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 صاحب املعـايل السيد / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،
 

یسرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر التكمیلي للجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة حول 

م، وتقریر أداء 2017دیسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في 

م، وكشف المناقالت من حساب تقدیرات أخرى 2017تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة  

م والمعد من قبل وزارة المالیة واالقتصاد 2017رات والجھات الحكومیة للسنة المالیة للوزا

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.الوطني (وزارة المالیة سابقًا)،  

 
 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق االحترام،،، 

 
           

 
 خالد حسيـن املسـقطي                                                                        

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                                    
 :المرفقات

 خطاب اإلحالة. -
 ملخص التقریر. -

 للجنة. لتكمیلي  تقریر ا ال .1
 ومرفقاتھ. التقریر األصلي للجنة  .2
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 3د 5ف /ل م قص  455الرقـــم: 
م 2020نوفمــــــــرب   10 التاريخ:  

 سعادة السيد/  خالد حسني املسقطي   احملرتم
 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

 إشـــــــارر إلـــــــ  قـــــــرار ااملنـــــــا ي  ن ـــــــت  ال ا  ـــــــ  اا   ـــــــ ر  تـــــــاريخ
،  ااواف ــــ  إنــــ  إإــــادر   ريــــر الح ــــال ال تــــا   ااو ــــ  لن  لــــ  م2020نــــوفمرب  8

م،    ريــــر  داف   املــــة ااعانملــــ  ال ا ــــ  2017دي ــــمرب  31لن ــــ   ااالملــــ  اا ت ملــــ  ي 
ــ   ــ   ااالملــ ــ  لن ــ ــر  2017لن  لــ ــ يراب   ــ ــال   ــ ــا   ــ ــاقاب  ــ ــن اا ــ م،  كشــ

ــ   ــ   ااالملـ ــ  لن ـ ــاب الحلو ملـ ــوااراب  المل ـ ــ   م2017لنـ ــمل  اارر ااالملـ ــا قرـ ــ   ـ  اا ـ
  االقتصاد الوطين ) اارر ااالمل  سا ً ا( إل  النمل  ،  ذلك ازي   ا ال راس .

ــك ي  ــةكر،  ذلـ ــن الـ ــا    نـ ــال ال تـ ــ  الح ـ ــادر دراسـ ــمل  دإـ ــ  التابـ ير ـ
ــ   ــوص ي  وإـ ــةا ال صـ ــر   ـ ــص   ريـ ــ ن ،  رفـ ــا  شـ ــاف ااملنـ ــاب  إبـ ــوف   اقشـ ضـ

  ا  اري  . سروإان  قصاه 
         ،،،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  و

 علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى
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 لخص لتقرير  م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان

م، 2017د�سمبر   31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المال�ة المنته�ة في 

م، و�شف المناقالت من  2017وتقر�ر أداء تنفیذ المیزان�ة العامة للدولة للسنة المال�ة 

م والمعد من قبل 2017الحكوم�ة للسنة المال�ة حساب تقدیرات أخرى للوزارات والجهات 

 وزارة المال�ة واالقتصاد الوطني (وزارة المال�ة سا�ًقا)

 مضمونه
ا لالعتمادات المخصصة لها في المیزان�ة العامة للدولة یتضمن �افة الب�انات المال�ة وفقً 

 م2017للسنة المال�ة 

 الفصل التشر�عي الخامس – الثانيدور االنعقاد  - 2020 أبر�ل 29 إىل اللجنةاألوىل اإلحالة 

انتهاء اللجنة من 

  املناقشة
 الفصل التشر�عي الخامس – لثلثادور االنعقاد ا - م2020 نوفمبر 18

يف  عدد االجتماعات

 5من الفصل  2الدور 
)5( 

يف  عدد االجتماعات

 5من الفصل  3الدور 
)3( 

 2020نوفمبر   8 –سة الجلسة الخام العرض على اجللسة

رأي ديوان الرقابة املالية 

 واإلدارية

أصدر الدیوان الرأي المهني حول الحساب الختامي الموحد للدولة عن السنة المال�ة 
م، والذي أكد ف�ه أن الحساب 2018مایو    27م بتار�خ  2017د�سمبر    31المنته�ة في  

الجوهر�ة، إیرادات ومصروفات الدولة للسنة  الختامي ُ�ظهر �صورة عادلة، من �ل الجوانب  
المال�ة وفقا للمعاییر واألسس المحاسب�ة إلعداد الحسا�ات الختام�ة الحكوم�ة الصادرة عن 

 وزارة المال�ة واالقتصاد الوطني (وزارة المال�ة سا�ًقا).

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 والقانون�ة الدستور�ة تینمن الناحی ب الختاميالحساسالمة  
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 عدم اعتماد الحساب الختامي قرار جملس النواب 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 اعتماد الحساب الختامي

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 
 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 

 
 

  ثالثالدور االنعقاد العادي 

 ساماخلالفصل التشريعي 
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 م2020 نوفمبر 22التاریخ: 
 ) 6التقریر: ( 

 

احلساب  لجنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوصل  التكميلي  تقريرال

م، وتقرير 2017ديسمرب   31اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  

املناقالت من م، وكشف  2017أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية  

م  2017حساب تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية  

ا)
ً
 واملعد من قبل وزارة املالية واالقتصاد الوطني (وزارة املالية سابق

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثاالنعقاد العادي دور 

 

 مقدمة:

 )،3د   5ف  /ل م ق  ص 455، وبموجب الخطاب رقم (م2020 نوفمبر  10بتاریخ  

ــة المنعقدة بتاریخ وبناًء على قرار  ــتھ الخامس ــورى في جلس ؛ م 2020نوفمبر  8مجلس الش

إلى لجنة   الشـــورى مجلس الســـید علي بن صـــالح الصـــالح رئیس صـــاحب المعالي عادأ

الحســاب الختامي الموحد للدولة للســنة   تقریر اللجنة بشــأن شــؤون المالیة واالقتصــادیةال

ة في  ة المنتھـی الـی ــمبر  31الـم ة  2017دیســ دوـل ة لـل اـم ة الـع ذ المیزانـی م، وتقریر أداء تنفـی

م، وكشــف المناقالت من حســاب تقدیرات أخرى للوزارات والجھات  2017للســنة المالیة 

م والمعد من قبل وزارة المالیة واالقتصـاد الوطني (وزارة 2017الحكومیة للسـنة المالیة 

ــاب الختامية إلعاد المالیة ســابقًا)، ــة الحس ــات ، آنف الذكر دراس ــوء مناقش وذلك في ض

  أسـبوعانأقصـاه  في موعد التكمیلي  ھاتقریر على أن ترفع اللجنة، أعضـاء المجلس بشـأنھ

 .تاریخھمن 
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ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

 المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:لتنفیذ التكلیف 
 :ةاآلتی  ھااتاجتماعتدارست اللجنة الحساب الختامي المذكور في  )1(

 التاریخ رقم االجتماع
 2020 رنوفمب  11 خامسال

 2020نوفمبر  18 السادس 
 

موضوع البحث والدراسة على مي المذكور حساب الختاللاطلعت اللجنة أثناء دراستھا  )2(

 بھ والتي اشتملت على ما یأتي: الوثائق المتعلقة

 والمتضمن: (مرفق) لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیةتقریر . 1

م، وتقریر أداء 2017دیسمبر    31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في   -

م، وكشف المناقالت من حساب تقدیرات 2017تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

م والمعد من قبل وزارة المالیة 2017رى للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة أخ 

  .واالقتصاد الوطني (وزارة المالیة سابقًا)

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -

تم (مقدم من سعادة األستاذ رضا فرج نائب رئیس اللجنة.  للحساب الختامي المذكورتحلیل  -

 )تضمین التحلیل ضمن متن التقریر
 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین للجنة.   -

 

