي  المعتمدة  2،511،141 م2105

بزيادة  ديةار 2،515،414والتي بلغت  2104الفعلي  لعام  وبالمصروفات

 . %1.0بلغت 

 ا اياأة:

 جدول بمصروفات الصياة  -2

 )با ديأا (          

 الميزاةي  البيال

2105 

 الفعلي

2105 

 الفعلي

2104 

 01،421 22،421 22،211 صياة  المباةي

 2،202 0،221 0،711 صياة  المروبات واآلليات بأةواعها

 41،251 42،142 42،211 صياة  أجهزة الحا وب

 25،012 22،152 27،011 صياة  األجهزة المتةوع 

 21،212 04،052 04،211 صياة  متةوع 

 052،219 005،513 005،111 ا مجمقا
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 دي مبر  20المصروفات الفعلي  للصياة  وما في ب وفيما يتعلق

ديةار مقابل الميزاةي  المعتمدة  002،215 ، فقد بلغت2105

 024،411والكي بلغ  2104المبلغ الفعلي لعام و ،ديةار 002،111

 . %1.1باةخفاض بلغ  ديةار

 2105وي حظ اةخفاض مصروفات الصياة  المتةوع  في عام 

 . 2104مقارة  بالمصروفات الفعلي  في عام 

 ا سلع ا ستهال ية:

 ، فقد واةت عل  الةحو التالي:ال لع اي ته وي  ما بوأل

 بالديةار

الميزانية  البيان
2510 

الفعلي 
2510 

الفعلي 
2512 

 2،992 2،321 2،255 تزييت وتشحيموقود ومواد 

 12،099 21،909 22،555 مؤن ومواد وأدوات

 22،052 22،202 22،955 وأدوات قرطاسيةمطبوعات 

 9،963 9،992 9،955 تكاليف أخرى

 31،642 26،702 26،011 المجموع
 

 الفعلي   م ل ومواد وأدواتمصروفات  ارتفاع خ ل هكا الجدول ويتبيل مل

مل مصروفات ال لع  الة ب  األوبرتمال  وأةها 2104مقارة  بعام 

% مل مجموع مصروفات ال لع 54.25 ة بته اي ته وي ، وبما

 % مل المجموع ةف ه.01ة بتها  التواليف األخر  وأل ،اي ته وي 
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 فا ض ا سأة:

 دي مبر  20في  الفعليمجموع الفائض  وبالرجوع إل  بيال الدخل يتضح أل

م، بزيادة بلغت 2104ديةار عام  415،557مقارة   711،142قد بلغ  2105

51% . 

 

 ا حتياطي ا ما ي )ممتل ا  ا مجلس(:

 بالديةار 

  2105الميزاةي   البيال

  ا مقجقدا  ا متداق ة

 2،595،611 ةقدي  بالبةك

 (129،169) إجمالي المطلوبات المتداول 

 5،255،259 الةقدي  الفعلي 

 يضاف إليه:

 المتداول  األخر  )مديةول وأرصدة أخر ( الموجودات
0،551،012 

 يضاف إليه:

 إجمالي الموجودات الاابت 

5،550،165 

 6،995،219 ديسمب  50إجما ي ا حتياطي ا مت ا م  ما في 

 

 7،212،222 ـديةار مقارة  ب 7،112،211 ايحتياطي المالي للمجل  بلغ
 إل :ايحتياطي يةق م هكا و% 00بزيادة بلغت ، 2104ديةار عام 

 ـديةار مقارة  ب 2،220،174وتبلغ  (اابت )موجودات غير متداول   -
 .2104ديةار عام  2،717،222

ديةار  5،221،172ديةار مقابل  5،221،104موجودات متداول  وتبلغ و -
 .2104عام 
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 ا أقدية ا فعلية:

 بالديةار  

  2105الميزاةي    البيال

 2،595،611  ةقدي  بالبةك

 (129،169)  إجمالي المطلوبات المتداول 

 5،255،259  المتبقي مل الةقدي  الفعلي 

دي مبر  20التزامات المجل  وما في 

2104: 

 5موروع مبة  مواقف ال يارات  -

     مجل  الةواب(  طوابق )موترك مع 

د.ب بعد المةاصف   4،121،111 

 د.ب.  2،405،111

عةد البواب  موروع مبة  الخدمات  -

 د.ب(. 721،111الورقي  )

