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 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر  السيدايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 ،،، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
 

شأن تقریر اللجنة ب  الشؤون المالیة واالقتصادیةلجنة    یسرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر

دیسمبر    31الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة المنتھیة في    حول(السابقة)  

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم   یوان الرقابة المالیة واإلداریة، ، بعد تدقیقھ من قبل د2019

 لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 ،،، االحترامبقبول فائق معالیكم وتفضلوا 

 
            

 
 خالد حسيـن املسـقطي                  

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                               
 
 :المرفقات

 معالي رئیس مجلس الشورى بإعادة النظر في تقریر اللجنة السابقة.خطاب  -
 .اللجنة ملخص تقریر -

 أعاله.تقریر اللجنة المذكور  .1
 ومرفقاتھ:تقریر اللجنة السابقة  .2

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -
 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین لشؤون اللجان. -
 رد وزارة المالیة واالقتصاد الوطني على استفسارات اللجنة.  -
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -
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 احملرتم    خالد حسني املسقطي السيدسعادة  
 ية واالقتصاديةالشؤون املالرئيس جلنة  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

إشااااااا قراإ اااااااجاسااااااااعقاالثاااااااعاع   ااااااا ا اع     ااااااا اع  ااااااا   اع    ااااااا ا
ماابخصاااااااااا ناإ اااااااااا  راع   اااااااااااا اا ااااااااااا    ا2021أك اااااااااا بااااا17اب اااااااااا ق  

ع  اااااا ع أاع ااااااراأ اااااا  ال  ق الاااااا اااااااا اس اااااا اع    اااااا اع  اااااا ب  ا اااااا  اع اااااا  قا
 اع    ثاا اع فص اع ث ا   اع خ ا .

 ا ااااااااجاإ اااااااا  راع   اااااااااا اع   اااااااا ق ااع اااااااا ك قرا اع  اااااااا   اع ا اااااااا  ا
 ا  اااااجاأعالا اااااقاع    ااااا ال  ق الااااا اب اااااا   ا اا  ااااا اأسصااااا  ا   ااااا اأ ااااا مااااااا

ل ق خااااااا  ا     ااااااا اع    ااااااا راأعالل فااااااا ا اشاااااااا   اب ااااااا اع   اااااااجاإ  ااااااا اقأ ا
اع     اع   ب  .

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى              

 

 
 

اك فاب     ق ااع   راا اس  اع     اع   ب  .اا:اا   -



 
 

 

 

 

 
 السابقة  جلنة الشؤون املالية واالقتصادية لتقارير املعدة من قبل  اقائمة 

 
اع  ض عال ق  اع   ا ااع   ب 

ا7/7/2021
   ااا  ااا31ع ح ااا لاع خ  ا ايا   ا اعا    اع    ا ا   ااا  اع     اع      ا ا

  اب  ال س   اا اس  ا   ععاع اس ب اع     ا عإل عق  .2019

ا20/7/2021
عيسرتعحاب    عاب ااعاع   قاب     ا   ا ع   ماا اأااح لاع  ا   راعا  ا ا:اب ا ما
إسااااا ا   ا اع    ح ا  ا    ا ا   اسااااا  ا ع ا ي ا ا سااااا اع  ع ا  ا ق   اأا ا ا

اع      اا  قا   اآ اقا  .

 



 

 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصادية جلنة الشؤون 

 العنوان
ديسمبر    31الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في  

 ديوان الرقابة المالية واإلدارية ، بعد تدقيقه من قبل  2019

 مضمونه 
وأداءه المالي  2019ديسمبر    31  يظهر المركز المالي الحتياطي األجيال القادمة كما في

 والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

 الفصل التشريعي الخامس  –  الثالثدور االنعقاد    -  2021مارس    23 اإلحالة إىل اللجنة 

 الفصل التشريعي الخامس -  رابعلادور االنعقاد    -  2021  أكتوبر  24 انتهاء اللجنة من املناقشة 

 )7(   عدد االجتماعات

 ---  العرض على اجللسة

رأي ديوان الرقابة املالية 

 واإلدارية

خلص الرأي المهني لديوان الرقابة المالية واإلدارية حول البيانات المالية لحساب احتياطي 
إلى أن هذه البيانات  ،  2019ديسمبر    31األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية بتاريخ  

جيال القادمة تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية (المركز المالي الحتياطي األ
  ،ه المالي والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ)ءوأدا  2019ر  ديسمب  31كما في  

 وفقا لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

ن التشريعية  رأي جلنة الشؤو 

 والقانونية مبجلس الشورى
 والقانونية   الدستورية تينمن الناحي  الحساب الختاميسالمة  

 اعتماد الحساب الختامي  قرار جملس النواب

 اعتماد الحساب الختامي  توصية اللجنة مبجلس الشورى



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 
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حول تقريـر جلنـة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة (السابقة) 

 لسنة املالية املنتهية يف ل حتياطي األجيال القادمة ال اخلتامي حلسابا

 املالية واإلداريةبعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة   ،2019ديسمرب  31 

 
 

 الفصل التشریعي الخامس  – رابعال دور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة: 

)،  4د    5ص ل م ق / ف    653(، وبموجـب الخطـاب رقم  2021أكتوبر    17خ  بتـاری 

بتــاریخ   المنعقــد  الثــاني  المجلس في اجتمــاعــھ  ،  2021أكتوبر    17وبنــاًء على قرار مكتــب 

بخصـوص إعادة النظر في التقاریر التي تم إعدادھا من قبل اللجنة السـابقة خالل دور االنعقاد  

من الفصــل التشــریعي الخامس؛ أرســل صــاحب المعالي الســید علي بن صــالح    لث العادي الثا

الصــالح رئیس مجلس الشــورى إلى لجنة الشــؤون المالیة واالقتصــادیة تقریر اللجنة الســابقة 

دیســمبر   31 لســنة المالیة المنتھیة فيلحتیاطي األجیال القادمة  ال  الختامي  الحســاببشــأن  

إلعـادة النظر في التقریر ،  لرقـابـة المـالیـة واإلداریـةبعـد تـدقیقـھ من قبـل دیوان ا  ،2019

ة،   ة الســــابـق ھ رأي اللجـن ا انتھى إلـی اء بـم ا في الـمذكور، أو االكتـف ة تقریرـھ على أن ترفع اللجـن

 .في إحدى جلساتھ الموقر عرضھ على المجلس، لیتم من تاریخھأقصاه خمسة أیام موعد 
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ً
 إجراءات اللجنة:  :أوال

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

 اآلتي:

 التاریخ  رقم االجتماع
 2021أكتوبر   24 ني الثا

 

بھ والتي    والدراسة على الوثائق المتعلقةموضوع البحث    للحساب اطلعت اللجنة أثناء دراستھا    )2(

 اشتملت على ما یأتي:

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

  ، 2019دیسمبر    31الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة المنتھیة في    -

 .بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.   -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین للجنة.  -

ــوص ال - ــارات اللجنة بخصـ ــتفسـ ــاد الوطني على اسـ ــاب  رد وزارة المالیة واالقتصـ حسـ

 المذكور.