والمتـضمنة    م2020نوفمبر  8بتاریخ مـضبطة جلـسة مجلس الـشورى الخامـسة المنعقدة . 2

 ر.حول الحساب الختامي المذكو  المناقشات
 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

القانوني لشؤون اللجان / المستشار  السید علي عبدهللا العرادي
 مدیر إدارة البحوث والدراسات

 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع
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 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان السید جواد مھدي محفوظ

  مساعد أمین سر لجنة مریم أحمد الرّیسالسیدة 
 إدارة العالقات واإلعالم

  مشرف إعالم السید علي عباس العرادي
 

 

ا: 
ً
 وزارة املالية واالقتصاد الوطني: رأي  ثاني

من حول ما ُطرح  2020نوفمبر  9بتاریخ المنشور في ردھا  – الوزارة تأوضح 

 2017للدولة للعامین مناقشة الحسابین الختامیین  أثناءالت في جلسة مجلس الشورى تساؤ 

متوافق مع اإلجراءات السلیمة إلدارة   2018و  2017في العامین    أن ما تم اقتراضھ  –  2018و 

وتدقیق دیوان الرقابة  لرقابة وخاضع ،العجز المالي بالمیزانیة وسداد استحقاقات الدین العام

المالیة واالداریة، حیث إن المبدأ المحاسبي والمالي المتعارف علیھ یقتضي االقتراض لتأمین 

ي دین حین استحقاقھ أصول  أالعجز في كل سنة باإلضافة إلى سداد  التمویالت الالزمة لتمویل  

وھو ما یتم بشكل دوري من سنة مالیة إلى أخرى. ویتم األخذ بعین االعتبار االحتیاجات 

التمویلیة لسد العجوزات بالمیزانیة وكذلك مواعید سداد كافة استحقاقات أصول الدین العام في 

  مة التي یتم تمویلھا.كل سنة والتدفقات النقدیة القاد

أن كافة العملیات المرتبطة بالدین العام متوافقة مع اإلجراءات الوزارة  توأضاف 

إلى أن ھذه العملیات موثقة وتخضع للرقابة الداخلیة  مشیرةً والقوانین التي تنظم الدین العام، 

بالوزارة والجھات المختصة بالحكومة وكذلك الرقابة الخارجیة من قبل دیوان الرقابة المالیة 

  واإلداریة.

أما بشأن القروض غیر المدرجة في رصید الدین العام المسجل بوزارة المالیة  

لك القروض خاصة بالجھات الحكومیة ذات ن ت أوضحت الوزارة أواالقتصاد الوطني، ف

) من 108والتي تقوم باالقتراض استنادًا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة ( المستقلةالمیزانیات 

یجوز للھیئات المحلیة من بلدیات أو مؤسسات عامة أن "دستور المملكة والتي تنص على أنھ 

أنھ ال یتم سداد  الوزارة وأكدت. "بھاتقرض أو تقترض أو تكفل قرًضا وفقًا للقوانین الخاصة 

البحرین ھذه  ھذه الدیون من المیزانیة العامة للدولة، وال تكفل أو تضمن حكومة مملكة
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من ثم ال تدرج تلك القروض من الناحیتین ضمن رصید الدین العام لحكومة فالقروض، 

 المملكة.

 

 
ً
 رأي اللجنة: : اثالث

دیسمبر  31الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في الحساب تدارست اللجنة 

م، وكشف المناقالت 2017م، وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة  2017

م والمعد من 2017من حساب تقدیرات أخرى للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

 ة تقریرھا بخصوصھبعد إعاد، وزارة المالیة سابقًا)قبل وزارة المالیة واالقتصاد الوطني (

، وذلك م2020نوفمبر  8مجلس الشورى في جلستھ الخامسة المنعقدة بتاریخ قرار بناًء على 

 دراسة الحساب الختامي آنف الذكر في ضوء مناقشات أعضاء المجلس بشأنھ.إلعادة 

 

والدراسة التحلیلیة المعدة بتكلیف من واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ، 

اللجنة لسعادة األستاذ رضا فرج نائب رئیس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون 

  التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارین القانونیین للجنة.

 

الحساب الختامي انونًیا لدراسة قامت بدورھا المنوط بھا دستورًیا وق أنھا اللجنة وتؤكد

للشؤون أن "الحساب الختامي  على ) من الدستور والتي تنص113، تطبیقًا للمادة (المذكور

خالل األشھر التالیة النتھاء السنة   إلى مجلس النوابالمالیة عن العام المنقضي یقدم أوالً 

یصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوًعا  المالیة، ویكون اعتماده بقرار

) من الالئحة الداخلیة لمجلس 144لمادة (لا  ، وتنفیذً بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة"

یة للدولة عن العام المنقضي على أن "یقدم الحساب الختامي للشؤون المال  والتي تنص  الشورى

لى مجلس النواب أوالً خالل الخمسة األشھر التالیة النتھاء السنة المالیة، ویحیلھ رئیس مجلس إ

النواب بعد أن یضع المجلس تقریره إلى رئیس مجلس الشورى، ویكون اعتماده بقرار من 

  مشفوًعا بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة". المجلسین
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بخصوص الحساب (السابق)  ھا  وقت إلعداد تقریرالجھد و اللم تدخر  اللجنة أنھا  د  تؤكو 

 ضرورة مراعاتھا.في إطار من الدقة والمصداقیة، كما أوردت مالحظاتھا التي ترى    المذكور

حسب المعطیات  2017قامت بدراسة الحساب الختامي للدولة للعام تشیر إلى أنھا كما 

  تطورات الحقة. ودون النظر لما طرأ من ذاكآن الموجودة 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب 

، الرابع من الفصل التشریعي الرابع العادي دور االنعقادفي  2018مایو  31الموقر بتاریخ 

دور االنعقاد في  2020أبریل  21بتاریخ  بعدم اعتمادهفي حین أصدر مجلس النواب قراره 

إلى لجنة الشؤون قرار مجلس النواب  وتمت إحالة    .العادي الثاني من الفصل التشریعي الخامس

 ، ورفعت تقریرھا بشأنھ بتاریخ2020أبریل    29 بتاریخ المالیة واالقتصادیة بمجلس الشورى

أعاد معالي رئیس مع بدایة دور االنعقاد الثالث الحالي و .دورذات المن  2020 یونیو  17

، ورفعت اللجنة ھعادة النظر فی إل 2020أكتوبر  19بتاریخ المجلس تقریر اللجنة (السابقة) 

 .2020أكتوبر  21 بتاریخ بخصوصھتقریرھا 

 

والذي جاء   المذكور  اللجنة الجھد الحكومي الذي بذل إلعداد الحساب الختامي  تقدروإذ  

بتفاصیل وإحصاءات توضیحیة عن اإلیرادات والمصروفات والمؤشرات االقتصادیة 

على بیانات  الحساب الختاميألبوابھا، حیث الحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء 

المیزانیة وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاریع لة عما تحقق من مبادئ وأھداف مفصّ 

ھناك بعض المالحظات  زالتتفصیلیة في القطاعات الحكومیة المختلفة؛ إال أنھا ترى أنھ ال

 یة:تتوجزھا في النقاط اآل الختامي على الحساب

 

 مالحظات اللجنة:

 یشتمل الحساب الختامي على البیانات اآلتیة: -1
 

الموحد للدولة موقعًا من رئیس دیوان الرقابة  حساب الختاميالالرأي المھني حول  -أ

 المالیة واإلداریة. 

