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 ( 1ملحق رقم )
 

 قرار خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 جملس قرار حول النواب جملس

 قانون مشروع خبصوص الشورى

 رقم القانون من( 5) املادة بتعديل

 رعاية بشأن م2006 لسنة( 74)

 يف املعد) املعاقني، وتشغيل وتأهيل

 من املقدم بقانون االقرتاح ضوء

 (.النواب جملس
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 م 2021أكتوبر   19التاريخ: 

 ( 5التقرير رقم ) 

 

 تقرير جلنة اخلدمات  
قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى حول مشروع قانون  بشأن 

م بشأن رعاية وتأهيل  2006( لسنة 74( من القانون رقم ) 5بتعديل الادة )
 وتشغيل العاقني

 )العد بناء على االقرتاح بقانون القدم من جملس النواب(  
 اخلامسالفصل التشريعي  - الرابع دور االنعقاد العادي

 

 :مقدمــة

ص ل خ ت / ف   652، وبموجب الخطاب رقم )م2021أكتوبر    17بتاريخ    

بتاريخ  4د    5 المنعقد  الثاني  اجتماعه  في  المجلس  مكتب  قرار  على  وبناًء   ،)17  

، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة  م2021أكتوبر  

العادي   االنعقاد  دور  خالل  أرسل    الثالثالسابقة  الخامس؛  التشريعي  الفصل  من 

م رئيس  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  المعالي  لجنة  صاحب  إلى  الشورى  جلس 

بشأن   السابقة  اللجنة  تقرير  مجلس  الخدمات  قرار  بخصوص  النواب  مجلس  قرار 

المادة )الشورى حول   بتعديل  القانون رقم )5مشروع قانون  م 2006( لسنة  74( من 

من   المقدم  بقانون  االقتراح  على  بناء  )المعد  المعاقين  وتشغيل  وتأهيل  رعاية  بشأن 

النواب(  عشر  والمتخذ،  مجلس  الحادية  الجلسة  الموافق    ةفي  األحد  يوم   24المنعقدة 
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، إلعادة م، من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس 2019فبراير  

على أن ترفع اللجنة تقريرها في موعد أقصاه خمسة أيام  النظر في التقرير المذكور،  

 من تاريخه. 

 إجراءات اللجنة: - أوالا 

 ات اآلتية:اللجنة القرار المذكور في االجتماعتدارست    (1)

 الفصل الدور التاريخ  رقـم االجتمـاع 

 5 2 م 2020يناير   13 10

 5 2 م 2020يناير   20 11

 5 2 م 2020يناير   27 12

 5 3 م 2020أكتوبر   26 2

 5 4 م 2021أكتوبر   19 2

 

علررى اللجنة أثناء دراستها للقرررار المررذكور موارروع البحررس والدراسررة  اطلعت   (2)

   يلي:والتي اشتملت على ما    بهالوثائق المتعلقة  

 

 تقرير لجنة الخدمات )السابقة( والمتضمن: -

قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلسسس الشسسورى حسسول مشسسرو  قسسانون  •

م بشأن رعايسسة وتأهيسسل 2006( لسنة  74( من القانون رقم )5بتعديل المادة )

 .وتشغيل المعاقين )المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 (  مرفق) 

 (  مرفقمرئيات وزارة العمل والتنمية االجتماعية. )  •

     (  مرفق)  مرئيات جمعية الرحمة لرعاية المعاقين. •
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ينرراير  20المنعقررد بترراري  بدعوة من اللجنة، شارك في االجتماع الحادي عشر  -

 م، ممثلون عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية حيس حضر كل من:2020

 

 المنصب  االسم

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة 
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل  

 االجتماعي

 مستشار قانوني   الدكتور أسامة كامل محمود متولي 

 منسق إداري  السيد سيد عبدالجبار سلمان

 

 من األمانة العامة بالمجلس: اجتماعات اللجنةشارك في   •
 

 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني   محسن علي الغريري

 اللجان إدارة شؤون 

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 أمين سر اللجنة المساعد  دانة ابراهيم الشيخ 

 البحوث والدراسات  قسم

 العامة  بحوث المشرف  منى ابراهيم العيد 

 والتواصل  واإلعالم قسم

 مـشرف إعالم وتواصل  علي عباس العرادي

 أخصائي إعالم وتواصل  السيدة سما عبدالجليل علي

 أخصائي إعالم وتواصل  السيد صادق جعفر الحلواجي
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ا: رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية: 
ا
 ثانيـ

تؤيد وزارة العمل والتنمية االجتماعية اإلبقاء على القانون النافذ، ألن تطبيسس  

النص المقترح سيترتب عليسسه انعكسساس سسسلبي علسسى وصسسو األشسسخاص ذوي اإلعاقسسة 

وأقسسارب م فسسي العمسسل وخاصسسة بالقطسسا  الخسساص، كمسسا يصسسعب علسسى لجنسسة التقيسسيم 

 . والتشخيص صبط مسألة تحديد القرابة حتى الدرجة الثالثة
 

 

ا: 
ا
 :مرئيات مجعية الرمحة لرعاية العاقنيثالثـ

رأت جمعية الرحمة لرعاية المعاقين أنسسه مسسن األفصسسل اإلبقسساء علسسى القسسانون  

النافذ حاليسسسًا وحصسسر صسسلة القرابسسة حتسسى الدرجسسة األولسسى مسسن أقربسساء ذوي اإلعاقسسة 

المعنيين بتقديم أوجسسه الرعايسسة الالزمسسة ل سسم، وذلسسك تحقيقسسسًا لمصسسلحة ذوي اإلعاقسسة، 

لثة في منح ساعتي الراحة أثناء العمسسل حيث إن توسيو نطاق القرابة حتى الدرجة الثا

سيترتب عليه آثاًرا سلبية علسسى ذوي اإلعاقسسة وأقربسسائ م وسسسيؤدي إلسسى تقليسسل فسسرص 

توظيف م خصوصسًا في القطا  الخاص، وفي الوقت الذي نتطلو فيه إلسسى أهميسسة مسسنح 

ص التس يالت وأوجه الدعم والرعاية الالزمة ل ذه الفئات إال أنه بالمقابل يجب الحسسر

على تجنب التأثيرات السلبية الناجمة عن هسسذه القسسرارات ومراعسساة تحقيسس  المصسسلحة 

 العامة لجميو األطراف المعنية مو وصو الصوابط والشروط التنظيمية ال ادفة. 
 

 

ا
ا
 :: رأي اللجنـة رابعـ

قرار مجلس النواب بخصوص  تقرير اللجنة ) السابقة ( بشأن  تدارست اللجنة    

( 74( من القانون رقم )5الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة )قرار مجلس  

م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين )المعد بناء على االقتراح بقانون  2006لسنة  

بعد إعادته للجنة بناًء على خطاب معالي رئيس المجلس  ،  المقدم من مجلس النواب(

القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة  بخصوص إعادة النظر في مشروعات  

 السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثالس من الفصل التشريعي الخامس. 
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وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبررل أاررحاب السررعادة أعضرراء 

خلصــت اللجنــة إلــى التمســ  بتوصــية اللجنــة )الســابقة( بالتمســ  بــالقرار اللجنررة  

جلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلـ  السابق لم

 لالعتبارات اآلتية:

 

ترى اللجنة أنرره مررن األنسررف واألوفررق واألكثررر تحقيقرررًا لمصررلحة  وي اإلعاقررة   أوالً:

اإلبقاء على الفقرة كما هي عليه في القررانون النافررذ، وحصررر اررلة القرابررة مررن 

أقاربهم من الدرجة األولى  ألنهم األولى برعايتهم وهررم الررذين  وي اإلعاقة في  

يتررأثرون مباشرررةً مررن رعررايتهم، ويعيشررون معهررم فرري الغالررف، وهررو مررا يفرري 

 بالغرض المطلوب من الرعاية لذوي اإلعاقة.

المادةثانيـًا نص  في  القصور  أوجه  القانون  مشروع  يعالج  لم  رقم  5)  :  القانون  من   )

  وي اإلعاقة وتعديالته، وإنمابشأن رعاية وتأهيل وتشغيل    2006( لسنة  74)

اقتصر على توسيع نطاق استحقاق ساعتي الراحة اليومية لتشمل األقارب حتى  

 الدرجة الثالثة )بدالً من الدرجة األولى في القانون النافذ(، ويؤخذ عليه اآلتي: 

القانون    -أ مشروع  يتضمن  والزو  النص لم  الزوج  شمول  على  في  اراحة ً  جة 

قرابة  تعتبر  بينهما ال  الزوجية  رابطة  إن  الراحة حيس  استحقاق ساعتي  نطاق 

 مصاهرة أو قرابة نسف حتى يمكن حساب درجتها.

)  -ب المادة  تزال  )معاقرًا(  5ما  مصطلح  تستخدم  منه  للقانونخالف(  )  رًا  ( 35رقم 

)  2017لسنة   القانون رقم  أحكام  بعض  لسنة  74بتعديل  والذي نص    2006( 

)على   عبارة  )معاق  سًاشخصاستبدال  بكلمة  اإلعاقة(  ذوي  في    (سًامن  الواردة 

( المادة  الثانية من  )5الفقرة  القانون رقم  لسنة  74( من  بشأن رعاية    2006( 

 . ذوي اإلعاقةوتأهيل وتشغيل 

ما يزال مشرو  القانون يستخدم مصطلح )المعاقين( سواء في مسماه أو في   -ج

)  للقانون  خالفرًاالديباجة   لسنة  35رقم  القانون    2017(  أحكام  بعض  بتعديل 

 . 2006( لسنة 74رقم )
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: تضمن مشروع القانون ربط استحقاق ساعتي الراحة بالقرابة ولرريس بالرعايررة فلررم ثالثــًا

يشمل حاالت الرعاية الفعلية للشخص المعاق خارج إطار األسرة التي تضررمنها 

قانون الطفررل بشأن الحضانة األسرية، و   2000( لسنة  22المرسوم بقانون رقم )

رقررم الصادر بالقررانون  األسرة وقانون ،2012( لسنة 37قانون رقم )الصادر بال

 .2017( لسنة  19)
 

بالنظر إلى حداثة برردء تطبيررق   مبررات التعديل التي تضمنها مشروع القانون  : انتفاءرابعـًا