 

 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

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

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



3 
 

 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان  السید جواد مھدي محفوظ

 إدارة العالقات واإلعالم
 وتواصلمشرف إعالم  السید علي عباس العرادي 

 

ا: 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثاني

ــریعیة والقانونیة بمجلس  ــاب الختامي  ســـالمة الشـــورى  رأت لجنة الشـــؤون التشـ الحسـ

ــنة الم ــمبر    31الیة المنتھیة في الحتیاطي األجیال القادمة للسـ بعد تدقیقھ من قبل   ،2019دیسـ

 .من الناحیتین الدستوریة والقانونیة؛ دیوان الرقابة المالیة واإلداریة

 

 ثا
ً
 : املواد القانونية ذات الصلة، وحساب األجيال القادمةا: بيانات إنشاء وتطور لث

بشأن   2006لسنة    )28(تم إنشاء حساب احتیاطي األجیال القادمة بموجب القانون رقم   .1

) من القانون المذكور  2حیث نصت المادة (  2006یولیو    17في    االحتیاطي لألجیال القادمة

حسابً  المالیة  وزارة  تفتح   " أنھ  خاصً على  القادمة" ا  األجیال  احتیاطي  "حساب  یسمى  ا 

) من ھذا القانون وعوائد استثماراتھا"، 1ترصد فیھ األموال المنصوص علیھا في المادة (

 وعوائد استثمارھا. وترصد فیھ المبالغ المقتطعة من تصدیر النفط 

رقم   .2 المرسوم  وتحدید   2008لسنة    25ینظم  األجیال  احتیاطي  مجلس  عمل  نظام 

و مجلس إاختصاصاتھ،  على  وعرضھ  مالیة،  سنة  لكل  للحساب  الختامي  الحساب  عداد 

الوزراء، وقیام دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بمراقبة وتدقیق المیزانیة والحساب الختامي 

 للحساب.

  2007ینایر    1الخصم الفعلي من اإلیرادات الواردة من تصدیر النفط الخام اعتباًرا من  بدأ   .3

 وفقاً للمرسوم.
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یعتمد دخل الحساب أساًسا على خصم دوالر أمریكي واحد عن كل برمیل من النفط الخام  .4

المادة  حیث  دوالًرا،    40المصدر خارج البحرین عندما یتجاوز سعر النفط الخام   تنص 

بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة على أنھ "یُقتطع   2006) لسنة  28لقانون رقم () من ا1(

ا ویتم تصدیره  دوالرً   40دوالر أمریكي واحد من سعر كل برمیل نفط خام یزید سعره على  

اعتبارً  البحرین  مملكة  لتكوین خارج  القانون،  ھذا  لنفاذ  التالیة  المالیة  السنة  أول  من  ا 

یسمى   القادمة"احت"احتیاطي خاص  األجیال  أو   یاطي  المقتطع  المبلغ  یجوز خفض  وال 

 .زیادتھ أو التصرف بأموال االحتیاطي لغیر العملیات االستثماریة إال بقانون"

بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة على    2006) لسنة  28) من القانون رقم ( 5تنص المادة ( .5

أن "تقدم الحكومة الحساب الختامي لحساب احتیاطي األجیال القادمة المدقق من قبل دیوان 

الرقابة المالیة إلى مجلس النواب خالل األشھر الخمسة التالیة النتھاء السنة المالیة، ویكون 

الحساب الختامي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب   اعتماد

 ا بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة".مشفوعً 

یولیو   20بتاریخ    إلى مجلس النواب  ة أعاله أحالت الحكومةعمالً بأحكام المادة المذكور .6

دیسمبر    31منتھیة في  الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة ال  2020

واإلداری  2019 المالیة  الرقابة  دیوان  قبل  من  تدقیقھ  وبیان   ؛ةبعد  اعتماده  لغرض 

في   المحدد  المیعاد  إحالتھ خالل  تتم  لم  الختامي  الحساب  أن  المالحظات حولھ. ویُالحظ 

اء ) من قانون االحتیاطي لألجیال القادمة، أي خالل األشھر الخمسة التالیة النتھ5المادة (

 . 2020مایو  31إحالتھ قبل  ن تتمأوعلیھ كان من المفترض السنة المالیة، 

إن دیوان الرقابة المالیة واإلداریة قد مارس الرقابة على البیانات المالیة الحتیاطي األجیال  .7

القادمة، ولم یسجل أیة مالحظات جوھریة علیھ، حیث ذھب إلى أن البیانات تظھر بصورة  

القادمة كما في  المالي الحتیاطي األجیا  الجوانب الجوھریة المركزَ عادلة من كل     31ل 

المنتھیة بذلك المالیة  ونتائج عملیاتھ والتغیرات في التدفقات النقدیة للسنة    2019دیسمبر  

 ا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.التاریخ وفقً 
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مراجعة    .8 في  الشورى  بمجلس  واالقتصادیة  المالیة  الشؤون  لجنة  اختصاص  ینحصر 

الیة المنتھیة حساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المللالبیانات المالیة المدققة  

والتوصیة باعتماده مع بیان المالحظات علیھ، وخاصة فیما یتعلق   ، 2019دیسمبر    31في  

الحسا أموال  استثمارً باستثمارات  استثمارھا  وضرورة  اقتصادیً ب،  مجزیً ا  وكذلك ا  ا، 

 ضرورة ترشید المصروفات المتكررة. 

 

 
ً
عن  :  ارابع املنتهية يف  ملخص  املالية  للسنة  القادمة  األجيال  الحتياطي  اخلتامي   31احلساب 

 : بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،2019ديسمرب 

على .1 بالتدقیق  واإلداریة  المالیة  الرقابة  دیوان  األجیال   قام  الحتیاطي  الختامي  الحساب 

القادمة والذي یتضمن بیان المركز المالي وبیان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر  

المح  السیاسات  وأھم  النقدیة  التدفقات  المالیة وبیان  للسنة  األخرى  واإلیضاحات  اسبیة 

 ، وذلك وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.2019دیسمبر   31المنتھیة في 

المالیة واإلداریة رأ .2 المالیة، مؤكدًا أن یًا غیر متحفظ ع أصدر دیوان الرقابة  البیانات  لى 

عادلة بصورة  تظھر  الجوھریة،    ،البیانات  الجوانب  كل  المالمن  الحتیاطيالمركز   ي 

، ونتائج عملیاتھ والتغیرات في التدفقات النقدیة 2019دیسمبر    31كما في    األجیال القادمة

 للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.

واإلداریة ومعاییر   .3 المالیة  الرقابة  قانون  وفقًا ألحكام  المالیة  البیانات  بتدقیق  الدیوان  قام 

ة الصادرة عن المنظمة الدولیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة (االنتوساي) الرقاب

The International Organization of Supreme Audit Institutions 

“INTOSAI” ،  غیر سیاسیة، تتمثل أھدافھا األساسیة في تبادل   وتعتبر منظمة مستقلة

األموال  على  الرقابة  مجال  في  الرقابیة  األجھزة  بین  والتجارب  والخبرات  اآلراء 

تطویر   إلى  إضافة  والمساءلة،  واإلفصاح  الشفافیة  مبادئ  وترسیخ  العامة،  والممتلكات 

دول المنظمة على أساس  الخبرات الفنیة والعلمیة لألجھزة العلیا للرقابة في كل دولة من  
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*، حیث إن تبادل التجارب إن تبادل الخبرات یستفید منھ الجمیعتطبیق الشعار القائل *

والخبرات واآلراء بین أعضاء االنتوساي في ھذه المجاالت یمثل ضمانًا لمواصلة التطویر  

فینّا   النمساویة  العاصمة  من  االنتوساي  منظمة  وتتخذ  الحكومیة.  للرقابة  مقًرا  المستمر 

) جھاًزا للرقابة المالیة والمحاسبیة على 189ألمانتھا العامة، وتضم في عضویتھا حالیًا (

 األموال والممتلكات العامة.

أن أدلة الرقابة التي تم الحصول علیھا كافیة ومناسبة لتكوین أساس الرأي یرى الدیوان   .4

  لیھ.الذي تم التوصل إ

،  2019  یونیو  16  الرقابة المالیة واإلداریة في  عملیات التدقیق من قبل دیوانتم إنجاز   .5

   إلى السلطة التشریعیة. 2020یولیو  20بتاریخ وتمت إحالتھا من قبل السلطة التنفیذیة 

وعرضھا لالحتیاطي  إعداد البیانات المالیة  مسؤول عن  مجلس احتیاطي األجیال القادمة  إن   .6

مسؤولیة تتضمن تصمیم ھذه البشكل عادل وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. إن  

وتنفیذ واتباع أنظمة رقابة داخلیة مناسبة إلعداد وعرض البیانات المالیة بصورة عادلة 

 وخالیة من أیة معلومات جوھریة خاطئة.