 . 2017دیسمبر    31بیان اإلیرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المنتھیة في    -ب  
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إیضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك أھم السیاسات المالیة  -جـ 

 . 2017روفات مقارنة باالعتماد لسنة وتفاصیل اإلیرادات والمص

وترى اللجنة أن الحساب الختامي لم یتضمن بیانات التدفق النقدي بحسب ما ینص علیھ 

) من قانون المیزانیة العامة 1تعریف الحساب الختامي المنصوص علیھ في المادة (

 .2002لسنة  39الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، حیث بشكٍل موحد لم یأتِ في إعداد البیانات المالیة  المتبع األساس المحاسبي إن -2

) على 2-1تم تسجیل إیرادات النفط والغاز واإلیرادات الحكومیة األخرى (إیضاح  

) (أي األموال المستلمة)، في حین تم تسجیل 2-2-1(إیضاح األساس النقدي

م إعداد ، إضافة إلى ذلك فقد ت األساس النقدي واالستحقاقالمصروفات على 

مما قد یثیر  أساس االستحقاق؛حسابات المؤسسات والشركات التابعة للدولة على 

). ومن ثم تؤكد اللجنة ضرورة توحید (consistencyتساؤالً بشأن مبدأ المماثلة 

     .في إعداد البیانات المالیةاألسس المحاسبیة المتبعة 

تطور في بعض المؤشرات ما حققھ االقتصاد البحریني من تشید اللجنة ب  -3

االقتصادیة والمالیة، إال أنھ الیزال یعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات 

غیر النفطیة، والیزال النشاط االقتصادي یعتمد بشكل كبیر على القطاع النفطي. 

وعلیھ، تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزیادة 

وتیرة أسرع، وتنویعھا، لتقلیل االعتماد على اإلیرادات اإلیرادات غیر النفطیة ب

 النفطیة تفادًیا لمخاطر تقلبات أسعارھا وانخفاض تلك اإلیرادات.

سیاستھا  ضمنھا الحكومة الموقرة تخذالتي ت  سیاساتترشید اإلنفاق من ال یعتبر -4

السیما المالیة، إال أن اللجنة لم تستطع الوقوف على ما تم تحقیقھ في ھذا المجال، 

أنھ مازال ھناك تجاوز في المصروفات المتكررة (نفقات الخدمات، نفقات 

الحكومة الموقرة بمراعاة قانون المیزانیة العامة الصیانة)، وتوصي اللجنة 

: جدول بالجھات الحكومیة التي تجاوزت أدناه (مرفق واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك.

 )2017المعتمدة لھا في العام  ةالمیزانی
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ان�ة   الجهة   ن الم�ي
 المعتمدة 

الم�وفات 
 مبلغ التجاوز  الفعل�ة 

��ة والتعل�م      وزارة ال�ت
321,186,000  

 
325,060,504  3,874,504 

    وزارة الداخل�ة 
352,756,000  

 
355,343,014  2,587,014 

      وزارة الخارج�ة 
29,249,119  

   
30,098,685  849,566 

 7,311,084   جما�ي مبلغ التجاوز  إ
 

ضبط الدین العام  العامةمن األھداف الرئیسیة التي وضعتھا الدولة للمیزانیة  إن -5

عند المستویات القابلة للتحكم، والتي كان علیھا في السنوات الماضیة، والتي یمكن 

عندھا تعزیز المالءة المالیة للمملكة والقدرة الالزمة للوفاء بجمیع التزاماتھا، إال 

أن الدین العام في تزاید مستمر مما قد یؤثر سلًبا على قدرة الدولة في تحقیق الرؤیة 

القتصادیة. وترى اللجنة أن العالقة بین معدل نمو الدین العام ومعدل النمو ا

االقتصادي ھو أمر غایة في األھمیة لغرض تحقیق االستقرار المالي، وأن 

االرتفاع في حجم الدین العام والنمو في حجم خدمة الدین یجب أن یخضعا للمراقبة 

 والمراجعة الصارمة.

 

إعداد الحساب   المبذول فيالحكومي    الحظات، فإنھا تثّمن الجھدوإذ تبدي اللجنة ھذه الم 

 .المذكور، وتشید بما ورد فیھ من تفصیالت وإحصاءات عن اإلیرادات والمصروفات  الختامي

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى 

 بالموافقة على اعتماده.توصیتھا 
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ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: : ارابع

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

 من:

 مقرًرا أصلیـــــًا.  سعادة األستاذ یاسر إبراھیم حمیدان .1

 مقرًرا احتیاطیـًا.   سعادة األستاذ جواد حبیب الخیاط .2
 

 

 

 

اخامس
ً
 توصية اللجنة:  : ـ

دیسمبر  31الحـساب الختامي الموحد للدولة للـسنة المالیة المنتھیة في  على اعتمادالموافقة 

ة 2017 الـی ة الـم ـــن ة للســ دوـل ة لـل اـم ة الـع ذ المیزانـی ــف 2017م، وتقریر أداء تنفـی م، وكشــ

م 2017المناقالت من حســـاب تقدیرات أخرى للوزارات والجھات الحكومیة للســـنة المالیة 

ا) المالحـظات بـ ، والمـعد من قـبل وزارة الـمالـیة واالقتصـــــاد الوطني (وزارة الـمالـیة ســـــابقـً

 الواردة في التقریر.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

       

 
 خالد حسيـن املسـقطي                                  رضا عبداهللا فرج                  

 ةرئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي          نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية   



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 
 
 

 )2(املرفق 
 

لجنة الشؤون األصلي لتقریر ال
 المالیة واالقتصادیة ومرفقاتھ

 
 
 

  ثالثالدور االنعقاد العادي 

 ساماخلالفصل التشريعي 



 

 

 م 2020أكتوبر  21التاریخ: 
 

 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر السيدايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

الحساب  حول الشؤون المالیة واالقتصادیةلجنة  یسرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر

م، وتقریر أداء تنفیذ 2017دیسمبر  31الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في 

م، وكشف المناقالت من حساب تقدیرات أخرى 2017المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

م والمعد من قبل وزارة المالیة واالقتصاد 2017للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.،  وزارة المالیة سابقًا)الوطني (
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 
           

 
 خالد حسيـن املسـقطي                                                                     

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                              
 
 

 :المرفقات
 خطاب اإلحالة. -
 ملخص التقریر. -

 تقریر اللجنة المذكور أعاله.  .1
 تقریر لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة (السابقة) والمتضمن:  .2

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -أ
 القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین لشؤون اللجان. مذكرة بالرأي  -ب
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -ج
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 لخص لتقرير  م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان

م، 2017د�سمبر   31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المال�ة المنته�ة في 

م، و�شف المناقالت من  2017وتقر�ر أداء تنفیذ المیزان�ة العامة للدولة للسنة المال�ة 

م والمعد من قبل 2017الحكوم�ة للسنة المال�ة حساب تقدیرات أخرى للوزارات والجهات 

 وزارة المال�ة واالقتصاد الوطني (وزارة المال�ة سا�ًقا)

 مضمونه
ا لالعتمادات المخصصة لها في المیزان�ة العامة للدولة یتضمن �افة الب�انات المال�ة وفقً 

 م2017للسنة المال�ة 

 الفصل التشر�عي الخامس – الثانيدور االنعقاد  - 2020 أبر�ل 29 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشر�عي الخامس – لثلثادور االنعقاد ا - م2020 أكتو�ر 21

يف  عدد االجتماعات

 5من الفصل  2الدور 
)5( 

يف  عدد االجتماعات

 5من الفصل  3الدور 
)1( 

 ___ العرض على اجللسة

ديوان الرقابة املالية رأي 

 واإلدارية

أصدر الدیوان الرأي المهني حول الحساب الختامي الموحد للدولة عن السنة المال�ة 
م، والذي أكد ف�ه أن الحساب 2018مایو    27م بتار�خ  2017د�سمبر    31المنته�ة في  

للسنة    الختامي ُ�ظهر �صورة عادلة، من �ل الجوانب الجوهر�ة، إیرادات ومصروفات الدولة
المال�ة وفقا للمعاییر واألسس المحاسب�ة إلعداد الحسا�ات الختام�ة الحكوم�ة الصادرة عن 

 وزارة المال�ة واالقتصاد الوطني (وزارة المال�ة سا�ًقا).