النص المتعلق بالحق في ساعتي الراحررة، إ  لررم  يصرردر أي قرررار إداري تنفيررذًا 

بشررأن رعايررة وتأهيررل  2006( لسررنة 74( مررن القررانون رقررم )5المررادة ) لررنص 

( لسررنة 59رقررم ) وي اإلعاقررة )والررذي عرردل بموجررف القررانون المعرردل  وتشغيل  

 2018ديسررمبر  27اعتي الراحررة( حتررى لغايات اسررتحداا الحررق فرري سرر   2014

فرري الجريرردة الرسررمية فرري يرروم الخمرريس   2018( لسررنة  80)ونشر القرار رقم )

 2019(، و لم يتم البدء بتطبيقه عملًيا حتررى بدايررة عررام  2019يناير    10الموافق  

بحسف ما أورده ممثلو وزارة العمل والتنمية االجتماعية فرري مضرربطة المجلررس 

(، كما أكررد 2019فبراير    24  -الجلسة الحادية عشرة-  )مضبطة مجلس الشورى

  2020ينرراير    20ممثلو وزارة العمل والتنمية االجتماعيررة أمررام اللجنررة بترراري    

يرعررى   لمررنشرركاوى حررول طلبررات مررنح سرراعتي الراحررة    ةعرردم وجررود أيرر على  

 من أقربائه. شخصرًا من  وي اإلعاقة
 

ا إلعاقررة )االتحرراد البحرينرري للمعرراقين، : أكرردت مرئيررات الجهررات المعنيررة بررذوي اخامســً

جمعية الرحمة لرعايسسة و   والجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين وأادقائهم،

( على ارورة  تحقيررق الترروازن بررين الرررخص والتسررهيالت الممنوحررة المعاقين

وتفادي آثارها السلبية على حياتهم كمسررألة ترروافر فرررص العمررل،   اإلعاقةلذوي  

ء سسسلبية علسسى أقربسسا اإن توسيو نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة سيرتب آثسسارً و 

في القطا  الخاص،   اوسيؤدي إلى تقليل فرص توظيف م خصوصً   ذوي اإلعاقة
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لعامسسة يجب الحرص على تجنب التأثيرات السلبية ومراعاة تحقي  المصسسلحة او 

 .لجميو األطراف المعنية
 

: ترى اللجنة أن مشررروع القررانون يضررع علررى عرراتق الجهررة اإلداريررة المختصررة سادســًا

قررراره العديررد مررن الصررعوبات فرري تحديررد الشررخص إبتطبيق أحكامرره فرري حالررة  

المسؤول عن رعاية الشخص  و اإلعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثالثررة، حيررس 

ا إن هذه الدرجة تشمل   فئات كثيرة مررن األقررارب، ويثيررر مشررروع القررانون أيضررً

اعوبات عملية متعلقة باستقبال وفرز وتقييم طلبررات اسررتحقاق سرراعتي الراحررة 

 والتنازع في استحقاقها والرقابة على مضمونها.
 

 

ا،   تنّوه اللجنة بأنسابعًا:   مملكة البحرين من الدول التي تولي  وي اإلعاقة اهتماًما خااررً

وأنها كانت في طليعة الدول التي وافقررت علررى االنضررمام إلررى االتفاقيررة العربيررة 

بشررأن تأهيررل وتشررغيل  وي اإلعاقررة و لرر  بموجررف  1993( لسررنة 17رقررم )

، كمررا اررادقت علررى اتفاقيررة حقرروق األشررخاص 1996( لسررنة  3المرسوم رقم )

نت ، فضررالً عررن أنهررا اررمّ 2011( لسررنة 22 وي اإلعاقة و ل  بالقررانون رقررم )

بشررأن رعايررة وتأهيررل وتشررغيل  وي اإلعاقررة  2006( لسررنة 74القررانون رقررم )

حقوقرًا تضمن لذوي اإلعاقة الرعايررة واالنرردماج فرري المجتمررع، وتقرردّم الحكومررة 

 أيضاً المزايا والخدمات المتكاملة والمستمرة لهذه الفئة من أفراد المجتمع.

 

 

ا
ا
 ياطي:اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحت :خامسـ

 

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

 اختيار كل من: 

 مقرًرا أصليًا.    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجــــيسعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.    سعادة الدكتورة ابتسـام محمــد صالـــح الدالل .2
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ا:
ا
 توصية اللجنة: سادسـ

اللجنة    فإن  آراء،  من  أبدي  وما  مناقشات  من  دار  ما  من    في اوء  وانطالقًا 

 تواي بما يلي: ،  حرصها الشديد على حماية ورعاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 

بعدم    بالقرار السابق لمجلس الشورى  بالتمس   )السابقة(   اللجنةالتمس  بتوصية    -

المادة )  المبدأ علىالموافقة من حيث   القانون رقم 5مشروع قانون بتعديل  ( من 

لسنة  74) على  2006(  بناء  )المعد  المعاقين  وتشغيل  وتأهيل  رعاية  بشأن  م 

النواب(، مجلس  من  المقدم  بقانون  عشر  االقتراح  الحادية  الجلسة  في    ةوالمتخذ 

ادي األول من  م، من دور االنعقاد الع 2019فبراير    24المنعقدة يوم األحد الموافق  

   .الفصل التشريعي الخامس

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 
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 ( 2ملحق رقم )

 

 املالية الشؤون جلنة تقرير

 احلساب خبصوص واالقتصادية

 القادمة األجيال الحتياطي اخلتامي

 ديسمرب 31 يف املنتهية املالية للسنة

 قبل من تدقيقه بعد م،2019

 .واإلدارية املالية الرقابة ديوان
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 2021أكتوبر   24 التاريخ:

 ( 1التقرير: ) 

 

 

تقريـر جلنـة الشؤون الالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة )السابقة( 
لسنة الالية لحتياطي األجيال القادمة  ال   اخلتامي  حلساباحول  

بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة  ،  2019ديسمرب   31   النتهية يف
 الالية واإلدارية 

 

 الفصل التشريعي الخامس  – رابعالدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة: 

ص ل م ق / ف   653)، وبموجب الخطسساب رقسسم  2021أكتوبر    17خ  بتاري  

 17(، وبناًء على قرار مكتب المجلس فسسي اجتماعسسه الثسساني المنعقسسد بتسساريخ  4د    5

، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة 2021أكتوبر  

مسسن الفصسسل التشسسريعي الخسسامس؛ أرسسسل  لسسثاالنعقاد العادي الثاالسابقة خالل دور 

صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصسسالح رئسسيس مجلسسس الشسسورى إلسسى لجنسسة 

ــابالشسسؤون الماليسسة واالقتصسسادية تقريسسر اللجنسسة السسسابقة بشسسأن  ــامي الحس  الخت

 بعـد  ،2019ديسـمبر    31  لسـنة الماليـة المنتةيـة فـيلحتياطي األجيال القادمـة  ال

إلعسسادة النظسسر فسسي التقريسسر ، تدقيقــم مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة وا داريــة

علسسى أن ترفسسو اللجنسسة المذكور، أو االكتفسساء بمسسا انت سسى إليسسه رأي اللجنسسة السسسابقة،  



97 
 

الموقر  عرصه على المجلس، ليتم  من تاريخهأقصاه خمسة أيام  تقريرها في موعد  

 في إحدى جلساته.

 

 إجراءات اللجنة:  :أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

في  وتقرير اللجنة السابقة المعد في هذا الشأن،المذكور  الحسابتدارست اللجنة  ( 1)

 اآلتي:  اجتماع ا

 التاريخ  رقم االجتماع

 2021أكتوبر   24 نيالثا

 

دراست ا    (2) أثناء  اللجنة  الوثائ     للحساباطلعت  على  والدراسة  البحث  موصو  

 به والتي اشتملت على ما يأتي:  المتعلقة

 والمتصمن:  )مرفق( (السابقةلجنة الشؤون المالية واالقتصادية )تقرير   -

في    - المنت ية  المالية  للسنة  القادمة  األجيال  الحتياطي  الختامي    31الحساب 

 . بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية ، 2019ديسمبر 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.   -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارين القانونيين للجنة.  -

بخصسسوص رد وزارة الماليسسة واالقتصسساد السسوطني علسسى استفسسسارات اللجنسسة  -

 الحساب المذكور.
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 شارك في اجتما  اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 هيئة المستشارين القانونيين 

 الدكتور علي حسن الطوالبة 
هيئة المستشارين نائب رئيس  

 القانونيين 

 المستشار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني  السيدة أمينة علي ربيع 

 باحث اقتصادي السيد مشعل إبراهيم المالكي 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مةدي محفوظ

 إدارة العالقات وا عالم

 وتواصل مشرف إعالم  السيد علي عباس العرادي

 

ا: 
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثاني

الحسسساب سررالمة الشررورى رأت لجنررة الشررؤون التشررريعية والقانونيررة بمجلررس 

، 2019ديسسسمبر    31الية المنت ية فسسي  الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة الم

مررن النرراحيتين الدسررتورية ؛ بعسسد تدقيقسسه مسسن قبسسل ديسسوان الرقابسسة الماليسسة واإلداريسسة

 .والقانونية

 ثا
ا
 :الواد القانونية ذات الصلة، وحساب األجيال القادمة ا: بيانات إنشاء وتطور لث

رقم   .1 القانون  بموجب  القادمة  األجيال  احتياطي  حساب  إنشاء  لسنة   ( 28) تم 

القادمة  2006 لألجيال  االحتياطي  نصت   2006يوليو    17في    بشأن  حيث 

المالية حساًب 2المادة ) القانون المذكور على أنه " تفتح وزارة  ا  ا خاصً ( من 
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المنصوص   األموال  فيه  ترصد  القادمة"  األجيال  احتياطي  "حساب  يسمى 

( المادة  في  فيه  1علي ا  وترصد  استثمارات ا"،  وعوائد  القانون  هذا  من   )

 المبالغ المقتطعة من تصدير النفط وعوائد استثمارها.

رقم   .2 المرسوم  األجيال    2008لسنة    25ينظم  احتياطي  مجلس  عمل  نظام 

و  اختصاصاته،  مالية،  إوتحديد  سنة  لكل  للحساب  الختامي  الحساب  عداد 

وعرصه على مجلس الوزراء، وقيام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمراقبة 

 وتدقي  الميزانية والحساب الختامي للحساب. 