  ور االنعقاد السنوي العادي الثالث) من د228أصدر مجلس النواب الموقر قراره رقم ( .7

ال الجلسة  في  الخامس  التشریعي  الفصل  بتاریخ  من  والعشرین    2021مارس    16رابعة 

دیسمبر    31لمالیة المنتھیة في  الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة ااعتماد  ب

 ًعا بمالحظات المجلس.، مشفوبعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة ،2019

 

 
ً
ديسمرب   31الية املنتهية يف  احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة امل  حتليلا:  خامس

 : بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،2019
 

 :2019ات األداء خالل العام رأوالً:  مؤش

بلغ صافي مساھمات النفط الخام المحولة من قبل وزارة المالیة واالقتصاد الوطني إلى   )1

ملیون دوالر أمریكي، محققة زیادة تصل نسبتھا   57.5حساب احتیاطي األجیال القادمة  
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% عن العام السابق، وذلك بسبب االرتفاع في الطلب على النفط، مما أسھم في 2.1إلى  

دوالر أمریكي تقریبًا للبرمیل الواحد خالل العام   64ط الخام إلى  ارتفاع متوسط أسعار النف

2019 . 

االتم   )2 اإلستراتیجیة  لالتعدیل  للعام  ستثماریة  تطبیق    2019حتیاطي  تم  سیاسات حیث 

بالسابق،   علیھ  ت كانعما    مختلفبشكل  وستثماریة  الإلدارة المخاطر ا ومختلفة  متحفظة  

تركزت ھذه ھیكلة  االستراتیجیة    حیث  المخاطر وإعادة  إدارة  تقنیات  تفعیل  بعض على 

االستثماریةاالمح الدخل من    فظ  ذات  المالیة  األوراق  في  االستثمار  التركیز على  خالل 

 .الثابت واألصول البدیلة، والتخارج من بعض استثمارات فئة األسھم

إجمالي المحفظة ورفع حصة  % من  20.2صندوق بخفض حصة األسھم إلى  ال   حیث قام

الثابت إلى   البدیلة إلى  20.0الدخل  % من  13.9%، باإلضافة إلى رفع حصة األصول 

المحافظ   ھیكلة  إعادة  طریق  عن  وذلك  تنافسي  عائد  ذات  استثمارات  اعتماد  خالل 

 االستثماریة واألدوات المستخدمة.

بنسبة    نمت أصول )3 العام  17.3الصندوق  ملیون دوالر    917.8لتصبح    2019% خالل 

ملیون دوالر    782.2حتیاطي  حیث كان إجمالي أصول اال  2018مقارنة بالعام    أمریكي،

بالعام    أمریكي المال   ،(المعدل)  2018مقارنة  رأس  في  والتنوع  التوسع  إلى  أدى  مما 

العام   المختلفة في  المزید من أصناف األصول  لیشمل  بھ  ، والذي بدوره 2019الخاص 

مال وتحقیق عائد استثمار سنوي بنسبة  الساعد الصندوق أیًضا في الحفاظ على نمو رأس  

9.68  .% 
 

 :ثانیاً:  التحلیل المالي 

وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة من قبل مجلس عدت البیانات المالیة  أُ  )1

شأن االحتیاطي ب 2006) لسنة 28معاییر المحاسبة الدولیة وطبقاً لمتطلبات القانون رقم ( 

 ا) بدءً 9المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (  طبیقت  یتم  على أنلألجیال القادمة.  

لتصنیف الموجودات المالیة لفئتین، ھما تلك التي تقاس بالقیمة العادلة   2018ینایر    1من  
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ھذا ما تم تطبیقة في ،  )أو من خالل الدخل الشامل اآلخر  (إما من خالل الربح والخسارة

  2018، وتعدیل مبالغ العام  2019جیال للعام  حتیاطي األإعداد بیانات الحساب الختامي ال

بدایة   من المالحظ أنھ لم یلتزم االحتیاطي بتطبیق المعیار منذ  ھلمقارنة األرقام. ولكنأیضاً  

 .2018العام 

 یداعإالتي تم    البنوك   عن  یتضمن الحساب تفاصیلأنھ لم    تبین من بیانات الحساب الختامي )2

وكذلك د المدد الزمنیة لفترة اإلیداع.  فقط بتحدی  االكتفاءتم  لكن  كودائع ثابتة و  فیھالمبالغ  ا

اصیل المحافظ االستثماریة وتم االكتفاء بالرصید  لم یتم توضیح تففستثمارات  بالنسبة لال

ً   في حكمھ  تفاصیل النقد ومایما یتعلق بف كذلك  ستبعادات، وواإلضافات واال ، كما كان سابقا

 لمعرفة مستوى تصنیفات وإمكانیات البنوك المتعامل معھا من حیث المالءة المالیةوذلك  

 . أو مكامن الربح والخسارة

 موجودات: ال )3
 دوالر أمریكي    

 (المعدل)  2018 2019 البیان 

 الموجودات

 الموجودات غیر المتداولة 

 23,704,711 23,826,881 استثمارات عقاریة

 49,022,814 94,707,029 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالیة  

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

 الموجودات المتداولة

 430,449,217 449,370,369 استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 15,038,546 10,234,963 مدینون وأرصدة مدینة أخرى

 229,592,476 236,453,684 ودائع ثابتة 

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

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

 782,212,039 917,843,102 إجمالي الموجودات
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مقارنة بالعام   2019م  اعفي الملیون دوالر    917.8ارتفع حجم موجودات الحساب لتبلغ حوالي  

الموجودات  (المعدل)    2018 إجمالي  بلغت  بلغ   782.2حیث  زیادة  بمعدل  أي  دوالر،  ملیون 

حیث بلغت نسبة   2017و(المعدل)    2018  نعامیال %، وھو ما یفوق معدالت الزیادة بین  17.33

    .لھذا العام وھو ما یعد مؤشًرا جیدًا ألداء تشغیل الصندوق%، 7.1الزیادة 

 

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

 
 

 اإلیرادات:  )4

  2018% بین العامین  404.7ارتفع إجمالي إیرادات الصندوق بنسبة كبیرة حیث بلغت   )1

ملیون دوالر في   16,352,533، حیث ارتفع إجمالي اإلیرادات من  2019(المعدل) و

حوالي    2018عام   عام    82,536,541إلى  دوالر  االرتفاع 2019ملیون  ویعود    .