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 والقانون�ة الدستور�ة تینمن الناحی ب الختاميالحساسالمة  
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 عدم اعتماد الحساب الختامي قرار جملس النواب 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 اعتماد الحساب الختامي

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 
 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 

 
 

  ثالثالدور االنعقاد العادي 

 ساماخلالفصل التشريعي 
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 م 2020  أكتوبر 21التاریخ: 
 ) 1التقریر: ( 

 

 خبصوصتقرير اللجنة (السابقة)  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن  

م،  2017ديسمرب    31احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  

م، وكشف 2017املالية  وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة  

املناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية 

ا)2017
ً
 م واملعد من قبل وزارة املالية واالقتصاد الوطني (وزارة املالية سابق

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثاالنعقاد العادي دور 

 

 مقدمة:

اریخ    )،3د  5ف  /ص ل م ق 140وبموـجب الخـطاب رقم (، 2020أكتوبر  19بـت

ب المجلس في  اًء على قرار مكـت د وبـن اني المنعـق ھ الـث اـع اریخ اجتـم م، 2020أكتوبر  18بـت

ــوص إـعادة النظر  ــابـقةمن قـبل اللجـنة  إـعدادـھاالتـقاریر التي تم في بخصــ خالل دور   الســ

المعالي السـید علي ؛ أرسـل صـاحب خامسمن الفصـل التشـریعي ال نياالنعقاد العادي الثا

تقریر   شــؤون المالیة واالقتصــادیةالإلى لجنة  الشــورى مجلس بن صــالح الصــالح رئیس

ــأن ــابقة بشـ ــنة المالیة المنتھیة في  اللجنة السـ ــاب الختامي الموحد للدولة للسـ  31الحسـ

ــمبر  ـــنة الـمالـیة م، وتقریر أداء تنفـیذ المیزانـیة الـعاـمة 2017دیســ م، 2017لـلدوـلة للســ

وكشـف المناقالت من حسـاب تقدیرات أخرى للوزارات والجھات الحكومیة للسـنة المالیة  

ــابقًا)،2017 ــاد الوطني (وزارة المالیة س إلعادة  م والمعد من قبل وزارة المالیة واالقتص

ـ في موعد  ھاتقریر النظر في التقریر المذكور، على أن ترفع اللجنة ــاه خمـس ة أیام من  أقص

 .تاریخھ
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ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

 المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:لتنفیذ التكلیف 
في  وتقریر اللجنة السابقة المعد في ھذا الشأن، تدارست اللجنة الحساب الختامي المذكور )1(

 اآلتي: اجتماعھا

 التاریخ رقم االجتماع
 2020أكتوبر  21 الثاني

 

موضوع البحث والدراسة على مي المذكور حساب الختاللاطلعت اللجنة أثناء دراستھا  )2(

 بھ والتي اشتملت على ما یأتي: الوثائق المتعلقة

 والمتضمن: (مرفق) )السابقةلجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة (تقریر   -

م، وتقریر أداء 2017دیسمبر    31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في   -

م، وكشف المناقالت من حساب تقدیرات 2017تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

م والمعد من قبل وزارة المالیة 2017أخرى للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

  .واالقتصاد الوطني (وزارة المالیة سابقًا)

 القانونیة بمجلس الشورى. رأي لجنة الشؤون التشریعیة و  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -

تم (مقدم من سعادة األستاذ رضا فرج نائب رئیس اللجنة.  للحساب الختامي المذكورتحلیل  -

 )تضمین التحلیل ضمن متن التقریر
 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین للجنة.   -

 

 

 

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:شارك في اجتماعات 

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

القانوني لشؤون اللجان / المستشار  السید علي عبدهللا العرادي
 مدیر إدارة البحوث والدراسات

 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع
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 اللجانإدارة شؤون 
 مشرف شؤون اللجان السید جواد مھدي محفوظ

  مساعد أمین سر لجنة مریم أحمد الرّیسالسیدة 
 إدارة العالقات واإلعالم

  مشرف إعالم السید علي عباس العرادي
 

ا: 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثاني

الحســاب الختامي  ســالمة رأت لجنة الشــؤون التشــریعیة والقانونیة بمجلس الشــورى 

ة المنتھـیة في  الـی ة الـم ـــن دوـلة للســ ــمبر  31الموـحد لـل ذ 2017دیســ م، وتقریر أداء تنفـی

م، وكشـــف المناقالت من حســـاب تقدیرات 2017المیزانیة العامة للدولة للســـنة المالیة 

م والمعد من قبل وزارة المالیة  2017نة المالیة أخرى للوزارات والجھات الحكومیة للسـ 

   ، من الناحیتین الدستوریة والقانونیة.واالقتصاد الوطني (وزارة المالیة سابقًا)

 

ا: 
ً
املواد الدستورية والقانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي املوحد للدولة، وتقرير أداء  ثالث

 : تنفيذ امليزانية العامة
   الختامي للشؤون المالیة للدولة عن   "الحساب أن ) من الدستور على113(نصت المادة

العام المنقضي یقدم أوالً إلى مجلس النواب خالل األشھر الخمسة التالیة النتھاء السنة 

المالیة، ویكون اعتماده بقرار یصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب 

 لرسمیة".مشفوعــًا بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة ا

 ) بشأن الالئحة الداخلیة   2002) لسنة  55) من المرسوم بقانون رقم (144نصت المادة

أن "یقدم الحساب الختامي للشؤون المالیة للدولة عن العام  لمجلس الشورى على

خالل الخمسة األشھر التالیة النتھاء السنة المالیة،  المنقضي إلى مجلس النواب أوالً 

نواب بعد أن یضع المجلس تقریره إلى رئیس مجلس الشورى، ویحیلھ رئیس مجلس ال

ویكون اعتماده بقرار من المجلسین مشفوعــًا بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة 

 الرسمیة".



4 
 

 ) على أن "تسري األحكام الخاصة بمناقشة  ) من ذات الالئحة145نصت المادة

ات اإلضافیة والنقل من العتماداالمیزانیة العامة وإصدارھا على الحساب الختامي و 

باب إلى آخر من أبوب المیزانیة، كما تسري ھذه األحكام على المیزانیات المستقلة 

والملحقة واالعتمادات اإلضافیة المتعلقة بھا والنقل من باب إلى آخر من أبوابھا 

 وحساباتھا الختامیة".

  ّانون ) من قانون المیزانیة العامة الصادر بالمرسوم بق1فت المادة (عر 

الختامي على أنھ "البیانات المالیة السنویة لكل وزارة   م الحساب2002) لعام  39رقم (

أو جھة حكومیة على حدة، أو البیانات المالیة السنویة الموحدة للدولة ككل، في نھایة 

 السنة المالیة المنقضیة، وتتضمن البیانات التالیة:

 المیزانیة العمومیة. -أ

 فات.بیان اإلیرادات والمصرو  -ب

 التدفق النقدي.  -ج

أیة بیانات أو إفصاحات مالیة أخرى یحددھا الوزیر، أو تطلب بموجب المعاییر  -د
 المحاسبیة المتعارف علیھا."

 ) یعد الوزیر بیانات مالیة موحدة ) من قانون المیزانیة العامة على أن "49نصت المادة

الحكومیة، والتي تمثل الحساب ومدققة على أن تتضمن بیانات لجمیع الوزارات والجھات 

الختامي عن السنة المالیة المنقضیة، وتعد ھذه البیانات وفقـًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف 

علیھا وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فیھا وإحالتھا إلى مجلس النواب خالل خمسة أشھر 

یة الموحدة بقرار یصدر من تاریخ إقفال الحسابات السنویة، ویكون اعتماد البیانات المال

عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعــًا بمالحظاتھما وینشر في الجریدة الرسمیة، 

 وذلك قبل نھایة السنة المالیة الالحقة".