موروع تحويل المبة  اإلداري القديم  -

 211،111برلماةي )إل  متحف 

 د.ب(

 

 

 

(5،515،323) 

 

 

 

(651،111) 

 

(511،111) 

 

 

  (323،215،5) 

 50،122 ف ق ا زيادة

 

  أل هةاك التزامات مالي  عل  المجل  وهي عبارة عل ويتضح مل الجدول

 ،ومالها تولم يتم ا 2105مبالغ خاص  بمواريع تم ايلتزام بتةفيكها قبل ةهاي  

مبلغ  2105دي مبر  20وقد بلغ إجمالي تلك ايلتزامات عل  المجل  حت  

 . 2104ديةار عام  2،125،222ديةار مقارة  ب  2،412،525
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 ا مقجقدا  ا  ابتة:

  ايعتمادات المخصص  للموجودات الاابت  )ال لع الرأ مالي ( خ ل عام بلغت
، بزيادة بلغت 2104لعام  71،111مقارة  بـ ديةار 022،111 م2105
70%.  

  ديةار  4،017،111بلغت القيم  الولي  المتراوم  للموجودات الاابت  وما
 .%002.5، بزيادة بلغت 2104ديةار عام  0،122،222مقارة  ب 

  بلغت 2105دي مبر  20صافي القيم  الدفتري  للموجودات وما في وأل 
، بزيادة بلغت 2104ديةار عام  0،217،445ديةار مقارة  ب  2،074،120

022.1% . 

 مشا يع ويد ا تأفيذ:

 بلغ 2105دي مبر  20مواريع قيد التةفيك وما في الرصيد  إل 

، 2104ديةار عام  0،511،117ديةار مقارة  بمبلغ  57،102

 .%12باةخفاض بلغ 

 ا  تزاما  ا ما ية:

 بالديةار

 20المبلغ في  البيال

 دي مبر

2105 

 20المبلغ في 

 دي مبر

2104 

 256،122 - طوابق(  2موروع إةوات مبة  المواتب اإلداري  )

 5،091،561 5،515،323 طوابق(  2موروع إةوات مبة  لمواقف ال يارات )

الخدمات بالقرب مل مبة  البواب  موروع مبة  

 الورقي 

651،111  

موروع تحويل المبة  اإلداري القديم إل  متحف 

 برلماةي

511،111  

 5،153،552 5،215،323 ا مجمقا
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ا
ً
 رأي األمانة العامة:-رابع

الم حظات  بيل ممالو األماة  العام  بالمجل  التزام األماة  العام  بدرا  

ال ابق  م حظات ال ال ابق  للجة  بوأل البياةات المدقق  ال ابق  للمجل ، ووكلك

الرأي المهةي مل قبل ديوال الرقاب    وبةاًت عليه أتديوال الرقاب  المالي  واإلداري ، ل

أوضح أل البياةات المالي  تظهر المالي  واإلداري  خالًيا مل أي  م حظات حير 

مل ول الجواةب الجوهري  المروز المالي لمجل  الوور  وما في  بصورة عادل 

وةتائج عملياته والتغيرات في التدفقات الةقدي  لل ة  المةتهي   2105دي مبر  20

 بكلك التاريخ وفًقا أل ا  اي تحقاق.

ببةود ومواد لوائحه الداخلي  )ال ئح  المالي   ملتزمأل المجل   وما أواروا إل 

ويئح  و ول الموظفيل(، وأل تقرير الديوال لم يظهر حدور تجاوزات أارت عل  

عل  تجاوب األماة  العام  للمجل  مع  م وديلصح  الوضع المالي للمجل ، 

ا تم تح يل أةظم  الرقاب  الداخلي  ورقاب  ايلتزام، وم المقترحات التي مل وأةها

)مرفق عرض توضيحي  توضيح األهداف التي في ضوئها رصدت أرقام الميزاةي 

 مقدم مل األماة  العام (.