،  2019الكبیر في اإلیرادات إلى إضافة ثالثة بنود في جانب اإلیرادات لحسابات العام  

 وھي على النحو اآلتي: 

العادلة غیر المحققة من خالل الربح أو الخسارة وبلغت تغی  : البند األول القیمة  رات 

 ملیون دوالر.    58,685,644
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 ملیون دوالر.     5,79868,6الربح المحقق عن بیع استثمارات مالیة وبلغ   :البند الثاني

 دوالر.  ألف 005,79جنبیة والتي بلغت أرباح تحویل العمالت األ  :البند الثالث 

 

فقدوبالمقابل ا   ،  إیرادات  الستثمارات  الانخفضت    2,911,240لتبلغ    2019عام  في 

انخفاض بلغت ، وبنسبة  2018عام  في الملیون دوالر    5,678,644ملیون دوالر مقابل  

 قتربت اوالتي  نخفاض ھذه اإلیرادات  الأسباب    ولم یتضمن الحساب أي  .)48.7%(

من  50من   كان  حین  في  زیادتھا%  على  العمل  سیاسة   المفترض  إلیھ  تھدف  كما 

 االنخفاض في األعوام القادمة. ھذا حتى ال یتكرر  صندوقال
 دوالر أمریكي    

 

 البیان 
2019 2018 

 (المعدل) 

 نسبة  2018

 التغییر 

 اإلیرادات 

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

 52.4 5,893,179 5,893,179 8,983,331 إیرادات الودائع الثابتة

 8.4 4,780,710 4,780,710 5,183,026 دعم المصروفات التشغیلیة لالحتیاطي 

من   المحققة  غیر  العادلة  القیمة  تغیرات 

 خالل الربح أو الخسارة

58,685,644 - - - 

مالیة  استثمارات  بیع  عن  محقق  ربح 

بالقیمة العادلة المحققة من خالل الربح أو  

 الخسارة 

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

 - - - 79,050 أرباح تحویل العمالت األجنبیة 

 - - - 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 اإلیرادات

  11,249,649 ) 787,363( 77,352,560 حتیاطيأرباح السنة المحولة لال
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حقق ) في طریقة احتساب أرباح االستثمارات فقد  9نتیجة لتطبیق المعیار الدولي رقم (  )2

العام   في  بلغت    2019الصندوق  دوالر،    78,897,873أرباًحا  بخسائر    مقارنة ملیون 

 ملیون دوالر.   4,875,602والتي بلغت  2018العام 

 دوالر أمریكي 
 2018 2019 البیان 

 (المعدل) 

2018 

 الدخل الشامل اآلخر 

عن   المحققة  غیر  العادلة  القیمة  تغییرات 

استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 

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

بالقیمة   مالیة  استثمارات  بیع  من  محققة  خسارة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تم تدویرھا 

 إلى األرباح والخسائر

- 46,004 )5,445,309 ( 

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

االحتیاط إلى  المحولة  السنة  (خسائر)  ي  أرباح 

 المتراكم 

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

الشامل   والدخل  السنة  (خسائر)  أرباح  إجمالي 

 اآلخر

78,897,873 )4,875,602 ( )4,875,602 ( 

 

 األموال المستلمة من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني:  )5

 دوالر أمریكي    

 (المعدل)  2018 2019 البیان 

 األنشطة التمویلیة

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

 48,744,169 62,021,941 صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

 )50,028,750( 68,845,901 صافي الزیادة (النقص) في النقد وما في حكمة خالل السنة

 84,433,025 34,404,275 السنة النقد وما في حكمھ كما في بدایة 

 34,404,275 103,250,176 النقد وما في حكمھ كما في نھایة السنة
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ملیون   62,021,941ارتفعت قیمة األموال المستلمة من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني لتبلغ  

، أي بزیادة بلغت 2018عام في الملیون دوالر  48,844,169، في مقابل 2019عام في الدوالر 

النقد وما في حكمھ في نھایة  27 العامین، وقد ساعد ذلك على زیادة  لیبلغ   2019عام  ال% بین 

ب  103,250,176 مقارنة  دوالر  بدای  34,404,275  ـملیون  في  دوالر  وبمعدل ملیون  العام،  ة 

 .%200زیادة بلغت 

 حتیاطي المتراكم:االإجمالي   )6
 دوالر أمریكي 

 

 البیان 
 

2019 
2018 

 (المعدل) 

 

2018 

 نسبة 

 التغییر 

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

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

 ) 97.5( 67,384,904 ) 1,585,721( ) 40,408( احتیاطي القیمة العادلة 

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

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

 

دوالر    917,308,331، وفقاً للجدول أعاله  2019دیسمبر    31بلغ إجمالي االحتیاطي المتراكم في  

 أمریكي. دوالر  780,884,733حیث بلغ  2018أمریكي مقارنة بالعام 
 
 

 التفاصیل:

 دوالر أمریكي                 جدول االحتیاطي المتراكم

 نسبة التغییر  (المعدل)  2018 2019 البیان 

 10 565,163,201 621,476,269 ینایر  1الرصید في 

المالیة   وزراة  من  المستلمة  األموال 

 واالقتصاد الوطني

57,525,725 56,313,068 2.2 

 9.3 621,476,269 679,001,994 دیسمبر  31الرصید في 
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(المعدل)    2018عام  الملیون دوالر في    621,476,269من    صندوقارتفع االحتیاطي التراكمي لل

 %. 9.3، وبمعدل زیادة بلغ  2019ملیون دوالر في العام  679,001,994إلى 

 

 

 دوالر أمریكي                  جدول األرباح المحتجزة 

 نسبة التغییر  (المعدل)  2018 2019 البیان 

 ) 0.5( 161,781,548 160,994,185 ینایر  1الرصید في 

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

 48 160,994,185 238,346,745 دیسمبر  31الرصید في 
 

 

في   المحتجزة  األرباح  من    2019دیسمبر    31ارتفع رصید  ملیون   160,994,185للصندوق 

 .% 48، أي بنسبة زیادة  2018العام   ملیون دوالر في  238,346,745دوالر إلى أن بلغ 

 

 

 

 دوالر أمریكي              احتیاطي القیمة العادلة 
 (المعدل)  2018 2019 البیان 

 2,059,418 ) 1,585,721( ینایر  1الرصید في 

عن   المحققة  غیر  العادلة  القیمة  بالقیمة تغییرات  مالیة  استثمارات 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

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

خسارة من بیع استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر تم تدویرھا إلى الربح والخسارة

- 46,004 

 443,100 - االستثماراتصافي الحركة في احتیاطي القیمة العادلة عن بیع 

 ) 1,585,721( ) 40,408( دیسمبر  31الرصید في 
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 الودائع الثابتة: )7
 دوالر أمریكي    

 

 ستحقاق فترة اال

 (المعدل)  2018 2019
 

 الودائع الثابتة 
إیرادات الودائع  

 الثابتة 

 

 الودائع الثابتة 
إیرادات الودائع  

 الثابتة 

 - - 881,903 52,485,001 أشھر 6 – 3من 

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

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

 ن عامی الارتفعت قیمة الودائع الثابتة (ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة أشھر وال تتجاوز السنة) بین  

ر على التوالي، ملیون دوال  236,453,684وملیون دوالر    229,592,476لتبلغ    2019و  2018

، % 52.5بنسبة    2018عام  أفضل من ال  2019أن العائد في العام  ومن المالحظ    %. 3وبنسبة زیادة  

ملیون   5.9ملیون دوالر وبمقدار    9ما یقارب    2019أن المبالغ المحققة في العام  حیث یتضح  

 . ملیون دوالر 3.1، وبفارق قدره 2018دوالر في العام 

أنھ   المالحظ،  الثابتة (أكثر من  ولكن من  الودائع  العام    6بلغت  ما   2019أشھر حتى سنة) في 

دوالر كإیراد مقارنة بالعام   8,101,428تحصیل ما یقارب  دوالر وتم    183,968,683یقارب  

الثابتة ما یقارب    2018 الوادئع    5,893,179دوالر وتم تحصیل    229,592,476حیث بلغت 

 2018حققت أكثر من العام    2019أرباح الودائع في العام    دوالر كإیراد، ولكن من المالحظ أنھ

العام   في  المودعة  المبالغ  أن  من  العام    2019بالرغم  من  أي ولم  ،  2018أقل  الحساب   یبین 

 توضیحات لذلك.
 