بدأ الخصم الفعلي من اإليرادات الواردة من تصدير النفط الخام اعتباًرا من   .3

 وفقاً للمرسوم.  2007يناير   1

برميل  يعت  .4 أمريكي واحد عن كل  أساًسا على خصم دوالر  الحساب  مد دخل 

  40من النفط الخام المصدر خارج البحرين عندما يتجاوز سعر النفط الخام  

)حيث  دوالًرا،   المادة  )1تنص  رقم  القانون  من  لسنة  28(  بشأن   2006( 

كل  االحتياطي لألجيال القادمة على أنه "يُقتطو دوالر أمريكي واحد من سعر 

على   سعره  يزيد  خام  نفط  مملكة  دوالرً   40برميل  خارج  تصديره  ويتم  ا 

اعتبارً  لتكوين  البحرين  القانون،  هذا  لنفاذ  التالية  المالية  السنة  أول  من  ا 

يسمى   خاص  القادمة""احتياطي  األجيال  المبلغ    احتياطي  خفض  يجوز  وال 

ات االستثمارية المقتطو أو زيادته أو التصرف بأموال االحتياطي لغير العملي 

 .إال بقانون"

بشأن االحتياطي لألجيال   2006( لسنة  28( من القانون رقم )5تنص المادة ) .5

األجيال   احتياطي  لحساب  الختامي  الحساب  الحكومة  "تقدم  أن  على  القادمة 

القادمة المدق  من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب خالل األش ر  

النت اء التالية  بعد    الخمسة  الختامي  الحساب  اعتماد  ويكون  المالية،  السنة 

النواب   ومجلس  الشورى  مجلس  من  كل  عن  تصدر  ا مشفوعً موافقة 

 بمالحظات ما، وينشر في الجريدة الرسمية". 
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بتاريخ    إلى مجلس النواب عمالً بأحكام المادة المذكورة أعاله أحالت الحكومة .6

الختامي    2020يوليو    20 المالية الحساب  للسنة  القادمة  األجيال  الحتياطي 

في   المالية   2019ديسمبر    31المنت ية  الرقابة  ديوان  قبل  من  تدقيقه  بعد 

الحساب   ؛واإلدارية  أن  وياُلحظ  حوله.  المالحظات  وبيان  اعتماده  لغرض 

( المادة  في  المحدد  الميعاد  خالل  إحالته  تتم  لم  قانون  5الختامي  من   )

الق لألجيال  السنة االحتياطي  النت اء  التالية  الخمسة  األش ر  خالل  أي  ادمة، 

 . 2020مايو   31إحالته قبل  وعليه كان من المفترض أن تتمالمالية، 

المالية  .7 البيانات  على  الرقابة  مارس  قد  واإلدارية  المالية  الرقابة  ديوان  إن 

حيث   عليه،  جوهرية  مالحظات  أية  يسجل  ولم  القادمة،  األجيال  الحتياطي 

إلى   الجوهرية  ذهب  الجوانب  كل  من  عادلة  بصورة  تظ ر  البيانات  أن 

ونتائج   2019ديسمبر    31ل القادمة كما في  المالي الحتياطي األجيا   المركز  

للسنة   النقدية  التدفقات  في  والتغيرات  التاريخ  المالية  عملياته  بذلك  المنت ية 

 ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.وفقً 

اختصاص  .8 في   ينحصر  الشورى  بمجلس  واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة 

المدققة   المالية  البيانات  القادمة للمراجعة  األجيال  الختامي الحتياطي  حساب 

الم في  للسنة  المنت ية  بيان    ، 2019ديسمبر    31الية  مو  باعتماده  والتوصية 

المالحظات عليه، وخاصة فيما يتعل  باستثمارات أموال الحساب، وصرورة  

استثمارً  اقتصادًي استثمارها  مجزًي ا  المصروفات ا  ترشيد  صرورة  وكذلك  ا، 

 المتكررة. 

 

ا
ا
عن  :  رابع الالية  ملخص  للسنة  القادمة  األجيال  الحتياطي  اخلتامي  احلساب 

 : بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة الالية واإلدارية ،2019ديسمرب   31النتهية يف 

بالتدقيق على  .1 المالية واإلدارية  الرقابة  الختامي الحتياطي    قام ديوان  الحساب 

والخسائر  األرباح  وبيان  المالي  المركز  بيان  يتضمن  والذي  القادمة  األجيال 
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ا وأهم  النقدية  التدفقات  وبيان  اآلخر  الشامل  المحاسبية  والدخل  لسياسات 

في   المنتهية  المالية  للسنة  األخرى  و ل  2019ديسمبر    31واإليضاحات   ،

 وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

لى البيانات المالية،  ًيا غير متحفظ عأادر ديوان الرقابة المالية واإلدارية رأ .2

الجوانف الجوهرية، المركز  مؤكدًا أن البيانات تظهر بصورة عادلة، من كل  

، ونتائج عملياته 2019ديسمبر    31كما في    األجيال القادمة  ي الحتياطيالمال

 والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذل  التاري . 

قام الديوان بتدقيق البيانات المالية وفقًا ألحكام قانون الرقابة المالية واإلدارية   .3

الصاد الرقابة  المالية  ومعايير  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  المنظمة  عن  رة 

)االنتوساي(    The International Organization ofوالمحاسبية 

Supreme Audit Institutions “INTOSAI”،  مستقلة منظمة   وتعتبر 

والتجارب   والخبرات  اآلراء  تبادل  في  األساسية  أهدافها  تتمثل  سياسية،  غير 

الرقابي  األجهزة  العامة،  بين  والممتلكات  األموال  على  الرقابة  مجال  في  ة 

الخبرات  تطوير  إلى  إاافة  والمساءلة،  واإلفصاح  الشفافية  مبادئ  وترسي  

على   المنظمة  دول  من  دولة  كل  في  للرقابة  العليا  لألجهزة  والعلمية  الفنية 

*، حيس إن إن تبادل الخبرات يستفيد منه الجميعأساس تطبيق الشعار القائل *

المجاالت  تب  هذه  في  االنتوساي  أعضاء  بين  واآلراء  والخبرات  التجارب  ادل 

منظمة   وتتخذ  الحكومية.  للرقابة  المستمر  التطوير  لمواالة  اماًنا  يمثل 

في   وتضم  العامة،  ألمانتها  مقًرا  فيّنا  النمساوية  العاامة  من  االنتوساي 

( حالًيا  عل189عضويتها  والمحاسبية  المالية  للرقابة  جهاًزا  األموال  (  ى 

 والممتلكات العامة. 

لتكوين   .4 ومناسبة  كافية  عليها  الحصول  تم  التي  الرقابة  أدلة  أن  الديوان  يرى 

  أساس الرأي الذي تم التوال إليه. 
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  يونيو  16  تم إنجاز عمليات التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية في .5

التنفيذية  2019 السلطة  إلى   2020يوليو    20بتاري   ، وتمت إحالتها من قبل 

 السلطة التشريعية.  

المالية   .6 البيانات  إعداد  عن  مسؤول  القادمة  األجيال  احتياطي  مجلس  إن 

التقارير   إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقًا  عادل  بشكل  وعراها  لالحتياطي 

وتنفي  تصميم  تتضمن  المسؤولية  هذه  إن  داخلية  المالية.  رقابة  أنظمة  واتباع  ذ 

مناسبة إلعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من أية معلومات  

 جوهرية خاطئة. 

7. ( رقم  قراره  الموقر  النواب  مجلس  السنوي  228أادر  االنعقاد  دور  من   )

والعشرين   الرابعة  الجلسة  في  الخامس  التشريعي  الفصل  من  الثالس  العادي 

باعتماد الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة    2021مارس    16بتاري   

بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة   ،2019ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في  

 المالية واإلدارية، مشفوًعا بمالحظات المجلس. 

 

ا:  
ا
النتهية    حتليلخامس الالية  للسنة  القادمة  األجيال  اخلتامي الحتياطي  احلساب 

 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة الالية واإلدارية:   ،2019ديسمرب  31يف 
 

 :2019ات األداء خالل العام رأوالً:  مؤش

واالقتصاد  (1 المالية  وزارة  قبل  من  المحولة  الخام  النفط  مساهمات  اافي  بلغ 

القادمة   األجيال  احتياطي  حساب  إلى  أمريكي،    57.5الوطني  دوالر  مليون 

% عن العام السابق، و ل  بسبف االرتفاع 2.1نسبتها إلى  محققة زيادة تصل  

 64في الطلف على النفط، مما أسهم في ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام إلى  

 . 2019دوالر أمريكي تقريًبا للبرميل الواحد خالل العام  
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للعام  تم   (2 لالحتياطي  االستثمارية  اإلستراتيجية  تطبيق    2019تعديل  تم  حيس 

متحفظة  اومختلفة    سياسات  المخاطر  عما    مختلفبشكل  وستثمارية  الإلدارة 

على تفعيل تقنيات إدارة  االستراتيجية    بالسابق، حيس تركزت هذه  عليه  تكان 

هيكلة   وإعادة  االستثماريةاالمح بعض  المخاطر  على  من    فظ  التركيز  خالل 

والتخارج  االستثمار في األوراق المالية  ات الدخل الثابت واألاول البديلة،  

 . من بعض استثمارات فئة األسهم

قام إلى  ال  حيس  األسهم  المحفظة  20.2صندوق بخفض حصة  إجمالي  % من 

إلى   الثابت  الدخل  األاول  20.0ورفع حصة  رفع حصة  إلى  باإلاافة   ،%

% من خالل اعتماد استثمارات  ات عائد تنافسي و ل  عن  13.9البديلة إلى  

 ثمارية واألدوات المستخدمة. طريق إعادة هيكلة المحافظ االست

أاول  (3 بنسبة    نمت  العام  17.3الصندوق  خالل   917.8لتصبح    %2019 

أمريكي،  دوالر  بالعام    مليون  أاول    2018مقارنة  إجمالي  كان  حيس 

مما    )المعدل(،   2018مليون دوالر أمريكي مقارنة بالعام    782.2االحتياطي  

أدى إلى التوسع والتنوع في رأس المال الخاص به ليشمل المزيد من أاناف  

العام   في  المختلفة  في  2019األاول  أيًضا  الصندوق  ساعد  بدوره  والذي   ،

 %. 9.68مال وتحقيق عائد استثمار سنوي بنسبة الأس الحفاظ على نمو ر

 

 : ثانياً:  التحليل المالي

الصادرة أُ  (1 المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقاً  المالية  البيانات  عدت 