 ) من قانون المیزانیة العامة على أن:50نصت المادة ( 

تاریخ إقفال " یقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشورى خالل خمسة أشھر من  -أ

 الحسابات السنویة، تقریر أداء تنفیذ المیزانیة للسنة المالیة المنقضیة.

یتضمن تقریر أداء تنفیذ المیزانیة الوارد بالبند السابق ملخصــًا لمیزانیة البرامج  -ب

للوزارات والجھات الحكومیة، وإجمالي الدین العام ومحتویاتھ والموجودات المالیة 
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واإلعفاءات الضریبیة واألنشطة شبھ الحكومیة، والنتائج المحققة  وااللتزامات الطارئة

 مقارنة باألھداف المرصودة لمیزانیة البرامج الرئیسیة وأیة مؤشرات أداء أخرى".

 

 ) من قانون دیوان الرقابة المالیة على أن:19نصت المادة ( 

ولة والحسابات الختامیة " یعد رئیس الدیوان تقریًرا سنویــًا عن كل من الحساب الختامي للد 

للجھات الخاضعة لرقابتھ، یبین فیھا المالحظات وأوجھ أي خالف یقع بین الدیوان والجھات 

الخاضعة لرقابتھ. ویقدم ھذا التقریر إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك قبل 

س النواب أن یدعو الموعد المقرر العتماد الحساب الختامي الذي یتعلق بھ ذلك التقریر. ولمجل

رئیس الدیوان لحضور جلساتھ التي تناقش فیھا تقریر الدیوان، وأن یؤذن لھ بالتحدث واإلدالء 

 بوجھة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمھ الحكومة من إجابات أو بیانات متعلقة بھا".

 
 

 
ً
م، وتقرير  2017ديسمرب    31احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  ا:  رابع

م، وكشف املناقالت من حساب تقديرات  2017أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية  

م واملعد من قبل وزارة املالية  2017أخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية 

ا) 
ً
 : واالقتصاد الوطني (وزارة املالية سابق

 

یتضمن بیانات اإلیرادات والمصروفات   يالحساب الختامي الموحد للدولة والذلقد تم تدقیق    -  1

ھم أیضاحات المكونة من واإل 2017 دیسمبر 31الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في 

 .األخرى اتیضاح السیاسات المحاسبیة والمعلومات واإل
 

بإعداد الحساب الختامي  (وزارة المالیة سابقًا) يقامت وزارة المالیة واالقتصاد الوطن  - 2

من قبل الوزارة وتضمن كافة البیانات المالیة الصادرة  واألنظمةللقوانین الموحد للدولة وفقا 

 31وفقا لالعتمادات المالیة المخصصة لھا في المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة المنتھیة في  

          .2017دیسمبر 

 ومعاییر القانونألحكام یوان الرقابة المالیة واإلداریة بتدقیق البیانات المالیة وفقا قام د -3

الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة (االنتوساي) 
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)TheInternational Organization of Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI))   ، ظمة مستقلة وذات سیادة غیر سیاسیة، تتمثل أھدافھا األساسیة تعتبر من و

في تبادل اآلراء والخبرات والتجارب بین األجھزة الرقابیة في مجال الرقابة على األموال 

فصاح والمساءلة، إضافة إلى تطویر الخبرات والممتلكات العامة، وترسیخ مبادئ الشفافیة واإل

العلیا للرقابة في كل دولة من دول المنظمة على أساس تطبیق الشعار الفنیة والعلمیة لألجھزة  

ن تبادل التجارب والخبرات واآلراء إن تبادل الخبرات یستفید منھ الجمیع*، حیث إالقائل *

ا لمواصلة التطویر المستمر للرقابة بین أعضاء االنتوساي في ھذه المجاالت یمثل ضماًن 

ا ألمانتھا العامة وتضم في ا مقرً ي من العاصمة النمساویة فیّن الحكومیة. وتتخذ منظمة االنتوسا

 ) جھاز للرقابة المالیة والمحاسبیة على األموال والممتلكات العامة.189عضویتھا حالیا (

 

یرادات ا غیر متحفظ على الحساب الختامي والذي یتضمن بیان اإلأصدر الدیوان رأًی  -4

ھم السیاسات  أو  2017دیسمبر  31 يلیة المنتھیة فوالمصروفات الموحد للدولة للسنة الما

ن الحساب الختامي یظھر بصورة عادلة أ امؤكدً  ،خرىیضاحیة األالمحاسبیة والمعلومات اإل

یرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في من كل الجوانب الجوھریة اإل

        .2017دیسمبر  31
 

ؤكد على تقییم ی  ،ابة المالیة واإلداریة، كجزء من أعمال الرقابةن تقریر دیوان الرقإ -5

و الخطأ وحصول الدیوان أالمخاطر بخصوص البیانات المالیة سواء كانت ناتجة عن االحتیال  

على أدلة رقابیة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس الرأي وعدم اكتشاف أیة معلومات جوھریة ناتجة 

ا عادال وأن البیانات المالیة تمثل المعامالت بطریقة تحقق عرضً   ،عن الخطأ في البیانات المالیة

یضاحات المطلوبة ألعمال لى حصول الدیوان على جمیع البیانات واإلإلھذه البیانات، إضافة 

 لسجالت المحاسبیة المنتظمة.لوأن البیانات المالیة مطابقة  ،التدقیق
 

مایو  27 في اداریة قد تم إنجازھالمالیة واإلبة ان عملیات التدقیق من قبل دیوان الرقإ -6

 .ة التشریعیةطلى السل إ 2018مایو  31 من قبل السلطة التنفیذیة في إحالتھا توتم 2018

 



7 
 

) من دور االنعقاد السنوي العادي الثاني من 193أصدر مجلس النواب الموقر قراره رقم (  -7

م بعدم الموافقة 2020أبریل    21بتاریخ  الفصل التشریعي الخامس في الجلسة الثامنة والعشرین  

م، 2017دیسمبر  31الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في  على اعتماد الحساب الختامي

م، وكشف المناقالت من حساب 2017وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

م والمعد من قبل وزارة 2017ة تقدیرات أخرى للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالی 

 ، مشفوًعا بمالحظات المجلس.المالیة واالقتصاد الوطني (وزارة المالیة سابقًا)
 
 

 

 

 

 

  تحلیل الحساب الختامي:

جمالي اإلیرادات / المصروفات / العجز للسنوات المالیة المنتھیة إالجدول أدناه یظھر بشكل 

 : 2017 – 2014دیسمبر لكل من  31في 
 بحریني دینار                   

 
 

یظھر الزیادة في العجز الكلي مقارنة بسنة  2017 - 2014األربع السنوات العجز خالل إن 

ن العجز قد تم تصنیفھ إلى فئتین (العجز األولي یمثل العجز للسنة دون إكسنة األساس.    2013

  .فوائد القروض) باإلضافة إلى يفیمثل العجز األول يأما العجز الكل .وضرفوائد الق

         

201520162017
فعليفعلي فعلي 

 2,201,101,225  1,897,777,453  2,042,156,454 اإلیرادات 
المصروفات  

المتكررة (بدون فوائد 
القروض)

 2,846,278,409  2,759,454,662  2,703,145,995 

 354,511,708  410,882,998  443,679,113 مصروفات المشاریع 
 856,556,478- 1,272,560,207- 1,247,801,068-العجز األولي

فوائد القروض / الدین 
 479,218,130  361,958,391  269,457,882 العام

 1,335,774,608- 1,634,518,598- 1,517,258,950-العجز الكلي 
التغییر مقارنة لسنة 

2013 كسنة األساس 
(%)