 حتیاطي: الدعم التشغیلي ومصروفات اال )8
 دوالر أمریكي 

 (المعدل)  2018 2019 البیان 

 3,388,841 3,601,302 الرسوم اإلداریة للمحافظ االستثماریة

 1,097,636 900,000 رسوم الخدمات االستشاریة 

 184,690 326,139 حساب االحتیاطيرواتب القائمین على 

 94,915 190,690 مصروفات أخرى
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 - 148,936 مكافآت أعضاء مجلس االحتیاطي

 14,628 15,959 أتعاب مدقق الحسابات 

 4,780,710 5,183,026 إجمالي مصروفات اإلحتیاطي 
 

 

 

 

تمویلھ من الدعم المستلم والذي یتم    2019لعام  لحتیاطي  إلى الدعم التشغیلي ومصروفات اال  بالنظر

بناًء على نص المادة   –ملیون دوالر    5,183,026ي بلغ  من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني والذ

)13) رقم  المرسوم  من  لسنة  25)  ارتفاعً   یالحظ  –   2008)  ھناك  إجمالي   امستمرً   اأن   في 

  3,546,132ر  بمقدا  2015  االحتیاطي في كل عام (حیث كانت المصاریف في العام  مصروفات 

العام  یمل  5,183,026ملیون دوالر ووصلت إلى   بشكل ارتفاع    ناك وھ  ،)2019ون دوالر في 

المبالغ المدفوعة كرواتب للقائمین على حساب االحتیاطي بنسبة كبیرة بلغت حوالي في  خاص  

األخرىإلى  باإلضافة    %،77 في  وقد    .المصاریف  زیادة مستمرة  ھناك  أن  المصروفات تبین 

ی مما  للصندوق،  االحتیاطي  ستالتشغیلیة  المجلس  على  اإوجب  ھذه  في  النظر  مصاریف لعادة 

والتي رسوم الخدمات االستشاریة  انخفضت  فقد  ،  ومن جھة أخرى  ومحاولة ضبطھا وتخفیضھا.

 .2018مقارنة بالعام % 18 انخفاض بلغت  بنسبة اقتربت من ملیون دوالر 

 

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

  31الیة المنتھیة في  لحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المفي إطار دراستھا ل

اللجنة على ردود ،  2019دیسمبر   الوطني على من    تفصیلیة  اطلعت  المالیة واالقتصاد  وزارة 

 ) بتقریر اللجنة السابقة (مرفق  المتعلقة بالحساب المذكور. ستفسارات اال

 

ا:  
ً
 رأي اللجنة: سابع

        
الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة    تدارست اللجنة تقریر اللجنة السابقة بخصوص

في   المنتھیة  المالیة  المالیة 2019دیسمبر    31للسنة  الرقابة  دیوان  قبل  من  تدقیقھ  بعد   ،

اجتماعھ الثاني المنعقد إلى اللجنة بناًء على قرار مكتب المجلس في  إعادتھ    والذي تمت ،  واإلداریة
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من قبل اللجنة   التقاریر التي تم إعدادھاإعادة النظر في  ، بخصوص  2021أكتوبر    17بتاریخ  

 الخامس.الفصل التشریعي  من لث دور االنعقاد العادي الثا السابقة خالل

سعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني  وتم تبادل وجھات النظر بشأنھ من قبل أصحاب ال

على رأي لجنة و  ه،باعتمادعلى قرار مجلس النواب  ، وتم االطالع  والمستشار المالي واالقتصادي

الشورى بمجلس  والقانونیة  التشریعیة  سالم  الشؤون  رأت  الدستوریة   تھحیث  الناحیتین  من 

المستشارین القانونیین قبل  المقدمة من  الرأي القانوني  على مذكرة  اللجنة  كما اطلعت  والقانونیة،  

  للجنة.

باعتباره   حساب احتیاطي األجیال القادمةاللجنة بأھمیة الدور الذي یضطلع بھ  إذ تؤمن  و

أدوات الدولة في الحفاظ على مواردھا وحمایة أصولھا وتنمیتھا وضمان حق األجیال القادمة   أحد

آمنفي   ومستقبل  كریمة  الحساب حیاة  أموال  على  الحفاظ  ضرورة  من  ذلك  یستتبعھ  بما   ،

 واستثمارھا؛ فإنھا تود أن تبدي المالحظات اآلتیة:

 

 مالحظات اللجنة:  
المالیة  عرضادة  عبإاالحتیاطي  مجلس  قام   .1 في    البیانات  المنتھیة  المالیة    31للسنة 

إما من خالل   ،بالقیمة العادلة  المالیة  بتصنیف الموجودات فیما یتعلق    2019دیسمبر  

المتطلبات   ألرباحابیان   مع  لتتماشى  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  أو  والخسارة 

، ونتیجة لذلك فقد تم تعدیل أرقام )9التقاریر المالیة رقم ( الحدیثة للمعیار الدولي إلعداد  

واضح أنھ لم یتم  ولكن من ال  ).2018ت المالیة للسنة السابقة (المقارنة لتعدیل البیانا

كما ھو مطلوب.     2018ینایر    1) ابتداًء من  9(رقم  حدث  لملتزام بتطبیق المعیار ا اال

ال  اللجنة  تود  باالوعلیھ،  األجیال  احتیاطي  مجلس  من  المعاییر  طلب  بتطبیق  لتزام 

 المحاسبیة الدولیة أوالً بأول عند إعداد بیاناتھا المالیة. 

االستثماریة ستراتیجیة  الا  مراجعةب  مجلس االحتیاطي قامتبین من الحساب الختامي أن   .2

للعام  لال تطبیق    2019حتیاطي  تم  متحفظة  حیث  المخاطر  ومختلفة  سیاسات  إلدارة 

أرباح بالسابق،    علیھ  ت كانعما    مختلفبشكل  وستثماریة  الا ارتفاع  مما ساعد على 
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ملحوظ  الصندوق أداء  و  بشكل  العام    أفضلتحقیق  ھذه   ،2019في  تركزت   حیث 

ھیكلة  االستراتیجیة   وإعادة  المخاطر  إدارة  تقنیات  تفعیل  فظ االمحبعض  على 

 من جھة أخرى )  9من جھة، والعمل على تطبیق المعیار المعدل رقم (  االستثماریة

االستثماریة    ستراتیجیةة االمراجعاللجنة تشید ب فإن    وعلیھ  .إلحتیاطيلتحسین أداء ا

 . بشكل ملحوظ  حتیاطيالاھمت في تطویر أداء ا سوالتي 

ملیون دوالر    917.8لتصبح    2019% خالل العام  17.3الصندوق بنسبة    نمت أصول .3

بال  أمریكي، اال  2018عام  مقارنة  أصول  إجمالي  كان  ملیون   782.2حتیاطي  حیث 

مما أدى إلى التوسع والتنوع في رأس المال الخاص بھ لیشمل المزید    دوالر أمریكي،

في   أیًضا  ، والذي بدوره ساعد الصندوق2019من أصناف األصول المختلفة في العام  

علیھ، تشید  . و %9.68وتحقیق عائد استثمار سنوي بنسبة    مالالالحفاظ على نمو رأس  

وتأمل   ،والعائد  حتیاطيالة أصول اداللجنة بھذا األداء المتنوع والذي ساھم في زیا

 .األداء  منستمرار بھذا المستوى اال

فقد تبین ،  2019حتیاطي األجیال للعام  بیانات المالیة للحساب الختامي الال  بعد دراسة .4

تطبیق المعیار  ل  كانت نتیجةإیرادات الصندوق    النسبة الكبیرة المرتفعة في إجمالي  أن

یرادات إللم تكن او  تصنیف االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة،یر في  والذي غَ   )9رقم (

محققة بمراجعة  اللجنة    وصيت   ھ علی و   .إیرادات  القادمة  األجیال  احتیاطي  مجلس 

الصندوق  استثمارات  إیرادات  نمو  على  للعمل  دوري  بشكل  االستثماریة  السیاسة 

  لتعامل مع مرونة اول القادمة  االنخفاض في األعوام  ھذا  والحفاظ علیھا حتى ال یتكرر  

 تقلبات األسعار العالمیة.  