 ( رقم  القانون  لمتطلبات  وطبقاً  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  قبل  ( 28من 

المعيار    2006لسنة   تطبيق  يتم  أن  على  القادمة.  لألجيال  االحتياطي  بشأن 

( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  بدًءا9الدولي  لتصنيف    2018يناير    1من    ( 

)إما من خالل   العادلة  بالقيمة  تقاس  التي  تل   لفئتين، هما  المالية  الموجودات 

في   تطبيقة  تم  ما  هذا  اآلخر(،  الشامل  الدخل  خالل  من  أو  والخسارة  الربح 

، وتعديل مبالغ  2019إعداد بيانات الحساب الختامي الحتياطي األجيال للعام  
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من المالحظ أنه لم يلتزم االحتياطي    هنة األرقام. ولكن أيضاً لمقار  2018العام  

 . 2018بتطبيق المعيار منذ بداية العام 

تبين من بيانات الحساب الختامي أنه لم يتضمن الحساب تفاايل عن البنوك   (2

تم   المدد إالتي  بتحديد  فقط  االكتفاء  تم  ولكن  ثابتة  كودائع  فيها  المبالغ  يداع 

تفاايل   توايح  يتم  فلم  لالستثمارات  بالنسبة  وكذل   اإليداع.  لفترة  الزمنية 

كذل   المحافظ االستثمارية وتم االكتفاء بالرايد واإلاافات واالستبعادات، و 

ً   تفاايل النقد ومافيما يتعلق ب ، و ل  لمعرفة مستوى  في حكمه كما كان سابقا

تصنيفات وإمكانيات البنوك المتعامل معها من حيس المالءة المالية أو مكامن  

 الربح والخسارة.

 موجودات: ال (3

 دوالر أمريكي     

 )المعدل(  2018 2019 البيان 

 الموجودات 

 الموجودات غير المتداولة

 23,704,711 23,826,881 استثمارات عقارية 

 49,022,814 94,707,029 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 72,727,525 118,533,910 إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 الموجودات المتداولة 

 430,449,217 449,370,369 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 15,038,546 10,234,963 وأرصدة مدينة أخرى مدينون 

 229,592,476 236,453,684 ودائو ثابتة

 34,404,275 103,250,176 النقد وما في حكمه 

 709,484,514 799,309,192 إجمالي الموجودات المتداولة 

 782,212,039 917,843,102 إجمالي الموجودات 

 

لتبلغ حوالي   الحساب  المليون دوالر    917.8ارتفو حجم موجودات    2019م  اعفي 

بالعام   الموجودات  )المعدل(    2018مقارنة  إجمالي  بلغت  مليون    782.2حيث 

  ن عامي ال%، وهو ما يفوق معدالت الزيادة بين  17.33دوالر، أي بمعدل زيادة بلغ  
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وهو ما يعد مؤشًرا جيًدا %،  7.1حيث بلغت نسبة الزيادة    2017و )المعدل(    2018

   ألداء تشغيل الصندوق ل ذا العام.

 

 :2019إلى العام  2015ويبين الشكل أدناه نمو إجمالي األصول من العام 

 

 

 ا يرادات: (4

بلغت   (1 كبيرة حيس  بنسبة  الصندوق  إيرادات  إجمالي  بين  404.7ارتفع   %

و   2018العامين   من 2019)المعدل(  اإليرادات  إجمالي  ارتفع  حيس   ،

عام    16,352,533 في  دوالر  حوالي    2018مليون   82,536,541إلى 

.  ويعود االرتفاع الكبير في اإليرادات إلى إاافة 2019مليون دوالر عام 

ف بنود  العام  ثالثة  لحسابات  اإليرادات  جانف  النحو  2019ي  على  وهي   ،

 اآلتي: 

األول أو   :البند  الربح  خالل  من  المحققة  غير  العادلة  القيمة  تغيرات 

 مليون دوالر.    58,685,644الخسارة وبلغت 
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الثاني وبلغ    :البند  مالية  استثمارات  بيو  المحق  عن   5,79868,6الربح 

 مليون دوالر.   

الثالث األ   :البند  العمالت  تحويل  بلغت  أرباح  والتي  ألف    79,050جنبية 

 دوالر. 

 

فقد ا  وبالمقابل،  إيرادات  الستثمارات  الانخفصت  لتبلغ   2019عام  في 

مقابل    2,911,240 دوالر  دوالر    5,678,644مليون  المليون  عام في 

وبنسبة  2018  ،( بلغت  أي   %(. 48.7انخفاض  الحساب  يتصمن  ولم 

والتي   اإليرادات  هذه  كان 50قتربت من  اأسباب النخفاض  حين  في   %

من المفترض العمل على زيادت ا كما ت دف إليه سياسة الصندوق حتى ال  

 يتكرر هذا االنخفاض في األعوام القادمة.

 دوالر أمريكي     

 

 البيان 

2019 2018  

 )المعدل( 

 نسبة   2018

 التغيير 

 ا يرادات 

 ( 48.7) 5,678,644 5,678,644 2,911,240 إيرادات االستثمارات

 52.4 5,893,179 5,893,179 8,983,331 إيرادات الودائو الثابتة

 8.4 4,780,710 4,780,710 5,183,026 دعم المصروفات التشغيلية لالحتياطي

تغيرات القيمة العادلة غير المحققة من خالل  

 الخسارة الربح أو 

58,685,644 - - - 

بالقيمة   مالية  استثمارات  بيو  محق  عن  ربح 

 العادلة المحققة من خالل الربح أو الخسارة 

6,685,798 - 1,928,946 - 

 - - - 79,050 أرباح تحويل العمالت األجنبية 

 - - - 8,452 أرباح أخرى 

 - 7,031,830 17,139,896 5,183,981 إجمالي المصروفات 

 404.7 18,281,479 16,352,533 82,536,541 إجمالي ا يرادات 

  11,249,649 ( 787,363) 77,352,560 أرباح السنة المحولة لالحتياطي 
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2) ( رقم  الدولي  المعيار  لتطبيق  أرباح  9نتيجة  احتساب  طريقة  في   )

  78,897,873أرباًحا بلغت    2019االستثمارات فقد حقق الصندوق في العام  

مليون    4,875,602والتي بلغت    2018مليون دوالر، مقارنة بخسائر العام  

 دوالر.  

 دوالر أمريكي

 2018 2019 البيان 

 )المعدل( 

2018 

 الشامل اآلخر الدخل  

تغييرات القيمة العادلة غير المحققة عن استثمارات  

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

1,545,313 (4,134,243 ) (10,679,942 ) 

بالقيمة   مالية  استثمارات  بيو  من  محققة  خسارة 

تدويرها   تم  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة 

 والخسائرإلى األرباح  

- 46,004 (5,445,309 ) 

 ( 16,125,251) ( 4,088,239) 1,545,313 إجمالي الدخل )خسائر( الشامل اآلخر

االحتياطي   إلى  المحولة  السنة  )خسائر(  أرباح 

 المتراكم 

77,352,560 (787,363 ) 11,249,649 

 ( 4,875,602) ( 4,875,602) 78,897,873 إجمالي أرباح )خسائر( السنة والدخل الشامل اآلخر 

 

 األموال المستلمة من وزارة المالية واالقتصاد الوطني:  (5

 دوالر أمريكي     

 )المعدل(   2018 2019 البيان 

 األنشطة التمويلية 

 48,744,169 62,021,941 األموال المستلمة من وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 48,744,169 62,021,941 التمويلية صافي التدفقات النقدية من األنشطة 

خالل   حكمة  في  وما  النقد  في  )النقص(  الزيادة  صافي 

 السنة 

68,845,901 (50,028,750 ) 

 84,433,025 34,404,275 النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

 34,404,275 103,250,176 النقد وما في حكمم كما في نةاية السنة
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قيمة   لتبلغ  ارتفعت  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  من  المستلمة  األموال 

دوالر    62,021,941 المليون  مقابل  2019عام  في  في  مليون    48,844,169، 

الدوالر   بلغت  2018عام  في  بزيادة  أي  وقد ساعد ذلك على 27،  العامين،  بين   %

مليون دوالر    103,250,176ليبلغ    2019عام  الزيادة النقد وما في حكمه في ن اية  

 .%200ة العام، وبمعدل زيادة بلغت مليون دوالر في بداي  34,404,275 سمقارنة ب 

 حتياطي المتراكم: إجمالي اال (6

 دوالر أمريكي
 

 البيان 

 

2019 

2018 

 )المعدل( 

 

2018 

 نسبة  

 التغيير 

 93 713,499,829 621,476,269 679,001,994 االحتياطي المتراكم 

 48 - 160,994,185 238,346,745 األرباح المحتجزة 

 ( 97.5) 67,384,904 ( 1,585,721) ( 40,408) احتياطي القيمة العادلة 

 17.5 780,884,733 780,884,733 917,308,331 إجمالي االحتياطي 

 17.3 782,212,039 782,212,039 917,843,102 إجمالي المطلوبات واالحتياطي المالي

 

 

في   المتراكم  االحتياطي  إجمالي  أعاله 2019ديسمبر    31بلغ  للجدول  وفقاً   ،

بالعام    917,308,331 مقارنة  أمريكي  بلغ    2018دوالر    780,884,733حيث 

 أمريكي. دوالر 

 

 

 التفاصيل: 

                 جدول االحتياطي المتراكم

 دوالر أمريكي

 نسبة التغيير  )المعدل(  2018 2019 البيان 

 10 565,163,201 621,476,269 يناير 1الرصيد في 

المالية   وزراة  من  المستلمة  األموال 

 واالقتصاد الوطني

57,525,725 56,313,068 2.2 

 9.3 621,476,269 679,001,994 ديسمبر  31الرصيد في  
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لل التراكمي  االحتياطي  في    621,476,269من    صندوقارتفو  دوالر  عام المليون 

، وبمعدل زيادة 2019مليون دوالر في العام    679,001,994إلى  )المعدل(    2018

 %. 9.3بلغ 

                   جدول األرباح المحتجزة 

 دوالر أمريكي

 نسبة التغيير  )المعدل(  2018 2019 البيان 

 ( 0.5) 161,781,548 160,994,185 يناير 1الرصيد في 

 - ( 787,363) 77,352,560 أرباح )خسائر( السنة 

 48 160,994,185 238,346,745 ديسمبر  31الرصيد في  

 

 