 333.42        359.18        293.53       -131.97 

-314,199,950 

 227,000,000 

-541,199,950 

 3,089,469,108 

 2,955,364,125 

 448,304,933 

2014البیان
فعلي
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ن العجز أوھذا یدل على  .2017% لسنة  294لى إ تن نسبة التغییر قد وصلأمن المالحظ و 

 يدینار بحرین   298,743.990بمقدار    2017نھ قد تم تقلیص العجز خالل  أا ب علمً   ،في ارتفاع

          .2016عن سنة 

  توضیح وتحلیل لبنود المیزانیة كما ھو موضح في الجدول أعاله: يوفیما یل

 بحریني دینار           

 
 
 

  
 
 
 

           :اإلیرادات النفطیة
% 76 ـمقارنة ب  2017اإلیرادات لسنة  يجمالإ% من 75شكلت اإلیرادات النفطیة نسبة  -

       . 2016 سنة اإلیرادات يجمالإمن 

   

وتشیر  ،النفطیة مكونة من إیرادات النفط والغاز والضرائب والرسوم النفطیةدات ایراإل -

     . 2016مقارنة بسنة % 15 ارتفاع بنسبة وجودلى إ

  

أي  ،الف برمیل یومًی أ 197بوسعفة من النفط في حدود أنتاج حقل البحرین وحقل إبلغ  -

        . 2016بتراجع بسیط عن سنة 

  

201520162017

 1,652,517,910  1,436,462,053  1,594,672,391 النفط والغاز الطبیعي
 286,169,019  237,568,219  224,533,723 الضرائب والرسوم

منتجات خدمیة 
 76,443,049  83,868,836  74,776,392 وسلعیة حكومیة

االستثمارات 
 118,002,284  50,362,940  83,506,829 واألمالك الحكومیة

 28,134,290  28,356,558  28,169,590 اإلعانات 
مبیعات األصول 

 290,943  613,885  564,281 الرأسمالیة

غرامات وجزاءات 
 39,543,730  60,544,962  35,933,248 وإیرادات متنوعة

       2,238,261,000  3,089,469,108        2,201,101,225        1,897,777,453        2,042,156,454 إجمالي اإلیرادات 

 28,169,772  28,200,000 

 901,978 
 481,146 

 58,891,542  35,448,873 

 202,894,933  261,418,499 

 53,917,847 
 83,494,167 

 82,346,641 
 103,665,315 

20142017البیان 
اعتمادفعلي

 2,662,346,395  1,725,553,000 

2014201520162017

90606055

106493852

البیان 

تقدیر سعر البرمیل في المیزانیة العامة     (دوالر للبرمیل)

متوسط السعر العالمي للنفط )              السعر العالمي لبرمیل النفط ( 
  ( دوالر لللبرمیل)
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وذلك بسبب ارتفاع تكالیف  ،2016ن قد انخفض مقارنة بسنة ن معدل ربحیة حقل البحری إ -

% مقارنة بالسنة 40بنسبة  2017التكالیف لسنة  إجماليحیث ارتفع  ،والتكریر جنتااإل

          السابقة.

لى إخالل السنة من مبیعات حقل أبوسعفة  بحرینيدینار  2,920.270تم تحویل مبلغ  -

 دینار بحریني. 22,460.872بمبلغ  لسنة السابقةاحتیاطي األجیال القادمة مقارنة با

     

 
 
 
 
 

           :اإلیرادات غیر النفطیة
یر النفطیة والتي تشمل الضرائب والرسوم، المنتجات الخدمیة والسلعیة غ تاإلیرادا -

مات امالك الحكومیة، مبیعات األصول الرأسمالیة، الغرالحكومیة، االستثمارات واأل

         یرادات المتنوعة.والجزاءات واإل

   .2016% مقارنة لسنة 19جمالي اإلیرادات غیر النفطیة بنسبة إلقد زاد  -

 إجماليمن  %52 یرادات الضرائب والرسوم على النسبة األكبر حیث بلغتإاستحوذت  -

         .2017في سنة  غیر النفطیة تاإلیرادا

نفطیة الغیر  تاإلیرادا يجمالإمن  %22االستثمارات واألمالك الحكومیة بلغت نسبتھا  -

    . 2016% مقارنة بسنة 15 تا حیث بلغا ملحوظً وسجلت ارتفاعً 

دات ایرمجموع اإلبمقارنة    بحرینينار  دی   548,583.315تمثل اإلیرادات غیر النفطیة مبلغ   -

        ي.دینار بحرین  2,201,101.225البالغ 
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 المصروفات المتكررة: 
        

 دینار         
 بحریني

 
 
 

    تي:عاله كاآلأإن تفصیل المصروفات حسب البنود الموضحة 

     

          :نفقات القوى العاملة
، 2017% من مجموع المصروفات المتكررة في  45* شكلت مصروفات القوى العاملة نسبة  

     .2016جمالي المصروفات المتكررة في إ% من 46فیما بلغت 

% عن مصروفات سنة 1بنسبة  تقد زاد 2017ن المصروفات الفعلیة لسنة أبالرغم من و 

  .المصروفات المتكررة إلجماليبنفس النسبة تقریبا بالنسبة  انقصً  ناكھأن ال إ 2016

        

 اوھذا یمثل انخفاضً  ،% من المیزانیة المعتمدة98.3بلغت نسبة مصروفات القوى العاملة  *

        .عن المیزانیة المعتمدة% 1.7 بنسبة

  

 
          :نفقات الخدمات

مقارنة ب  2017المصروفات المتكررة في  إجمالي% من 7* شكلت نفقات الخدمات نسبة 

         .2016% في سنة 7

 بسنة مقارنة% 9 بنسبة تبلغ 2017* تجاوزت نفقات الخدمات المیزانیة المرصودة لھا في 

2016 .         

 
          :نفقات السلع االستھالكیة

من مجموع المصروفات المتكررة لسنة  %4.23یة نسبة * شكلت نفقات السلع االستھالك

2017 . 

اعتمادفعلي فعلي فعلي فعلي
20142015201620172017

 1,446,782,768 44.71 1,422,801,853 45.79 1,429,143,771  45.88  1,429,500,860  44.55  1,379,273,023 نفقات القوى العاملة 

 202,513,246 6.96 221,424,899 6.98 217,876,956  7.65  238,420,990  7.21  223,123,791 نفقات الخدمات 

 131,022,857 4.23 134,690,092 4.29 133,774,676  4.21  131,180,581  4.78  147,903,758 نفقات السلع المستھلكة 

 23,797,218 1.03 32,789,672 0.94 29,406,230  0.97  30,313,224  1.17  36,308,070 نفقات السلع الرأسمالیة 

 40,411,370 2.10 66,949,378 2.14 66,748,918  1.93  59,986,238  2.23  69,058,155 نفقات الصیانة 

 615,774,534 17.06 542,922,680 19.59 611,362,748  21.46  668,488,285  23.56  729,348,815 نفقات تحویلیة 
اإلعانات وتسدید الفوائد 

والقروض
 511,214,633  17  557,846,113  17.90  633,099,754 20.3 760,785,551 23.91 769,393,007 

 3,229,695,000 100 3,182,364,125 100 3,121,413,053  100  3,115,736,291  100  3,096,230,245 المجموع 

%%%%البیان 
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، كما %2.8 بنسبة 2017* تجاوزت نفقات السلع االستھالكیة المیزانیة المرصودة لھا في 

 %  1 بنسبة 2016نھا ارتفعت عن نفقات السلع االستھالكیة الفعلیة لسنة أ
 
 
         

          :السلع الرأسمالیة نفقات
 2017 % من مجموع المصروفات المتكررة لسنة1مالیة نسبة نفقات السلع الرأس* شكلت 

         .2016% لسنة 1وبنسبة 

  %.38بنسبة  2017* تجاوزت نفقات السلع الرأسمالیة المیزانیة المرصودة لھا في 

        

          :نفقات الصیانة
  . 2017المصروفات المتكررة في % من مجموع 2.1* شكلت نفقات الصیانة نسبة 