المتعامل معھا البنوك  أي إیضاحات بشأن  لم یتضمن    الحساب الختامي  من المالحظ أن .5

 حتى تفاصیلأو  تفاصیل المحافظ االستثماریة  أو    ایداعاتھ المالیة ونسبة العائد علیھ إفي  

ونسبتھ،   العقاریة  األصول  على  االستثماري  من اللجنة    طلبت   ھوعلی العائد  التأكد 

الختامیة   الحسابات  التفاصیل في  للجنة    ؛القادمةتضمین ھذه  لیتسنى  معرفة وذلك 
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الكافیة    مستوى تصنیفات وإمكانیات البنوك المتعامل معھا من حیث المالءة المالیة

 . الربح والخسارة  أوجھأو معرفة 

والذي یتم تمویلھ من   2019بالنظر إلى الدعم التشغیلي ومصروفات االحتیاطي للعام   .6

واالقتصاد   المالیة  وزارة  من  المستلم  دوالر    5,183,026بلغ  والذي  الوطني  الدعم 

ارتفاعً   تبینی  ؛أمریكي إجما  امستمرً   اأن ھناك  االحتیاطي في كل في  لي مصروفات 

ضبط    االستمرار فيعلى    مجلس احتیاطي األجیال القادمةجنة  تحث اللوعلیھ  عام.  

تماشیً   صروفات الم وذلك  وتخفیضھا  ا  االتشغیلیة  توجھ  في مع  الحكومیة  لسیاسة 

 المصروفات.  رشیدت 

 

ألجیال القادمة، وذلك ااطالع المواطنین على أداء حساب احتیاطي    ترى اللجنة أھمیةو 

الشفافیة باب  في    ،من  دوریة  بصورة  المالیة  البیانات  نشر  من خالل  ذلك  یتم  موقع  الوقد 

أداء مجلس إدارة احتیاطي األجیال وزارة المالیة واالقتصاد الوطني، بما یعكس  اإللكتروني ل

 القادمة وفاعلیة إدارتھ للحساب.

ترى اللجنة أن نشر مثل ھذه البیانات یسھم في تقییم نتائج استثمارات الحساب ویضع كما  

جمیع المواطنین على بیّنة من أدائھ، مما یحفز مجلس إدارة احتیاطي األجیال القادمة دوًما 

اءة واقتدار. وتؤكد اللجنة على أن نشر اعتماد الحساب الختامي  على أداء دوره المنوط بھ بكف

من قبل مجلسي الشورى والنواب في الجریدة الرسمیة، باعتباره من اإلجراءات التي نص  

 علیھا القانون، ال یحول دون اطالع العامة على نتائج أداء الحساب.

 

إعداد الحساب   المبذول فيالحكومي    وإذ تبدي اللجنة ھذه المالحظات، فإنھا تثّمن الجھد 

وبناء على كل ما تقدم، وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من المذكور.    الختامي

قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتھت إلیھ اللجنة السابقة في توصیتھا 

 لسنة المالیة المنتھیة فيلقادمة  حتیاطي األجیال ال ال الختامي الحساب  اعتمادبالموافقة على 
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المالحظات الواردة ب  ، بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة،  2019دیسمبر    31

 تقریر. ھذا الفي 
 

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: اثامن

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

 كل من:

 مقرًرا أصلیـــــًا.   األستاذ رضا عبدهللا فرج  سعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیـًا.   ستاذ جواد حبیب الخیاط األ سعادة  .2

 

 
ً
 توصية اللجنة:   :اتاسع

في ضــــوء ما دار من مناقشــــات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصــــي بالموافقة على 

ــؤون المالیة   ــیة لجنة الش ــابقة) بتوص ــادیة (الس ــاب  اعتمادالموافقة على واالقتص   الختامي  الحس

ــنة المالیة المنتھیة فيلحتیاطي األجیال القادمة  ال ــمبر   31 لسـ بعد تدقیقھ من قبل   ،2019دیسـ

 تقریر.ھذا الالمالحظات الواردة في ب ،دیوان الرقابة المالیة واإلداریة

 

 

 الالزم،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 
 

 

 

 
 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                                     رضا عبداهللا فرج        

 ة نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )2(املرفق 
 
 السابقة تقریر اللجنة

 ومرفقاتھ
 

 

  ثالثالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 



 ۲۰۲۱یونیو  ۷التاریخ: 

 / 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

، بعد تدقیقھ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة المنتھیة في 

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس  یوان الرقابة المالیة واإلداریة،من قبل د

 الموقر.

 ،،،االحترام بقبول فائقمعالیكم وتفضلوا 

 خالد حسيـن املسـقطي           

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

 :المرفقات
 خطاب اإلحالة. -
 ملخص التقریر. -

 تقریر اللجنة المذكور أعاله. .۱
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. .۲
 بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین لشؤون اللجان. مذكرة .۳
 رد وزارة المالیة واالقتصاد الوطني على استفسارات اللجنة. .٤
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .٥



 

 

 

 3د 5ف /ل م قص  602الرقـــم: 
م 1202 مارس 23التاريخ:   

 
 احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  

 جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــم  ــ  ل ــــ ــم     ر ــــ ــن لــــ ــا م ا   ــــــال يطيــــ ــامم الت ــــ ــاا الالتــــ الحســــ
ــ   ــ   ا ال ـــــ ــ  لاســـــ ــ    القادمـــــ ــ    31ا  ته ـــــ ــ  2019ديســـــ ــ  مـــــ ــه مهق قـــــ ، بعـــــ

 .قبل ديوا  الرقاب  ا ال   واإلداري 
 

ا  ــ    ــ    مت ـــــــ ــر بتـــــــ ــهاد مقريـــــــ ــت  و  ـــــــ ــت  ودراشـــــــ ــا  م اقتـــــــ بر ـــــــ
ر ي ــــــم لعر ــــــ   اــــــق ا  اــــــا يــــــ ل مو ــــــه  ق ــــــا     ــــــ   شــــــاب   مــــــ  

 ماريال .

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 علي بن صاحل الصاحل   
 رئيس جملس الشورى

 



 

 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةجلنة الشؤون 

 العنوان
، ٢٠١٩د�سمبر  ٣١الحساب الختامي الحت�اطي األج�ال القادمة للسنة المال�ة المنته�ة في 

 دیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة�عد تدق�قه من قبل 

 مضمونه
وأداءه المالي  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١ �ظهر المر�ز المالي الحت�اطي األج�ال القادمة �ما في

 والتدفقات النقد�ة للسنة المنته�ة بذلك التار�خ

 الفصل التشر�عي الخامس – الثالثدور االنعقاد  - ٢٠٢١مارس  ٢٣ اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشر�عي الخامس - لثالثادور االنعقاد  - ٢٠٢١یونیو  ٢ انتهاء اللجنة من املناقشة

 )٦(  عدد االجتماعات

 --- العرض على اجللسة

رأي ديوان الرقابة املالية 

 واإلدارية

خلص الرأي المهني لدیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة حول الب�انات المال�ة لحساب احت�اطي 
تظهر إلى أن هذه الب�انات ، ٢٠١٩د�سمبر  ٣١األج�ال القادمة للسنة المال�ة المنته�ة بتار�خ 

ج�ال القادمة �ما في الجوهر�ة (المر�ز المالي الحت�اطي األ �صورة عادلة، من �ل الجوانب
وفقا  ،ه المالي والتدفقات النقد�ة للسنة المنته�ة بذلك التار�خ)ءوأدا ٢٠١٩ر د�سمب ٣١

 لمتطل�ات المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة.