في   المحتجزة  األرباح  رصيد  من    2019ديسمبر    31ارتفو  للصندوق 

دوالر    160,994,185 بلغ  مليون  أن  العام   238,346,745إلى  في  مليون دوالر 

 .%48، أي بنسبة زيادة 2018

 

دوالر                احتياطي القيمة العادلة 

 أمريكي

 )المعدل(  2018 2019 البيان 

 2,059,418 ( 1,585,721) يناير 1الرصيد في 

بالقيمة   مالية  استثمارات  المحققة عن  العادلة غير  القيمة  العادلة  تغييرات 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

1,545,313 (4,134,243 ) 

الشامل   الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  استثمارات  بيو  خسارة من 

 اآلخر تم تدويرها إلى الربح والخسارة

- 46,004 

 443,100 - صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة عن بيو االستثمارات 

 ( 1,585,721) ( 40,408) ديسمبر  31الرصيد في  
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 الودائع الثابتة:  (7

 دوالر أمريكي     

 

 ستحقاق فترة اال

 )المعدل(  2018 2019

 

 الودائع الثابتة 

إيرادات الودائع  

 الثابتة 

 

 الودائع الثابتة 

إيرادات الودائع  

 الثابتة 

 - - 881,903 52,485,001 أش ر  6 – 3من 

 5,893,179 229,592,476 8,101,428 183,968,683 أش ر حتى سنة  6أكثر من 

 5,893,179 229,592,476 8,983,331 236,453,684 ا جمالي 

 

تتجاوز   وال  أش ر  ثالثة  تتجاوز  استحقاق  فترة  )ذات  الثابتة  الودائو  قيمة  ارتفعت 

بين   دوالر    229,592,476لتبلغ    2019و  2018  نعامي الالسنة(  مليون 

%. ومن المالحظ أن 3ر على التوالي، وبنسبة زيادة  مليون دوال   236,453,684و 

العام   في  العام    2019العائد  من  أن  52.5بنسبة    2018أفصل  يتصح  حيث   ،%

العام   في  المحققة  يقارب    2019المبالغ  وبمقدار    9ما  دوالر  مليون    5.9مليون 

 . مليون دوالر  3.1، وبفارق قدره 2018دوالر في العام 

أش ر حتى سنة( في العام   6بلغت الودائو الثابتة )أكثر من  ولكن من المالحظ، أنه  

يقارب    2019 تحصي  183,968,683ما  وتم  يقارب  دوالر  ما    8,101,428ل 

بالعام   مقارنة  كإيراد  يقارب    2018دوالر  ما  الثابتة  الوادئو  بلغت  حيث 

دوالر كإيراد، ولكن من المالحظ    5,893,179دوالر وتم تحصيل    229,592,476

بالرغم من أن المبالغ   2018حققت أكثر من العام    2019أرباح الودائو في العام    أنه

العام   في  العام  أق  2019المودعة  من  توصيحات  ،  2018ل  أي  الحساب  يبين  ولم 

 لذلك. 

 

 حتياطي: الدعم التشغيلي ومصروفات اال (8

 دوالر أمريكي
 )المعدل(  2018 2019 البيان 

 3,388,841 3,601,302 الرسوم اإلدارية للمحافظ االستثمارية 

 1,097,636 900,000 رسوم الخدمات االستشارية 

 184,690 326,139 االحتياطي رواتب القائمين على حساب 
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 94,915 190,690 مصروفات أخرى 

 - 148,936 مكافآت أعصاء مجلس االحتياطي 

 14,628 15,959 أتعاب مدق  الحسابات 

 4,780,710 5,183,026 إجمالي مصروفات ا حتياطي 

 

 

 

 

اال  بالنظر التشغيلي ومصروفات  الدعم  يتم    2019لعام  لحتياطي  إلى  تمويله والذي 

والذ الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  من  المستلم  الدعم  بلغ  من    5,183,026ي 

  –  2008( لسنة  25( من المرسوم رقم ) 13بناًء على نص المادة )  –مليون دوالر  

عام    يالحظ كل  في  االحتياطي  مصروفات  إجمالي  في  مستمًرا  ارتفاًعا  هناك  أن 

العام   في  المصاريف  كانت  دوالر    3,546,132ر  بمقدا  2015)حيث  مليون 

إلى   العام    5,183,026ووصلت  في  دوالر  وه 2019مليون  بشكل  ارتفا     ناك(، 

في   كبيرة  خاص  بنسبة  االحتياطي  حساب  على  للقائمين  كرواتب  المدفوعة  المبالغ 

حوالي   وقد  باإلصافة    %،77بلغت  األخرى.  المصاريف  زيادة إلى  هناك  أن  تبين 

وجب على المجلس االحتياطي  ست لية للصندوق، مما ي مستمرة في المصروفات التشغي 

، فقد  ومن ج ة أخرى مصاريف ومحاولة صبط ا وتخفيص ا.  لعادة النظر في هذه اإ

بنسبة  انخفصت   دوالر  مليون  من  اقتربت  والتي  االستشارية  الخدمات  رسوم 

 .2018% مقارنة بالعام 18انخفاض بلغت 

 

ا: 
ا
 واالقتصاد الوطني على استفسارات اللجنة: رد وزارة الالية  سادس

ل دراست ا  إطار  المفي  للسنة  القادمة  األجيال  الحتياطي  الختامي  الية لحساب 

في   ردود،  2019ديسمبر    31المنت ية  على  اللجنة  وزارة من    تفصيلية   اطلعت 

)مرفق بتقرير    المتعلقة بالحساب المذكور.   ستفساراتاالالمالية واالقتصاد الوطني على  

 اللجنة السابقة( 
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ا: 
ا
 رأي اللجنة: سابع

        

بخصوص السابقة  اللجنة  تقرير  اللجنة  الحتياطي   تدارست  الختامي  الحساب 

، بعد تدقيقم من قبل  2019ديسمبر    31األجيال القادمة للسنة المالية المنتةية في  

إلى اللجنة بناًء على قرار مكتب  والذي تمت إعادته ، ديوان الرقابة المالية وا دارية

في   بتاريخ  المجلس  المنعقد  الثاني  بخصوص  2021أكتوبر    17اجتماعه  إعادة ، 

دور االنعقاد العادي    من قبل اللجنة السابقة خالل  التقارير التي تم إعدادهاالنظر في  

 الخامس. الفصل التشريعي  من لثالثا

ال أصحاب  قبل  من  بشأنه  النظر  وج ات  تبادل  اللجنة وتم  أعصاء  سعادة 

على قرار مجلس  ، وتم االطال   والمستشار المالي واالقتصاديوالمستشار القانوني  

الشورىو   ه،باعتمادالنواب   بمجلس  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  رأي   على 

سالم رأت  والقانونية،    تهحيث  الدستورية  الناحيتين  اطلعت  من  على اللجنة  كما 

   المستشارين القانونيين للجنة.قبل المقدمة من الرأي القانوني مذكرة 

تؤمن  و  به  إذ  يصطلو  الذي  الدور  بأهمية  األجيال  اللجنة  احتياطي  حساب 

أصول ا   أحدباعتباره    القادمة وحماية  مواردها  على  الحفاظ  في  الدولة  أدوات 

ما يستتبعه ذلك  ، بحياة كريمة ومستقبل آمن وتنميت ا وصمان ح  األجيال القادمة في  

من صرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها؛ فإن ا تود أن تبدي المالحظات  

 اآلتية: 

 

 مالحظات اللجنة:  

بإعادة عرض البيانات المالية للسنة المالية المنتهية االحتياطي  مجلس  قام   .1

المالية    2019ديسمبر    31في   الموجودات  بتصنيف  يتعلق  بالقيمة فيما 

إما من خالل بيان األرباح والخسارة أو من خالل الدخل الشامل    ،العادلة

التقارير   إلعداد  الدولي  للمعيار  الحديثة  المتطلبات  مع  لتتماشى  اآلخر 
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(، ونتيجة لذل  فقد تم تعديل أرقام المقارنة لتعديل البيانات 9م )المالية رق

 ( السابقة  للسنة  االلتزام (.  2018المالية  يتم  لم  أنه  الواضح  من  ولكن 

( رقم  المحدث  المعيار  من  9بتطبيق  ابتداًء  هو   2018يناير    1(  كما 

مطلوب.  وعليه، تود اللجنة الطلب من مجلس احتياطي األجيال بااللتزام 

 تطبيق المعايير المحاسبية الدولية أوالً بأول عند إعداد بياناتها المالية. ب

تبين من الحساب الختامي أن مجلس االحتياطي قام بمراجعة االستراتيجية  .2

للعام   لالحتياطي  تطبيق    2019االستثمارية  تم  متحفظة حيس  سياسات 

اومختلفة   المخاطر   عليه   تكان عما    مختلفبشكل  و ستثمارية  الإلدارة 

الصندوقبالسابق،   أرباح  ارتفاع  على  ساعد  ملحوظ   مما  تحقيق  و   بشكل 

العام    أفضلأداء   تفعيل االستراتيجية    حيس تركزت هذه  ،2019في  على 

من جهة،   فظ االستثمارية االمح بعض  تقنيات إدارة المخاطر وإعادة هيكلة  

لتحسين أداء   من جهة أخرى(  9والعمل على تطبيق المعيار المعدل رقم )

االستراتيجية  اإلحتياطي. بمراجعة  تشيد  اللجنة  فإن  االستثمارية    وعليه 

 . الحتياطي بشكل ملحوظاهمت في تطوير أداء اسوالتي 

 917.8لتصبح    2019% خالل العام  17.3نمت أاول الصندوق بنسبة   .3

بالعام   مقارنة  أمريكي،  دوالر  أاول   2018مليون  إجمالي  كان  حيس 

والتنوع   782.2االحتياطي   التوسع  إلى  أدى  مما  أمريكي،  دوالر  مليون 

في رأس المال الخاص به ليشمل المزيد من أاناف األاول المختلفة في  

نمو  2019العام   على  الحفاظ  في  أيًضا  الصندوق  ساعد  بدوره  والذي   ،

المال بنسبة    رأس  سنوي  استثمار  عائد  تشيد %9.68وتحقيق  وعليه،   .