المالي  وايقتصادي  لمجل   وما تم ا تعراض توصيات لجة  الو ول

 ، وما تم تةفيكه مل تلك التوصيات )مرفق(2102الوور  للعام 

أعضات اللجة  عل  الةحو وما أجاب ممالو األماة  العام  عل ا تف ارات 

 التالي:

 2012و 2014ما هو تفاصيل الموازنة التقديرية لمجلس الشورى لعامو   -1

 فو ميزانية الدولة؟ والمعتمدة

باالستناد إلى موكرة من ايئة المستشارين أوضح رد األمانة العامة أنه 

س الرأي القانوني بشأن مصير الفوائض المالية لدى المجلتضمنى القانونيين 

 اا واحدً ات المخصصة لميزانية المجلس رقمً تدرج االعتماد –( 9رقم  )نقطة
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ميزانيته السنوية في  ويقر المجلس الحكومة،في ميزانية الدولة باالتفاق مع 

 المدرج.حدود االعتماد 

كما تم تزويد اللجنة بتفاصيل الموازنة التقديرية لمجلس الشورى للعامين 

 ميزانية الدولة.والمعتمدة في  9999و 9999

 

 )الموجوداتبند  والمبينة فولماذا ال يتم استغالل المبالغ النقدية الموجودة  -2

  المتداولة(؟

باالستناد إلى موكرة من ايئة المستشارين أوضح رد األمانة العامة أنه 

الرأي القانوني بشأن مصير الفوائض المالية لدى  ةوالمتضمنالقانونيين 

من ا  اللمجلس تدوير االعتمادات المتبقية أو جزءً  –( 9رقم  )نقطةالمجلس 

وعندما يقرر المجلس التدوير المشار إليه ال يحتاج إلى  التالية،للسنة المالية 

إلى الصالحيات  اوذلك استنادً  أخرى،أخو موافقة وزير المالية أو أي ج ة 

وفق ما تنص عليه  ومكتب المجلسالواسعة التي يتمتع ب ا رئيس المجلس 

لقد أحسن  –( 9)نقطة رقم  ( من الالئحة الداخلية للمجلس989المادة )

المجلس التصرف في الفوائض المالية بما أنفقه من ا على تطوير متطلبات 

المجلس واألمانة العامة وصيانة مبانيه وتوسعت ا وإقامة مبان جديدة كان في 

 إضافية ل وه األغراض.أمس الحاجة إلي ا دون أن يطلب اعتمادات 

بالنسبة لما تبقى من اوه الفوائض فترى ال يئة بأن للمجلس  –( 9)نقطة رقم 

في  اعتبارات التي اعتمد علي ا سابقً االستمرار في االحتفاظ ب ا لوات اال

االحتفاظ ب ا وتدويراا واإلنفاق من ا على ما يستجد من المتطلبات التي قد 

ير مكتب المجلس لمصلحة يقدراا توريد فائض يحتاج إلي ا المجلس، ما لم 

 االعتمادات المالية التي لم يتم صرف ا إلى الميزانية العامة للدولة بالكامل.

وما هو معايير منح  الموظفين،ارتفاع حجم مبالغ القروض الممنوحة لدى  -3

 للموظفين؟تلك القروض 
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تفيدين من بسبب زيادة نسبة الموظفين المسأوضح رد األمانة العامة أنه 

القرض الحسن مع األخو بعين االعتبار زيادة المبالغ الممنوحة للموظف نظير 

زيادة راتبه )سواء الزيادة السنوية المعتادة أو نظير ترقية الموظف(، أما عن 

( 99معايير منح تلك القروض للموظفين ف ي بناء على قرار إداري رقم )

وقد اطلعى ) 9999-99-99م والمعتمد من معالي الرئيس  9999لسنة 

 (.اللجنة على نسخة من تلك القرارات

 التنفيذ؟ما هو تفاصيل المشاريع قيد  -4

 تاطلعى اللجنة على تفاصيل المشاريع قيد التنفيو، واقتنعى اللجنة بمبررا

 األمانة العامة.

وأرصدة  )مدينونالواردة فو  مقدمة( )مدفوعاتما هو تفاصيل بند  -2

 أخرى(؟

جميع تفاصيل بند )مدفوعات مقدمة( الواردة في )مدينون  اطلعى اللجنة على

 وأرصدة أخرى(.