رأي جلنة الشؤون التشريعية 

 والقانونية مبجلس الشورى
 والقانون�ة الدستور�ة تینمن الناحی الختاميالحساب سالمة 

 اعتماد الحساب الختامي قرار جملس النواب

 اعتماد الحساب الختامي توصية اللجنة مبجلس الشورى



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )١(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



 

 

 ۲۰۲۱ یونیو ۷ التاریخ:
 )۲۰التقریر: (

 

 

 الشؤون املالية واالقتصادية جلنة  تقرير

 ٣١ لسنة املالية املنتهية يفلحتياطي األجيال القادمة ال اخلتامي حلسابابشأن 

 ديوان الرقابة املالية واإلداريةبعد تدقيقه من قبل  ،٢٠١٩ديسمرب 

 
 

 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

)، ۳د  ٥ل م ق / ف ص  ٦۰۲( م وبموج��ب الخط��اب رقم۲۰۲۱ م��ارس ۲۳ بت��اریخ 

أحال معـ���الي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلـ���س الشـ���ورى إلى لجنة الشؤون المالیة 

 ۳۱ لس�����نة المالیة المنتھیة فيلحتیاطي األجیال القادمة ال الختامي الحس�����ابواالقتص�����ادیة 

، على أن تتم دراس������تھ بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة ،۲۰۱۹دیس������مبر 

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

 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

 التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:لتنفیذ 

 :ةاآلتی ھااتاجتماعفي  ورتدارست اللجنة الحساب الختامي المذك )۱(



۲ 
 

 التاریخ رقم االجتماع
 ۲۰۲۱مارس  ۲٤ ثالث والعشرینال

 ۲۰۲۱مارس  ۳۱ الرابع والعشرین
 ۲۰۲۱أبریل  ۷ الخامس والعشرین
 ۲۰۲۱بریل أ ۱٤ السادس والعشرین
 ۲۰۲۱مایو  ۲٦ التاسع والعشرین

 ۲۰۲۱یونیو  ۲ الثالثین
 

 

 

موضوع البحث والدراسة على الوثائق مي المذكور حساب الختاللاطلعت اللجنة أثناء دراستھا  )۲(

 بھ والتي اشتملت على ما یأتي: المتعلقة

 ،۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة المنتھیة في  -

 .بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین للجنة.  -

اللجنة بخص�����وص الحس�����اب رد وزارة المالیة واالقتص�����اد الوطني على اس�����تفس�����ارات  -

 المذكور.

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

 السید علي عبدهللا العرادي
المستشار القانوني لشؤون اللجان / 

 مدیر إدارة البحوث والدراسات
 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة

 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع



۳ 
 

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان السید جواد مھدي محفوظ
 أمین سر لجنة مساعد  السیدة مریم أحمد الریّس

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي

 

ا: 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثاني

الحس����اب الختامي س����المة الش����ورى رأت لجنة الش����ؤون التش����ریعیة والقانونیة بمجلس 

بعد تدقیقھ من قبل  ،۲۰۱۹دیس����مبر  ۳۱الیة المنتھیة في الحتیاطي األجیال القادمة للس����نة الم

 .الدستوریة والقانونیةمن الناحیتین ؛ دیوان الرقابة المالیة واإلداریة

 

 ثا
ً
 :املواد القانونية ذات الصلة، وا: بيانات إنشاء وتطور حساب األجيال القادمةلث

بشأن  ۲۰۰٦لسنة  )۲۸(تم إنشاء حساب احتیاطي األجیال القادمة بموجب القانون رقم  .۱

) من القانون ۲حیث نصت المادة ( ۲۰۰٦یولیو  ۱۷في  االحتیاطي لألجیال القادمة

ا یسمى "حساب احتیاطي األجیال ا خاصً المذكور على أنھ " تفتح وزارة المالیة حسابً 

) من ھذا القانون وعوائد ۱القادمة" ترصد فیھ األموال المنصوص علیھا في المادة (

 وعوائد استثمارھا. استثماراتھا"، وترصد فیھ المبالغ المقتطعة من تصدیر النفط

نظام عمل مجلس احتیاطي األجیال وتحدید  ۲۰۰۸لسنة  ۲٥ینظم المرسوم رقم  .۲

عداد الحساب الختامي للحساب لكل سنة مالیة، وعرضھ على مجلس إاختصاصاتھ، و

الوزراء، وقیام دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بمراقبة وتدقیق المیزانیة والحساب الختامي 

 للحساب.

 ۲۰۰۷ینایر  ۱الخصم الفعلي من اإلیرادات الواردة من تصدیر النفط الخام اعتباًرا من بدأ  .۳

 وفقاً للمرسوم.



٤ 
 

یعتمد دخل الحساب أساًسا على خصم دوالر أمریكي واحد عن كل برمیل من النفط الخام  .٤

تنص المادة حیث دوالًرا،  ٤۰المصدر خارج البحرین عندما یتجاوز سعر النفط الخام 

بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة على أنھ "یُقتطع  ۲۰۰٦) لسنة ۲۸لقانون رقم () من ا۱(

ا ویتم تصدیره دوالرً  ٤۰دوالر أمریكي واحد من سعر كل برمیل نفط خام یزید سعره على 

ا من أول السنة المالیة التالیة لنفاذ ھذا القانون، لتكوین خارج مملكة البحرین اعتبارً 

وال یجوز خفض المبلغ المقتطع أو  یاطي األجیال القادمة"احت"احتیاطي خاص یسمى 

 .زیادتھ أو التصرف بأموال االحتیاطي لغیر العملیات االستثماریة إال بقانون"

بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة على  ۲۰۰٦) لسنة ۲۸) من القانون رقم (٥تنص المادة ( .٥

یال القادمة المدقق من قبل دیوان أن "تقدم الحكومة الحساب الختامي لحساب احتیاطي األج

الرقابة المالیة إلى مجلس النواب خالل األشھر الخمسة التالیة النتھاء السنة المالیة، ویكون 

اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب 

 ا بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة".مشفوعً 

الحساب  ۲۰۲۰یولیو  ۲۰ة أعاله أحالت الحكومة بتاریخ المادة المذكورعمالً بأحكام  .٦

بعد تدقیقھ  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة المنتھیة في 

ة، لغرض اعتماده وبیان المالحظات حولھ. ویُالحظ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداری

) من قانون االحتیاطي ٥إحالتھ خالل المیعاد المحدد في المادة ( أن الحساب الختامي لم تتم

وعلیھ كان من لألجیال القادمة، أي خالل األشھر الخمسة التالیة النتھاء السنة المالیة، 

 .۲۰۲۰مایو  ۳۱إحالتھ قبل  ن تتمأالمفترض 

الحتیاطي األجیال إن دیوان الرقابة المالیة واإلداریة قد مارس الرقابة على البیانات المالیة  .۷

القادمة، ولم یسجل أیة مالحظات جوھریة علیھ، حیث ذھب إلى أن البیانات تظھر بصورة 

 ۳۱ل القادمة كما في المالي الحتیاطي األجیا عادلة من كل الجوانب الجوھریة المركزَ 

یخ ونتائج عملیاتھ والتغیرات في التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التار ۲۰۱۹دیسمبر 

 ا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.وفقً 



٥ 
 

ینحصر اختصاص لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة بمجلس الشورى في مراجعة   .۸

الیة المنتھیة حساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المللالبیانات المالیة المدققة 

والتوصیة باعتماده مع بیان المالحظات علیھ، وخاصة فیما یتعلق  ،۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

ا، وكذلك ا مجزیً ا اقتصادیً باستثمارات أموال الحساب، وضرورة استثمارھا استثمارً 

 ضرورة ترشید المصروفات المتكررة.