الم األداء  بهذا  االاللجنة  أصول  زيادة  في  ساهم  والذي  حتياطي تنوع 

 . وتأمل االستمرار بهذا المستوى من األداء  ،والعائد

للعام  .4 األجيال  الحتياطي  الختامي  للحساب  المالية  البيانات  دراسة  بعد 

، فقد تبين أن النسبة الكبيرة المرتفعة في إجمالي إيرادات الصندوق  2019

ير في تصنيف االستثمارات ( والذي غ  9)كانت نتيجة لتطبيق المعيار رقم  
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العادلة، ولم تكن اإل بالقيمة  توصي   هوعلي .  إيرادات محققةيرادات  المالية 

االستثمارية   السياسة  بمراجعة  القادمة  األجيال  احتياطي  مجلس  اللجنة 

والحفاظ  الصندوق  استثمارات  إيرادات  نمو  على  للعمل  دوري  بشكل 

ولمرونة التعامل  القادمة  اض في األعوام  االنخفهذا  عليها حتى ال يتكرر  

 تقلبات األسعار العالمية.   مع

البنوك  .5 بشأن  إيضاحات  أي  يتضمن  لم  الختامي  الحساب  أن  المالحظ  من 

أو تفاايل المحافظ    ايداعاته المالية ونسبة العائد عليهإالمتعامل معها في  

أو   تفاايل االستثمارية  العقارية   حتى  األاول  على  االستثماري  العائد 

في    هوعليونسبته،   التفاصيل  هذه  تضمين  من  التأكد  اللجنة  تطلب 

القادمة الختامية  مستوى   ؛ الحسابات  معرفة  للجنة  ليتسنى  وذل  

المالية   المالءة  حيث  من  معها  المتعامل  البنوك  وإمكانيات  تصنيفات 

 . الربح والخسارة أوجهالكافية أو معرفة 

والذي يتم   2019لنظر إلى الدعم التشغيلي ومصروفات االحتياطي للعام  با .6

بلغ  الوطني والذي  المالية واالقتصاد  المستلم من وزارة  الدعم  تمويله من 

يتبين أن هناك ارتفاًعا مستمًرا في إجمالي   5,183,026 دوالر أمريكي  

اللجنة  وعليه  مصروفات االحتياطي في كل عام.   احتياطي مجلس  تحث 

القادمة  في على    األجيال  الم  االستمرار  التشغيلية    صروفات ضبط 

في   الحكومية  السياسة  توجه  مع  تماشيًا  وذل    ترشيد وتخفيضها 

 المصروفات. 

 

أهميةو   اللجنة  احتياطي    ترى  حساب  أداء  على  المواطنين  ألجيال  ااطالع 

الشفافية باب  من  و ل   المالية   ،القادمة،  البيانات  نشر  خالل  من  يتم  ل   وقد 

في   دورية  لموقع  البصورة  بما  اإللكتروني  الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزارة 

 يعكس أداء مجلس إدارة احتياطي األجيال القادمة وفاعلية إدارته للحساب.
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استثمارات كما   نتائج  تقييم  في  يسهم  البيانات  هذه  مثل  نشر  أن  اللجنة  ترى 

إدارة الحساب   مجلس  يحفز  مما  أدائه،  من  بّينة  على  المواطنين  جميع  ويضع 

وتؤكد   واقتدار.  بكفاءة  به  المنوط  أداء دوره  دوًما على  القادمة  األجيال  احتياطي 

والنواب   الشورى  مجلسي  قبل  الختامي من  الحساب  اعتماد  نشر  أن  اللجنة على 

يها القانون، ال يحول  في الجريدة الرسمية، باعتباره من اإلجراءات التي نص عل

 دون اطالع العامة على نتائج أداء الحساب.

 

الجهد   تثّمن  فإنها  المالحظات،  هذه  اللجنة  تبدي  في الحكومي    وإ     المبذول 

الختامي الحساب  اآلراء  المذكور.    إعداد  تدارس  وبعد  تقدم،  ما  كل  على  وبناء 

تبني  والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة  خلصت   اللجنة إلى 

  الختامي   الحساب  اعتمادبالموافقة على  ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توايتها  

القادمة  ال المنتةية فيلحتياطي األجيال  المالية  بعد ،  2019ديسمبر    31  لسنة 

وا دارية المالية  الرقابة  ديوان  قبل  من  في  ب   ،تدقيقم  الواردة  هذا المالحظات 

 تقرير. ال

 

 

 
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: ا: ثامن

المادة ) لنص  اللجنة 39إعماالً  الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت  ( من الالئحة 

 على اختيار كل من: 

 مقرًرا أصليـــــًا.   األستاذ رضا عبدهللا فرج سعادة .1

 مقرًرا احتياطيـًا.  األستاذ جواد حبيب الخياط  سعادة .2
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ا
 توصية اللجنة:  :ا تاسع

فسسي صسسوء مسسا دار مسسن مناقشسسات ومسسا أبسسدي مسسن آراء، فسسإن اللجنسسة توصسسي 

الموافقسسة علسسى بالموافقة على توصية لجنة الشسسؤون الماليسسة واالقتصسسادية )السسسابقة( ب 

 31 لسـنة الماليـة المنتةيـة فـيلحتياطي األجيال القادمة ال  الختامي  الحساب  اعتماد

المالحظسسات ب  ،قبل ديوان الرقابـة الماليـة وا داريـةبعد تدقيقم من ،  2019ديسمبر  

 تقرير.هذا الالواردة في 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن السـقطي                               رضا عبداهلل فرج           

 ة رئيس جلنة الشؤون الالية واالقتصادينائب رئيس جلنة الشؤون الالية واالقتصادية         
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 م   2021  مارس 24  :التاري 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني السقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية   
 

الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في  الموضوع:  

 . تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، بعد 2019ديسمبر  31

 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

أرفق  م2021مارس    23بتاري         السيد علي بن صالح الصالح رئيس  ،  معالي 

رقم  المجلس كتابه  / ف    603)، امن  من3د    5ص ل ت ق  نسخة  الحساب    (، 

، 2019ديسمبر    31المنتهية في  الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية  

واإلدارية المالية  الرقابة  ديوان  قبل  من  تدقيقه  التشريعية    ،بعد  الشؤون  لجنة  إلى 

المالية  الشؤون  للجنة  عليه  المالحظات  وإبداء  لمناقشته  و ل   والقانونية، 

 واالقتصادية. 

اعهررا عقدت لجنة الشؤون التشررريعية والقانونيررة اجتم  م2021  مارس  24وبتاري        

الحسسساب الختسسامي الحتيسساطي األجيسسال القادمسسة على  حيس اطلعت  ،  ينعشروال  سعاتال

، بعسسد تدقيقسسه مسسن قبسسل ديسسوان الرقابسسة 2019ديسسسمبر    31للسنة المالية المنت يسسة فسسي  

 .، وقرار مجلس النواب بشأنهالمالية واإلدارية
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الحسسساب الختسسامي إلررى عرردم مخالفررة  –بعررد المداولررة والنقررا   –وانتهررت اللجنررة   

، بعسسد تدقيقسسه 2019ديسسسمبر  31الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنت ية فسسي 

 لمبادئ وأحكام الدستور.  ،من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 

 رأي اللجنة:

 

الحساب الختامي الحتيـاطي األجيـال القادمـة للسـنة الماليـة  ترى اللجنة سالمة      

ــي  ــة ف ــة 2019ديســمبر  31المنتهي ــة المالي ــوان الرقاب ــل دي ــن قب ــه م ــد تدقيق ، بع

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.  واإلدارية،

 

 

 م الزايد دالل جاس                                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ( 3ملحق رقم )
 واالقتصادية املالية الشؤون جلنة تقرير

 البيع بشأن بقانون االقرتاح خبصوص

 أصحاب من واملقدم بالتقسيط،

 بسام الدكتور: األعضاء السعادة

 علي ومجيلة البنمحمد، إمساعيل

 ودرويش الزايد، جاسم ودالل سلمان،

 .رمحة آل عيد وصادق املناعي، أمحد
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 2021أكتوبر  24التاريخ:  

 ( 2التقرير: ) 

 

 

تقريـر جلنـة الشؤون الالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة )السابقة( 
، والقدم من أصحاب السعادة قرتاح بقانون بشأن البيع بالتقسيطاال  حول

دالل ، مجيلة علي سلماناألعضاء: الدكتور بسام إمساعيل البنمحمد،  
 صادق عيد آل رمحة ،درويش أمحد الناعي،  جاسم الزايد

 

 الفصل التشريعي الخامس  – رابعالدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

ص ل م ق / ف  653، وبموجب الخطاب رقسسم )2021أكتوبر    17بتاريخ    

 17(، وبناًء على قرار مكتب المجلس فسسي اجتماعسسه الثسساني المنعقسسد بتسساريخ  4د    5

 بخصوص إعسسادة النظسسر فسسي التقسسارير التسسي تسسم إعسسدادها مسسن قبسسل  ،  2021أكتوبر  

مسسن الفصسسل التشسسريعي الخسسامس؛   لسسثاللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثا

أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصسسالح رئسسيس مجلسسس الشسسورى إلسسى 

االقتـراح بقـانون لجنة الشؤون الماليسسة واالقتصسسادية تقريسسر اللجنسسة السسسابقة بشسسأن  

بشأن البيـع بالتقسـيط، والمقـدم مـن أصـحاب السـعادة األعضـاء: الـدكتور بسـام 

ــة ــد  إســماعيل البنمحمــد، جميل ــد، درويــ  أحم ــي ســلمان، دالل جاســم الزاي عل

، إلعادة النظر في التقرير المذكور، أو االكتفاء بما المناعي، صادق عيد آل رحمة

أقصسساه انت ى إليه رأي اللجنة السسسابقة، علسسى أن ترفسسو اللجنسسة تقريرهسسا فسسي موعسسد 

 من تاريخه، ليتم عرصه على المجلس الموقر في إحدى جلساته.خمسة أيام 



121 
 

 إجراءات اللجنة:  -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

اللجنة    (1) بقانونتدارست  هذا المذكور    االقتراح  في  المعد  السابقة  اللجنة  وتقرير 

 اآلتي:  اجتماع افي  الشأن،

 التاريخ  رقم االجتماع

 2021أكتوبر   24 نيالثا

 

دراست ا    (2) أثناء  اللجنة  بقانوناطلعت  على    لالقتراح  والدراسة  البحث  موصو  

 به والتي اشتملت على ما يأتي:  الوثائ  المتعلقة

 والمتصمن:  )مرفق( (السابقةلجنة الشؤون المالية واالقتصادية )تقرير   ▪

 ، ومذكرته اإليضاحية.  )بصيغته المعدلة(االقتراح بقانون   ▪

 ، ومذكرته اإليضاحية.  )بصيغته األالية(االقتراح بقانون   ▪

  رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ▪

   رد وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف. ▪

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  عشارك في اجتما •

 هيئة المستشارين القانونيين 

 الطوالبة الدكتور علي حسن 
هيئة المستشارين نائب رئيس  

   القانونيين

 المستشار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني  السيدة أمينة علي ربيع 

 باحث اقتصادي السيد مشعل إبراهيم المالكي 
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 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مةدي محفوظ

 العالقات وا عالمإدارة 

 وتواصل مشرف إعالم  السيد علي عباس العرادي

 

 

 
ا
 : لتشريعية والقانونيةجلنة الشؤون ارأي  -اثاني

والقانونيسسة بمجلسسس الشسسورى سسسالمة االقتسسراح   رأت لجنة الشسسؤون التشسسريعية

 .والقانونية  الدستورية  تينالناحي ن م  بقانون

 

 
ا
 اإلسالمية واألوقاف: وزارة العدل والشؤون  -اثالث

في ردها الكتابي بأن ا ال تستب  العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف  أفادت وزارة  

ا ب سسا  رأي الحكومة فسسي دراسسسة االقتراحسسات بقسسوانين، وذلسسك لحسسين إحاطسسة الحكومسسة علمسسً

 ودراست ا من جانب ا وإبداء الرأي الن ائي. 