   . %66بنسبة  2017* تجاوزت نفقات الصیانة المیزانیة المخصصة لھا في 

 

       

          :تحویلیةالنفقات ال
، 2017% من مجموع المصروفات المتكررة في 17.1تحویلیة نسبة المصروفات ال* بلغت 

         . 2016% لسنة 19.59مقارنة 

وعن  ،%11 بنسبة 2016مقارنة بسنة  2017تحویلیة المحققة في ال نفقاتال* انخفضت 

        %.12لھا بنسبة  المرصودةالمیزانیة 

  

 
 
 

       :عانات وتسدید القروضمصروفات اإل
  

% مجموع المصروفات 23.9* بلغت مصروفات اإلعانات وتسدید فوائد القروض نسبة 

 ، 2016% من المصروفات المتكررة في 20.3نسبة ، فیما كانت تشكل 2017المتكررة في 

عانات وتسدید فوائد القروض قلت عن المیزانیة ن المصروفات الفعلیة لإلأبالرغم من 

   %.1.1بنسبة  يدینار بحرین  8.607.456بمبلغ  2017المرصودة لھا في 

   

 



12 
 

 :المشاریع
   

 بحریني  دینار                

 
 
 
في حین بلغت   ،ألف دینار بحریني  427مبلغ    2017المیزانیة المعتمدة للمشاریع لسنة  بلغت   -

  %.83أي بنسبة تنفیذ بلغت  ي،دینار بحرین 354.512المصروفات الفعلیة 

       

شكلت نسبة  2017دیسمبر  31ن مصروفات المشروعات في السنة المالیة المنتھیة في إ -

        .المصروفات العامة إجمالي% من 10

  

 
 
 

201720172016

فعليفعلياعتماد
 8,671,900  3,736,798  5,271,730  43 
 8,000,000  4,949,889  10,487,893  62 

 9,554,588  6,374,719  11,601,891  67 

 4,600,000  2,960,788  5,298,704  2 
00 21,478 0

 600,000  103,791  896,216  17 
 5,604,800  4,228,139  4,603,811  75 

 114,480,100  110,086,323  143,004,455  96 
 3,000,000  3,000,000  3,000,000  100 

 60,000  60,000  60,000  100 
 300,000  249,986  195,681  83 

 70,068,912  57,663,189  62,029,663  82 
 4,413,900  2,770,452  3,708,048  63 
 3,000,000  2,999,671  4,070,533  100 
 9,936,200  5,597,657  6,348,337  56 
 462,600  318,096  137,365  69 

 120,535,103  94,705,291  92,671,803  79 
 9,528,100  8,872,225  6,609,206  93 
 4,151,400  1,587,652  248,534  38 

 50,000 00 -00 
 300,000  273,688  175,796  91 

 5,835,000  3,590,338  977,881  62 
 300,000  72,275  105,607  24 
 636,300  451,224  1,063,630  71 
 680,600  663,531  434,961  97 

 1,800,000  1,142,854  1,728,391  63 
 1,575,400  1,399,295  1,138,004  89 
 12,000,000  12,000,000 0 100 

00 15,923,320 0
 400,144,903  329,857,871  381,812,938  82 

المركز الوطني لالورام السرطانیة 
مستشفى الملك حمد الجامعي

مجموع مصروفات المشاریع 

ھیئة المعلومات والحكومة االلكترونیة
المجلس األعلى للقضاء

وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واالوقاف (الشؤون اإلسالمیة)
جھاز المساحة والتسجیل العقاري
وزارة المالیة واالقتصاد الوطنى

شؤون الجمارك 

مجلس المناقصات والمزایدات
المیزانیات التحویلیة

ھیئة البحرین للثقافة واآلثار
المجلس األعلى للصحة

ھییئة جودة التعلیم والتدریب
دیوان الخدمة المدنیة

مكتب نواب رئیس مجلس الوزارء
المجلس األعلى للبیئة

وزارة االشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني (شؤون 
وزارة الموصالت واالتصاالت

الحرس الوطني
وزارة شؤون االعالم

وزارة شؤون  الشباب والریاضة
نادى راشد للفروسیة وسباق الخیل
وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة
وزارة اإلسكان

مكتب صاحب السمو الملكي النائب األول لرئیس مجلس الوزارء

مصروفات المشاریع
نسبة 

الصرف 
(%)

وزارة التربیة والتعلیم
وزارة الصحة

وزارة االشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني ( اإلدارة 
لعامة للتخطیط العمراني وإدارة االستمالك والتعویض شؤون 

الزراعة والثروة البحریة )
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 العجز:
 دیناربحریني  

 
 

    .2017دینار بحریني في  2,201,101.225دات العامة مبلغ ایربلغ مجموع اإل -

 .2017% من المبلغ المعتمد لھا في المیزانیة التقدیریة لسنة 98.3رادات بلغ یاإل إجمالي -

  .2017في  يدینار بحرین 3,182,364.125ة مبلغ متكرربلغ مجموع المصروفات ال -

رصودة ممن المیزانیة ال %96.7بلغت نسبة الصرف لمجموع المصروفات العامة نسبة  -

 لھا.

دینار  1,335,774.608 همقدار ينتج عن زیادة المصروفات عن اإلیرادات عجز فعل -

           .بحریني

مصحوبة باحتواء   2017إیرادات الدولة للسنة المالیة    إجماليساھمت الزیادة المحصلة في   -

     .انخفاض العجز في يمعدالت المصروفات بشكل رئیس

     

  :الدین العام
ملیون 

 دیناربحریني

 
      المصدر 

       .* وفقا للمؤشرات االقتصادیة الصادرة عن مصرف البحرین المركزي 

      . 2017الصادرة عن مجلس التنمیة االقتصادیة للعام ** وفقا للمؤشرات االقتصادیة 

عن وزارة المالیة   والصادر  2019الربع األول من العام    في البحرین  لمملكة ي*** وفقا لمعدل نمو الناتج المحلي حسب التقریر االقتصادي الفصل

      ي.واالقتصاد الوطن

 

201420162017

 2,201,101,225  1,897,777,453  3,089,469,108 اإلیرادات 
 3,182,364,125  3,121,413,053  3,096,230,245 المصروفات المتكررة 
 354,511,708  410,882,998  448,304,933 مصروفات المشاریع 

 1,335,774,608- 1,634,518,598- 455,066,070-العجز 

 2,042,156,454 
 3,115,736,291 
 443,679,113 

-1,517,258,950 

2015البیان
فعلي 

20132014201520162017
 5,105  5,353  7,054  8,705  10,587 
 271  221  172  161  144 

 5,376  5,574  7,226  8,866  10,731 
 12,370  *12734  *12122  **12486  ***12935 

 43  44  60  71  83 
 28  4  30  23  21 
نسبة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي(%) 3.6***  3**  5  3  7 

رصید سندات التنمیة  - یشمل أذونات خزینة وصكوك
رصید قروض الصنادیق والبنوك

اجمالى الدین العام
الناتج المحلى االجمالى

نسبة اجمالى الدین العام من الناتج المحلى االجمالى (%)
نسبة النمو في الدین العام (%)

فعلى البیان 
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، بینما 2017القروض للسنة المالیة  إجمالي% من 46.5شكلت القروض المحلیة نسبة  -

% لنفس السنة، مقارنة بتشكیل القروض المحلیة نسبة 53.5شكلت القروض الخارجیة 

 . 2016القروض للسنة المالیة  إجمالي% من  47.6% والقروض الخارجیة 52.4

         

دینار بحریني  1,864.785جمالیة بلغت إ بقیمة 2017 المالیةارتفع الدین الحكومي للسنة  -

، فقد بلغ حجم الدین الحكومي 2016% على ما كان علیھ في السنة المالیة 21وبمعدل 

في  بحرینيدینار  8,866.000، مقارنة بمبلغ 2017دینار بحریني في  10,730.785

2016 .          