 

 العاملة؟الواردة فو بند القوى  للموظفين،ما هو الفوائد النقدية والعينية  -6

5103   5102 

 550,347 531,520 ا فقا د ا أقدية قا عيأية  لمقظفي 

  493,775  475,838 حص  الحووم  مل ةظام التقاعد

  53,892  52,542 الحووم  مل التأميل ضد التعطلحص  

  2,680  3,140 م ب  للموظفيل

  0  0 أغكي  للموظفيل
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 ؟2014ما هو أسباب انخفاض ميزانية التدريب مقارنة بالعام  -7

اطلعى اللجنة على جداول تفصيلية توضح مقارنة مصروفات برامج التدريب 

، وبينى أن انخفاض تكاليف 9999و 9999داخل وخارج البحرين للعامين 

بعد الربع األول  بدأتألن ا  9999الدورات التدريبية داخل البحرين في العام 

 .9999من العام 

 

ا
ً
 : رأي اللجنة:خامس

 2105دي يمبر  20تدار ت اللجة  البياةات المالي  لل ة  الماليي  المةتهيي  فيي 

لمجل  الوور ، وبعد ايط ع عليها، وعل  رأي الم توار القاةوةي لو ول اللجال 

  حظ  ا تا ي:ورأي الم توار ايقتصادي والمالي بالمجل ؛ 

ت المالييي  لل يية  أل األماةيي  العاميي  بييالمجل  قييد التزمييت عةييد إعييدادها للبياةييا -5

( مييل ال ئحيي  011؛ بأحوييام المييادة )2105دي ييمبر  20المالييي  المةتهييي  فييي 

 ( مل ال ئح  المالي  للمجل .222 – 225الداخلي  للمجل  والمواد )

لمجلي  البياةيات الماليي  لأل ديوال الرقاب  المالي  قد قيام بأعميال الرقابي  علي   -2

م بوأل ديوال الرقاب  المالي ، 2112( ل ة  02بموجب المر وم بقاةول رقم )

بهدف إبدات الرأي المهةي حول الح اب الختامي للمجل  وأصدر تقريره عل 

أعمييال الرقابيي  دول أي تحفظييات ممييا يعةييي أل البياةييات المالييي  الييواردة فييي 

 الح اب الختامي تظهر بصورة عادل  إيرادات ومصروفات المجل .

 

 مالحظا  ا لجأة:

بم تو  رفيع  المجل  ي تمرار تميز تقاريرهاألماة  العام  لتاةي اللجة  عل   .0

المعايير الدولي  إلعداد التقارير المالي  المعلة  مل قبل مجل   امل الجودة، واعتماده
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المعايير المحا بي  الدولي  با تخدام أ ا  اي تحقاق المحا بي ووفًقا لمبدأ التولف  

 ييم القيم  العادل  للموجودات والمطلوبات المالي .التاريخي  معديً لتق

 

مراجعيي  بييرامج التييدريب لاعييوام القادميي ، ح ييب الحاجيي  الفعلييي  للمييوظفيل  .2

والوقوف عل  م تم  التيدريب لرفيع وفياتة القيو  العاملي  ميل خي ل تيوفير فيرص 

التييدريب الةييوعي والمتخصييص الييداخلي والخييارجي للمييوظفيل وتح يييل الخييدمات 

 لبحور واي توارات، وتوفير التجهيزات ال زم  لتطوير أدات عمل المجل .وا
 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:-رابع

 
( مل ال ئح  الداخلي  لمجل  الوور ، اتفقت اللجة  عل  اختييار 21إعمايً لةص المادة )

 ول مل:

ا    األستاذ اادق عيد آل  حمة -0 ا.مق  ا   أاليـــــــا

ا احتياطيـــاا.   األستاذ د قيش أحمد ا مأاعي  -5   مق  ا

 

ا
ً
 توصية اللجنة:-خامس

البياةيات الماليي  لل ية  الماليي  في ضوت المةاقوات واآلرات التيي أبيديت أاةيات درا ي  

ييوال لمجلي  الويور ، والتيي تيم تيدقيقها ميل قبيل د 2105دي مبر  20المةتهي  في 

وبةيياًت عليي  تقرييير ديييوال الرقابيي  المالييي  واإلدارييي  غييير  ييي  واإلدارييي ،الرقابيي  المال

 ، فإل اللجة  توصي بما يلي:المتحفظ
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 مجلنس  5103ديسنمب   50ا بياأنا  ا ما ينة  لسنأة ا ما ينة ا مأتهينة فني إو ا   -