 

اللجنة الحقًا من الوزارة  كما   البيانات    تهاموافاطلبت  يها بشأن  المتوافرة لدبأحدا 

 كل مما يلي:

معسسامالت البيسسو والشسسراء   قصسسائيًا بخصسسوصالقصسسايا التسسي تسسم الفصسسل في سسا    عدد .1

 بالتقسيط.

 أمام المحاكم بخصوص معامالت البيو والشراء بالتقسيط. منظورةالالقصايا عدد  .2

 نماذج من األحكام القصائية الصادرة في هذا الشأن. .3
 



123 
 

فأفادت السسوزارة بأنسسه ال يوجسسد لسسدي ا حصسسر شسسامل لكافسسة المعلومسسات وملفسسات التنفيسسذ 

راف المتعلقة بالبيو بالتقسيط، بيد أنه بحسب القدر المتيقن من البيانات بشأن عدد من األطسس 

المتكررة أسماؤهم والصادرة لصالح م أحكام متعلقة بالبيو بالتقسسسيط أو توجسسد ل سسم ملفسسات 

تنفيذ جارية بموجب تلك األحكام أو بموجب سندات تنفيذية أخرى مثل إقرارات المديونية، 

 فإنه يتبين اآلتي:

 2447 عدد األحكام الصادرة لصالحةم 

 6516 عدد ملفات التنفيذ الجارية

 

ا
ا
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:  -رابع

والسياحة    والتجارة  الصناعة  وزير  سعادة  اللجنة    –أكد  مع  اجتماعه  خالل 

هناك    –السابقة   تأن  أهمية  على  البيع  توافقًا  وهو  المعامالت  من  النوع  هذا  نظيم 

القابالتقسيط،   هذا  مثل  أن  الطرفين  مؤكًدا  حقوق  يحفظ  أن  يمكن  البائو  نون 

أنه  و والمشتري.   بين  أوصح  التفري   من  والعملية    تسويقيةالترويجية  العملية  الالبد 

الترويجية  ،  التمويلية العملية  تكونحيث إن  البائو    عادة  ال  إال بين طرفين فقط هما 

جارية كبيرة إلى أن المؤسسات الت سعادته  مزود الخدمة والمشتري المست لك. مشيًرا  

تتعامل   الصغر  متناهية  أو  صغيرة  أو  عام    –كانت  من    –بشكل  النو   ب ذا 

المعامالتال يد  لتكبيل  توجه  ال  أنه  وأصاف  العروض  عند  تاجر  .  بعض  تقديمه 

،  interest free، أو  credit، أو تقديم  المبلغ  يد فترة السداد، أو تقسيطدتمك التجارية  

% من مبيعات السيارات في البحرين تتم عن  80أن أكثر من  الفتًا إلى  وغير ذلك.  

المؤجلة   الشيكات  بطري   المصرفية  المؤسسات  من  المصرفي  التمويل  طري  

والكمبياالت، وتقدم هذه المؤسسات عروًصا لدفو األقساط بشكل مؤجل )كالدفو بعد  

 ستة أش ر مثالً(.  أوثالثة 
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ال الطرف  ا  ف يتمويلية  العملية  وأما  إلى  باإلصافة  والمشتري  البائو  بين  تتم  لتي 

الثالث )الوسيط( وهي المؤسسة التمويلية أو البنك، مؤكًدا سعادته وجوب أن يكون  

  .فظ حقوق األطراف المتعاملةتنظيم ل ذا النو  من العمليات لح هناك 

أ  سعادته  اوأكد  العملية  فصل  الالزم  من  قيود  ن  وصو  وعدم  غير  لتجارية 

 .بأعباء إصافية  الشار  التجاريإرهاق ة وعدم عملي 

  

ا
ا
 مصرف البحرين الركزي:  -خامس

المركزي    البحرين  محافظ مصرف  سعادة  اللجنة    –أكد  مع  اجتماعه  خالل 

المعنيين    –السابقة   جميو  أولويات  من  والتجاري  المالي  العمل  شؤون  تنظيم  أن 

البحرين أن  ،بمملكة  إلى  من  مشيًرا  في   كثيًرا  حالًيا  القائمة  التجارية  العمليات 

  عن طري  أو الكبيرة؛ تتم    ةالبحرين سواء كانت في األنشطة الصغيرة أو المتوسط

البيو بالتقسيط والتس يالت المقدمة، مؤكًدا أن من الم م عدم تعقيد المش د التجاري  

و  التجاري  القطا   في  التجارية  المعامالت  في  أو  اهإروخل  اصطراب  بتكاليف  قه 

سلبية نتائج  إلى  تؤدي  تنظيمية  إدارية  الراهن    أعباء  الوقت  في  في ا  مرغوب  غير 

الموبّين سعادته  .  والمستقبل الجانبصرف خطا  أن  ، حيث أصدر خطوات في هذا 

تنظيم   أجل  من  الجماعي  التمويل  وشركات  التمويلية  المصرفية  للمؤسسات  لوائح 

و  لعمل ا،  المست لك  ذلك  ح   طبيعة    فيحفظ  وبيان  العقد،  تفاصيل  على  االطال  

المالية   الجزاءات  إيقا   إلى  باإلصافة  المطلوبة،  اإلفصاحات  وبيان  التعاقدات، 

بالشروط.   الخدمة  مزود  إخالل  حال    لمواكبة   مستمر  التطويرأن  وأكد  واإلدارية 

 أفصل الممارسات المعمول ب ا في هذا الحقل. 

سعادته  المصرف  ورأى  دخول  القانون  أن  هذا  للمؤسسات   عبر  وتنظيمه 

بية كل المتطلبات  من تلمع ا  التجارية الصغيرة سيرتب علي ا أعباء كبيرة لن تتمكن  

إلى أن إشراك المصرف في هذا    نّبهصع ا المصرف في هذا الشأن. و ي الرقابية التي  
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قانون  ا في  علي ا  المنصوص  والمسؤوليات  الصالحيات  تطبي   يعني  لقانون 

هذه   على  التنظيمية  والقرارات  التنفيذية  والئحته  على مشدًدا    ،الشركاتالمصرف 

الوزارة   بين  الصالحيات  في  تصارب  أي  إلزالة  وتأّنٍّ  بدقة  األمر  هذا  معالجة 

الظروف الراهنة والظروف  عدم إرباك العملية التجارية في    ، داعًيا إلىوالمصرف

 المجالفي هذا    مرنإلى تأييد وجود تنظيم قانوني    وانت ى سعادتهالمستقبلية كذلك.  

إدارية  إلى أعباء  تفاصيل تؤدي  الدخول في  المتعاقدة دون  يصمن حقوق األطراف 

 ومالية. 

ا
ا
 رأي اللجنة:  -سادس

بخصوص السابقة  اللجنة  تقرير  اللجنة  البيع    تدارست  بشأن  بقانون  االقتراح 

إسماعيل   بسام  الدكتور  األعضاء:  السعادة  أصحاب  من  والمقدم  بالتقسيط، 

المناعي، صادق   أحمد  الزايد، دروي   البنمحمد، جميلة علي سلمان، دالل جاسم 

رحمة آل  في  ،  عيد  المجلس  مكتب  قرار  بناًء على  اللجنة  إلى  إعادته  اجتماعه  بعد 

بتاريخالثاني   التي  إعادة النظر في  ، بخصوص  2021أكتوبر    17  المنعقد  التقارير 

إعدادها خالل   تم  السابقة  اللجنة  قبل  الثا  من  العادي  االنعقاد  الفصل    من  لث دور 

 الخامس. التشريعي 

التشاللجنة  واطلعت   الشؤون  لجنة  رأي  انت ى  على  والذي  والقانونية  ريعية 

بقانونإلى سالمة   رأي  اطلعت على  و   ، والقانونية  الدستورية  تينالناحيمن    االقتراح 

ومصرف البحرين المركزي، كما    ممثلي كّلٍّ من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

على   واألوقافاطلعت  اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزارة  وج ات  رد  تبادل  وتم   ،

ه من قبل أصحاب السعادة أعصاء اللجنة والمستشار القانوني والمستشار  النظر حول

 المالي واالقتصادي.