  . يدینار بحرین  1,335,774.608بلغ  2017للسنة المالیة لسنة  يالعجز الفعل -

        

ا اخ
ً
 رأي اللجنة: : مس

 

الختامي الموحد للدولة للسنة الحساب  تدارست اللجنة تقریر اللجنة السابقة بخصوص

م، وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة 2017دیسمبر  31المالیة المنتھیة في 

م، وكشف المناقالت من حساب تقدیرات أخرى للوزارات والجھات الحكومیة 2017المالیة 

، وزارة المالیة سابقًا)م والمعد من قبل وزارة المالیة واالقتصاد الوطني (2017للسنة المالیة  

 18اجتماعھ الثاني المنعقد بتاریخ بعد إعادتھ إلى اللجنة بناًء على قرار مكتب المجلس في 

من قبل اللجنة السابقة  التقاریر التي تم إعدادھا، بخصوص إعادة النظر في م2020أكتوبر 

 الخامس.الفصل التشریعي  دور االنعقاد العادي الثاني من خالل

واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ، والدراسة التحلیلیة المعدة بتكلیف من 

اللجنة لسعادة األستاذ رضا فرج نائب رئیس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون 

  التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارین القانونیین للجنة.

لى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب وتجدر اإلشارة إ

، الرابع من الفصل التشریعي الرابع العادي دور االنعقادفي  2018مایو  31الموقر بتاریخ 

دور االنعقاد في  2020أبریل  21بتاریخ  في حین أصدر مجلس النواب قراره بعدم اعتماده

 .خامسالعادي الثاني من الفصل التشریعي ال
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والذي جاء   المذكور  اللجنة الجھد الحكومي الذي بذل إلعداد الحساب الختامي  تقدروإذ  

بتفاصیل وإحصاءات توضیحیة عن اإلیرادات والمصروفات والمؤشرات االقتصادیة 

على بیانات  الحساب الختاميألبوابھا، حیث الحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء 

لة عما تحقق من مبادئ وأھداف المیزانیة وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاریع مفصّ 

ھناك بعض المالحظات  زالتات الحكومیة المختلفة؛ إال أنھا ترى أنھ التفصیلیة في القطاع

 یة:تتوجزھا في النقاط اآل الختامي على الحساب

 

 مالحظات اللجنة:

 یشتمل الحساب الختامي على البیانات اآلتیة: -1
 

الموحد للدولة موقعًا من رئیس دیوان الرقابة  الحساب الختاميالرأي المھني حول  -أ

 اإلداریة. المالیة و 

 . 2017دیسمبر    31بیان اإلیرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المنتھیة في    -ب  

إیضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك أھم السیاسات المالیة  -جـ 

 . 2017وتفاصیل اإلیرادات والمصروفات مقارنة باالعتماد لسنة 

لم یتضمن بیانات التدفق النقدي بحسب ما ینص علیھ وترى اللجنة أن الحساب الختامي  

) من قانون المیزانیة العامة 1تعریف الحساب الختامي المنصوص علیھ في المادة (

 .2002لسنة  39الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
       

، حیث بشكٍل موحد لم یأتِ في إعداد البیانات المالیة  المتبع األساس المحاسبي إن -2

) على 2-1تم تسجیل إیرادات النفط والغاز واإلیرادات الحكومیة األخرى (إیضاح  

) (أي األموال المستلمة)، في حین تم تسجیل 2-2-1(إیضاح األساس النقدي

، إضافة إلى ذلك فقد تم إعداد األساس النقدي واالستحقاقالمصروفات على 

مما قد یثیر  أساس االستحقاق؛حسابات المؤسسات والشركات التابعة للدولة على 

). ومن ثم تؤكد اللجنة ضرورة توحید (consistencyتساؤالً بشأن مبدأ المماثلة 

    .في إعداد البیانات المالیةاألسس المحاسبیة المتبعة 
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ما حققھ االقتصاد البحریني من تطور في بعض المؤشرات تشید اللجنة ب  -3

نھ الیزال یعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات االقتصادیة والمالیة، إال أ

غیر النفطیة، والیزال النشاط االقتصادي یعتمد بشكل كبیر على القطاع النفطي. 

وعلیھ، تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزیادة 

ادات اإلیرادات غیر النفطیة بوتیرة أسرع، وتنویعھا، لتقلیل االعتماد على اإلیر

 النفطیة تفادًیا لمخاطر تقلبات أسعارھا وانخفاض تلك اإلیرادات.

 

سیاستھا  ضمنھا الحكومة الموقرة تخذالتي ت  سیاساتترشید اإلنفاق من ال یعتبر -4

المالیة، إال أن اللجنة لم تستطع الوقوف على ما تم تحقیقھ في ھذا المجال، السیما 

ررة (نفقات الخدمات، نفقات أنھ مازال ھناك تجاوز في المصروفات المتك

 العامة المیزانیة  قانونالصیانة)، وتوصي اللجنة الحكومة الموقرة بمراعاة 

 واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك.

 
ضبط الدین العام  العامةمن األھداف الرئیسیة التي وضعتھا الدولة للمیزانیة  إن -5

عند المستویات القابلة للتحكم، والتي كان علیھا في السنوات الماضیة، والتي یمكن 

عندھا تعزیز المالءة المالیة للمملكة والقدرة الالزمة للوفاء بجمیع التزاماتھا، إال 

أن الدین العام في تزاید مستمر مما قد یؤثر سلًبا على قدرة الدولة في تحقیق الرؤیة 

القتصادیة. وترى اللجنة أن العالقة بین معدل نمو الدین العام ومعدل النمو ا

االقتصادي ھو أمر غایة في األھمیة لغرض تحقیق االستقرار المالي، وأن 

االرتفاع في حجم الدین العام والنمو في حجم خدمة الدین یجب أن یخضعا للمراقبة 

 والمراجعة الصارمة.

 

إعداد   المبذول فيالحكومي    مالحظات، فإنھا تثّمن الجھدوإذ تبدي اللجنة ھذه ال  

المذكور، وتشید بما ورد فیھ من تفصیالت وإحصاءات عن اإلیرادات   الحساب الختامي

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل السادة أعضاء   .والمصروفات

وتوصي المجلس الموقر  ،اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتھت إلیھ اللجنة السابقة

 بالموافقة على اعتماده.



17 
 

ا: ساد
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: س

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

 من:

 مقرًرا أصلیـــــًا.  سعادة األستاذ یاسر إبراھیم حمیدان .1

 مقرًرا احتیاطیـًا.   األستاذ جواد حبیب الخیاطسعادة  .2

 

ابعسا
ً
 توصية اللجنة:  : ـ

ــیة  ــابقة) بالموافقة على اعتماد لجنةالموافقة على توصـ ــادیة (السـ ــؤون المالیة واالقتصـ  الشـ

ــنة المالیة المنتھیة في  ــاب الختامي الموحد للدولة للس ــمبر  31الحس م، وتقریر 2017دیس

م، وكشـــف المناقالت من حســـاب 2017المیزانیة العامة للدولة للســـنة المالیة أداء تنفیذ 

م والمعد من قبل وزارة 2017تقدیرات أخرى للوزارات والجھات الحكومیة للســــنة المالیة 

 المالحظات الواردة في التقریر.ب ، المالیة واالقتصاد الوطني (وزارة المالیة سابقًا)

 

 المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض على 

 

 

           

 

 
 خالد حسيـن املسـقطي                                  رضا عبداهللا فرج                 

 ةرئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي          نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 
 
 

 )2(املرفق 
 

لجنة الشؤون المالیة تقریر 
 واالقتصادیة (السابقة) ومرفقاتھ

 
 
 

  ثالثالدور االنعقاد العادي 

 ساماخلالفصل التشريعي 
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