 .ديقا  ا  وابة ا ما ية قاإلدا يةا شق ى، قا تي تم تدويقها م  وبل 

 

 عل  ا مجلس ا مقو   تخاذ ا الزم،،،قاألم  مع قض 

 

 خالد حسيـن املسـقطي               الدكتور عبدالعزيز حسن أبل               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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استدراك على التقرير اخلامس عشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية 
 2015ديسمرب  31حـــول البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 

جمللس الشورى، والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية 
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ا
ً
 : رأي اللجنة:خامس

 2105دي يمبر  20تدار ت اللجة  البياةات المالي  لل ة  الماليي  المةتهيي  فيي 

لمجل  الوور ، وبعد ايط ع عليها، وعل  رأي الم توار القاةوةي لو ول اللجال 

  حظ  ا تا ي:ورأي الم توار ايقتصادي والمالي بالمجل ؛ 

أل األماةيي  العاميي  بييالمجل  قييد التزمييت عةييد إعييدادها للبياةييات المالييي  لل يية   -7

( مييل ال ئحيي  011؛ بأحوييام المييادة )2105دي ييمبر  20المالييي  المةتهييي  فييي 

 ( مل ال ئح  المالي  للمجل .222 – 225الداخلي  للمجل  والمواد )

لمجلي  اةيات الماليي  لالبيأل ديوال الرقاب  المالي  قد قيام بأعميال الرقابي  علي   -1

م بوأل ديوال الرقاب  المالي ، 2112( ل ة  02بموجب المر وم بقاةول رقم )

بهدف إبدات الرأي المهةي حول الح اب الختامي للمجل  وأصدر تقريره عل 

أعمييال الرقابيي  دول أي تحفظييات ممييا يعةييي أل البياةييات المالييي  الييواردة فييي 

 يرادات ومصروفات المجل .الح اب الختامي تظهر بصورة عادل  إ

 مالحظا  ا لجأة:

بم تو  رفيع  المجل  ي تمرار تميز تقاريرهاألماة  العام  لتاةي اللجة  عل   .0

المعايير الدولي  إلعداد التقارير المالي  المعلة  مل قبل مجل   امل الجودة، واعتماده

ي ووفًقا لمبدأ التولف  المعايير المحا بي  الدولي  با تخدام أ ا  اي تحقاق المحا ب

 التاريخي  معديً لتقييم القيم  العادل  للموجودات والمطلوبات المالي .

مراجعيي  بييرامج التييدريب لاعييوام القادميي ، ح ييب الحاجيي  الفعلييي  للمييوظفيل  .2

والوقوف عل  م تم  التيدريب لرفيع وفياتة القيو  العاملي  ميل خي ل تيوفير فيرص 
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لييداخلي والخييارجي للمييوظفيل وتح يييل الخييدمات التييدريب الةييوعي والمتخصييص ا

 والبحور واي توارات، وتوفير التجهيزات ال زم  لتطوير أدات عمل المجل .
 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:-رابع

( مل ال ئح  الداخلي  لمجل  الوور ، اتفقت اللجة  عل  اختييار 21إعمايً لةص المادة )

 ول مل:

ا.   األستاذ اادق عيد آل  حمة -0 ا أاليـــــــا   مق  ا

ا احتياطيـــاا.   األستاذ د قيش أحمد ا مأاعي  -5   مق  ا

ا
ً
 توصية اللجنة:-خامس

البياةيات الماليي  لل ية  الماليي  في ضوت المةاقوات واآلرات التيي أبيديت أاةيات درا ي  

ييوال دقيقها ميل قبيل دلمجلي  الويور ، والتيي تيم تي 2105دي مبر  20المةتهي  في 

 فإل اللجة  توصي بما يلي: دول أي تحفظات؛ الرقاب  المالي  واإلداري 

 مجلنس  5103ديسنمب   50ا بياأنا  ا ما ينة  لسنأة ا ما ينة ا مأتهينة فني إو ا   -

 .ديقا  ا  وابة ا ما ية قاإلدا يةا شق ى، قا تي تم تدويقها م  وبل 

 

 قاألم  مع قض عل  ا مجلس ا مقو   تخاذ ا الزم،،،

 

 خالد حسيـن املسـقطي                             الدكتور عبدالعزيز حسن أبل               

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية        نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية   

 

 