ي دف االقتراح بقانون محل النظر إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم عملية  

بالتقسيط،   )البيو  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  المدني  القانون  إن  لسنة 19حيث   )
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من 2001 واحدة  مادة  في  نص  قد  فقط  ،  )ه  المادة  البيو  (  391وهي  نظام  على 

حين   في  )  اقتصربالتقسيط،  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارة  لسنة  7قانون   )

)   على  1987 و)115المادتين  تنظيم  (116(  ال  في  حماية  عمليةهذه  قانون  أما   ،

( رقم  لسنة  35المست لك  تنظيمً   2012(  يتصمن  نصت    افلم  حين  في  للموصو ، 

مادة  في  بالتقسيط  البيو  عقد  في  توافرها  المطلوب  البيانات  على  التنفيذية  الئحته 

تنظيم  األ   ،واحدة وجود  عدم  منه  يتبين  الذي  بالتقسيط  مر  البيو  لموصو   متكامل 

   .شيوعه بين المتعاقدينمن أهمية هذا النو  من البيو  و  مملكة البحرين على الرغمب 

قد كشف عن قصور تشريعي    لنشاط البيو بالتقسيط،   مليث إن التطبي  العحي و      

تتناول عقود البيو بالتقسيط األحكام حيث ال  في تنظيم هذا النو  من البيو  التجارية  

لتنظيم   والمشتري،  هذه  الكافية  البائو  بين  تنصالعالقة  ال  الثمن    على  وقد  مقدار 

الفوائد   ومقدار  المبيو،  للمنتج  واكتفائ ا األصلي  بالتقسيط،  البيو  نتيجة  المتحصلة 

شامالً  اإلجمالي  المبيو  ثمن  على  و  بالنص  أقساط فوائده،  شكل  على  الثمن  تجزئة 

األمر الذي يصطر معه القصاء إلى الحكم بقيمة المنتجات المبيعة بحسب ما ؛  ش رية 

السوق،    في تقديرها، وبما يخالف سعر  اينص علي ا العقد، م ما كانت قيمت ا مبالغً 

بين   علي ا  التراصي  بمجرد  تنعقد  التي  الرصائية  العقود  من  البيو  عقد  أن  باعتبار 

ا  أنه يجب تنفيذه طبقً   مقتصى إعمال القوة الملزمة للعقدا على أن  المتعاقدين. وتأسيسً 

لما يتصمنه من أحكام، وإذا كانت عبارات العقد واصحة فال يجوز للقاصي مخالفت ا  

(  128ا بما قررته المادة )لتعرف على إرادة المتعاقدين، التزامً عن طري  تفسيرها ل

بأن   المدني  القانون  المتعاقدين):من  شريعة  ما    (،العقد  زيادة قد  وهو  إلى  يؤدي 

ارتفا    نتيجة  في ا،  والمبالغة  بالتقسيط،  البيو  طري   عن  المبيعة  المنتجات  أسعار 

وصو   يتطلب  ما  وهو  الفائدة.  ت نسبة  التي  العالقة  األحكام  تنظيم  على  بين  عمل 

 . والحفاظ على التوازن بين م المتعاقدين

الب ونظرً         معامالت  لزيادة  وظ و ا  بالتقسيط  والشراء  أثناء    ريو  إشكاليات 

ين  خاص  قانون  لوجود  الحاجة  برزت  بالتقسيط    البيو   نشاط ظم  التطبي   والشراء 
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تبيان دور ومسؤوليات كل طرف   العالقة مو  ويصمن حقوق جميو األطراف ذات 

 وتحديد الج ات المنظمة. 

 

 

وبعد دراسة اللجنة لالقتراح بقانون )بصيغته األصلية( واالطسسال  علسسى رأي 

الج ات المعنية بشأنه، وبعسسد االسسستما  لسسرأي مقدميسسه وباالتفسساق مع سسم؛ تمسست إعسسادة 

 ةعشر  ثمانيمن    -عن الديباجة    فصالً   -يتألف    صياغة االقتراح بقانون، حيث أصبح

( على شروط مزاولة البيو 2( التعريفات، بينما نصت المادة )1مادة، تناولت المادة )

( عقد البيو بالتقسسسيط والبيانسسات التسسي يتوجسسب أن 3) بالتقسيط، في حين تناولت المادة

يشتمل علي ا، محيلة إلى الالئحة التنفيذيسسة م مسسة وصسسو نمسسوذج عقسسد البيسسو بالتقسسسيط 

( علسسى صسسمانات 4وإصافة أي متطلبات أخرى لم يذكرها القسسانون، ونصسست المسسادة )

كمقسسدم عنسسد  مسسن السسثمن ا( للبسسائو أن يسسستوفي جسسزءً 5الوفاء بالثمن، وأجازت المسسادة )

 ( األحكام الخاصة بتسليم المبيو.6تسليم المبيو، وبينت المادة )

( على األحكام الخاصة بحالة استرداد البائو للمنسستج وكسسذلك 7ونصت المادة )

( األحكام الخاصة بحسس  المشسستري بالوفسساء 8حالة حلول باقي الثمن، وتناولت المادة )

( أن أداء األقسسساط يكسسون عسسن طريسس  9)  بالتزاماته قبل حلول األجسسل، وبينسست المسسادة

 ا.الحساب المصرفي للبائو كما يجوز االتفاق على أن يكون أداء األقساط نقدً 

على إنه في حال ما احتفظ البائو بالمنتج حتسسى القسسسط   (10كما نصت المادة )

األخير فإن المشتري يكتسب هذه الملكية بأداء هذا القسط ويتحمل تبعة هالك المنسستج 

نسسه فسسي حسسال تخلسسف المشسستري عسسن سسسداد أ (11ت تسليمه لسسه. وبينسست المسسادة )وقمن  

األقساط ال يجوز له أن يطالب البائو بالوفاء بالتزامه بصمان المنتج حتى يقوم بسداد 

على أنه ال يجوز للمشتري التصرف بالمنتج   (12قساط المتأخرة. ونصت المادة )األ

 ابة على ذلك.قبل أداء األقساط إال إذا واف  البائو كت 

بأن أحكام البيو بالتقسيط المنصوص علي ا تسسسري حتسسى   (13وقصت المادة )
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علسسى أن أحكسسام هسسذا (  14ا، فسسي حسسين نصسست المسسادة )ى المتعاقدان البيو إيجارً لو سمّ 

 القانون ال تسري على البيو بالتقسيط للعقارات.

تنفيسسذ على سلطة الموظفين الذين يعين م الوزير المعنسسي ل  (15ونصت المادة )

يعين م وزير العدل باالتفاق مو الوزير   نأن للموظفين الذي أحكام هذا القانون، وبينت  

صفة مأموري الصبط القصائي بالنسبة للجرائم التي تقسسو فسسي دوائسسر اختصاصسسات م، 

ر عسسن السسوزير أو مسسن ن تحسسال هسسذه الجسسرائم إلسسى النيابسسة العامسسة بقسسرار يصسسدعلسسى أ

 عقوبات مخالفة أحكام القانون.  (16يفوصه. وتناولت المادة )

على إصدار الالئحة التنفيذية والقسسرارات الالزمسسة لتنفيسسذ   (17ونصت المادة )

هذا القانون من قبسسل السسوزير بالتنسسسي  مسسو مصسسرف البحسسرين المركسسزي خسسالل سسستة 

 تنفيذية.  (18) ادةبينما جاءت الم. أش ر من تاريخ العمل بالقانون

 

بقانون  وج ات النظر حوله   تبادلو )بصيغته المعدلة(    وبعد تدارس االقتراح 

اللجنة أعصاء  السعادة  أصحاب  قبل  المالي والالقانوني    والمستشار  ،من  مستشار 

االقتراح   بسُني  علي اوبناء على ما تقدم، ولألسباب المذكورة التي  ،  واالقتصادي للجنة

خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة    والتي اقتنعت ب ا اللجنة،  بقانون

( من الالئحة الداخلية 92)  المادة  لحكم   وفقًا  ،بجواز نظر االقتراح بقانون في توايتها  

 . م2002( لسنة 55بالمرسوم بقانون رقم )  ةلمجلس الشورى الصادر

 

 
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -اسابع

( من الالئحة الداخليسسة لمجلسسس الشسسورى، اتفقسست اللجنسسة 39إعماالً لنص المادة )     

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.   الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد  سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا.   األستاذ صادق عيد آل رحمة سعادة .2
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ا
 توصية اللجنة:  -اثامن

فسسإن اللجنسسة توصسسي ، دار مسسن مناقشسسات ومسسا أبسسدي مسسن آراءفسسي صسسوء مسسا           

 بجسسواز نظسسربالموافقسسة علسسى توصسسية لجنسسة الشسسؤون الماليسسة واالقتصسسادية )السسسابقة( 

دم مـن أصـحاب ، والمقـ)بصـيغتم المعدلـة(  يطاالقتراح بقـانون بشـأن البيـع بالتقسـ

السعادة األعضـاء: الـدكتور بسـام إسـماعيل البنمحمـد، جميلـة علـي سـلمان، دالل 

 .المناعي، صادق عيد آل رحمةجاسم الزايد، دروي  أحمد 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 

 خالد حسني السقطي                                       رضا عبداهلل فرج                   

 الشؤون الالية واالقتصادية  رئيس جلنةالشؤون الالية واالقتصادية       نائب رئيس جلنة
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 م   2021  مارس  2  :التاري 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني السقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية   
 

بقانوناالالموضوع:   بالتقسيط قتراح  البيع  السعادة  بشأن  أصحاب  من  والمقدم   ،

الزايداألعضاء:   جاسم  دالل  سلمان،  علي  جميلة  البنمحمد،  إسماعيل    ،بسام 

 درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة. 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

أرفق  م2021فبراير    28بتاري         الصالح رئيس  ،  السيد علي بن صالح  معالي 

)المجلس كتابه رقم  نسخة من3د    5ف    /ص ل ت ق    558، امن  قتراح اال  (، 

بالتقسيط بقانون  البيع  األعضاء:  بشأن  السعادة  أصحاب  من  والمقدم  بسام  ، 

درويش أحمد المناعي،    ،إسماعيل البنمحمد، جميلة علي سلمان، دالل جاسم الزايد

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، و ل  لمناقشته وإبداء    ، صادق عيد آل رحمة

 المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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عقرردت لجنررة الشررؤون التشررريعية والقانونيررة اجتماعهررا  م2021 مارس 2وبتاري        

ــال ــروال مساخ المسسذكور، ومذكرتسسه قسسانون االقتسسراح ب حيررس اطلعررت علررى ، ينعش

 .اإليصاحية، كما استعرصت المذكرة المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة بشأنه

 

لمبررادئ قانون  االقتراح ب إلى عدم مخالفة    –بعد المداولة والنقا     –وانتهت اللجنة    

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

 

، والمقدم من أصـحاب بشأن البيع بالتقسيط قتراح بقانوناال ترى اللجنة سالمة      

بســام إســماعيل البنمحمــد، جميلــة علــي ســلمان، دالل جاســم الســعادة األعضــاء: 

مررن النرراحيتين الدسررتورية   ،درويـش أحمـد المنـاعي، صـادق عيـد آل رحمـة  ،الزايد

 والقانونية.

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 