 

 
ً
 ٣١احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية يف ملخص عن : ارابع

 :بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،٢٠١٩ديسمرب 

الحساب الختامي الحتیاطي األجیال  قام دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بالتدقیق على .۱

القادمة والذي یتضمن بیان المركز المالي وبیان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر 

وبیان التدفقات النقدیة وأھم السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات األخرى للسنة المالیة 

 التقاریر المالیة. ، وذلك وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

لى البیانات المالیة، مؤكدًا أن یًا غیر متحفظ عأصدر دیوان الرقابة المالیة واإلداریة رأ .۲

 ي الحتیاطيالمركز المالمن كل الجوانب الجوھریة،  ،البیانات تظھر بصورة عادلة

النقدیة ، ونتائج عملیاتھ والتغیرات في التدفقات ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  األجیال القادمة

 للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.

قام الدیوان بتدقیق البیانات المالیة وفقًا ألحكام قانون الرقابة المالیة واإلداریة ومعاییر  .۳

الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة (االنتوساي) 

The International Organization of Supreme Audit Institutions 

“INTOSAI”، غیر سیاسیة، تتمثل أھدافھا األساسیة في تبادل  وتعتبر منظمة مستقلة

اآلراء والخبرات والتجارب بین األجھزة الرقابیة في مجال الرقابة على األموال 

والممتلكات العامة، وترسیخ مبادئ الشفافیة واإلفصاح والمساءلة، إضافة إلى تطویر 

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



٦ 
 

تطبیق الشعار القائل *إن تبادل الخبرات یستفید منھ الجمیع*، حیث إن تبادل التجارب 

والخبرات واآلراء بین أعضاء االنتوساي في ھذه المجاالت یمثل ضمانًا لمواصلة التطویر 

یة. وتتخذ منظمة االنتوساي من العاصمة النمساویة فینّا مقًرا المستمر للرقابة الحكوم

) جھاًزا للرقابة المالیة والمحاسبیة على ۱۸۹ألمانتھا العامة، وتضم في عضویتھا حالیًا (

 األموال والممتلكات العامة.

أن أدلة الرقابة التي تم الحصول علیھا كافیة ومناسبة لتكوین أساس الرأي یرى الدیوان  .٤

  لیھ.تم التوصل إالذي 

، ۲۰۱۹ یونیو ۱٦ عملیات التدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة فيتم إنجاز  .٥

  إلى السلطة التشریعیة. ۲۰۲۰یولیو  ۲۰بتاریخ وتمت إحالتھا من قبل السلطة التنفیذیة 

وعرضھا لالحتیاطي إعداد البیانات المالیة مسؤول عن مجلس احتیاطي األجیال القادمة إن  .٦

مسؤولیة تتضمن تصمیم ھذه البشكل عادل وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. إن 

وتنفیذ واتباع أنظمة رقابة داخلیة مناسبة إلعداد وعرض البیانات المالیة بصورة عادلة 

 وخالیة من أیة معلومات جوھریة خاطئة.

 ر االنعقاد السنوي العادي الثالثو) من د۲۲۸أصدر مجلس النواب الموقر قراره رقم ( .۷

 ۲۰۲۱مارس  ۱٦رابعة والعشرین بتاریخ من الفصل التشریعي الخامس في الجلسة ال

دیسمبر  ۳۱لمالیة المنتھیة في الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة ااعتماد ب

 بمالحظات المجلس.، مشفوًعا بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة ،۲۰۱۹

 

 
ً
ديسمرب  ٣١الية املنتهية يف احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة امل حتليلا: خامس

 :بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،٢٠١٩
 

 :۲۰۱۹ات األداء خالل العام رأوالً:  مؤش

المالیة واالقتصاد الوطني إلى بلغ صافي مساھمات النفط الخام المحولة من قبل وزارة  )۱

ملیون دوالر أمریكي، محققة زیادة تصل نسبتھا  ٥۷٫٥حساب احتیاطي األجیال القادمة 



۷ 
 

عن العام السابق، وذلك بسبب االرتفاع في الطلب على النفط، مما أسھم في  %۲٫۱إلى 

خالل العام  دوالر أمریكي تقریبًا للبرمیل الواحد ٦٤ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام إلى 

۲۰۱۹. 

سیاسات حیث تم تطبیق  ۲۰۱۹تعدیل اإلستراتیجیة اإلستثماریة لإلحتیاطي للعام تم  )۲

بالسابق،  علیھ تكانعما  مختلفبشكل وستثماریة إلإلدارة المخاطر اومختلفة متحفظة 

بعض على تفعیل تقنیات إدارة المخاطر وإعادة ھیكلة االستراتیجیة  حیث تركزت ھذه

خالل التركیز على االستثمار في األوراق المالیة ذات الدخل من  االستثماریةفظ االمح

 .الثابت واألصول البدیلة، والتخارج من بعض استثمارات فئة األسھم

من إجمالي المحفظة ورفع حصة  %۲۰٫۲صندوق بخفض حصة األسھم إلى ال حیث قام

من  %۱۳٫۹البدیلة إلى ، باإلضافة إلى رفع حصة األصول %۲۰٫۰الدخل الثابت إلى 

خالل اعتماد استثمارات ذات عائد تنافسي وذلك عن طریق إعادة ھیكلة المحافظ 

 االستثماریة واألدوات المستخدمة.

ملیون دوالر  ۹۱۷٫۸لتصبح  ۲۰۱۹خالل العام  %۱۷٫۳الصندوق بنسبة  نمت أصول )۳

ملیون دوالر  ۷۸۲٫۲حیث كان إجمالي أصول اإلحتیاطي  ۲۰۱۸مقارنة بالعام  أمریكي،

مما أدى إلى التوسع والتنوع في رأس المال  ،(المعدل) ۲۰۱۸مقارنة بالعام  أمریكي

، والذي بدوره ۲۰۱۹الخاص بھ لیشمل المزید من أصناف األصول المختلفة في العام 

مال وتحقیق عائد استثمار سنوي بنسبة الساعد الصندوق أیًضا في الحفاظ على نمو رأس 

۹٫٦۸% . 
 

 :التحلیل المالي  ثانیاً:

أعدت البیانات المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة من قبل مجلس  )۱

شأن االحتیاطي ب ۲۰۰٦) لسنة ۲۸معاییر المحاسبة الدولیة وطبقاً لمتطلبات القانون رقم (

 ا) بدءً ۹المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( طبیقت یتم على أنلألجیال القادمة. 

لتصنیف الموجودات المالیة لفئتین، ھما تلك التي تقاس بالقیمة العادلة  ۲۰۱۸ینایر  ۱من 



۸ 
 

ھذا ما تم تطبیقة في ، )أو من خالل الدخل الشامل اآلخر (إما من خالل الربح والخسارة

 ۲۰۱۸، وتعدیل مبالغ العام ۲۰۱۹جیال للعام إعداد بیانات الحساب الختامي إلحتیاطي األ

 لمقارنة األرقام.  ولكنة من المالحظ بأنھ لم یلتزم االحتیاطي بتطبیق المعیار منذأیضاً 

 .۲۰۱۸بدایة العام 

ة عالبنوك للمبالغ المود یتضمن الحساب تفاصیلأنھ لم ب تبین من بیانات الحساب الختامي )۲

وكذلك بالنسبة د المدد الزمنیة لفترة اإلیداع. بتحدیكودائع ثابتة وتم اإلكتفاء فقط 

اصیل المحافظ االستثماریة وتم االكتفاء بالرصید لم یتم توضیح تففستثمارات لال

ً لتفاصیل النقد ومافي حكمھواإلضافات واال ً  ستبعادات، وأیضا وذلك ، كما كان سابقا

أو  حیث المالءة المالیةلمعرفة مستوى تصنیفات وإمكانیات البنوك المتعامل معھا من 

 .مكامن الربح والخسارة

 موجودات:ال )۳
 دوالر أمریكي    

 (المعدل) ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ البیان

 الموجودات

 الموجودات غیر المتداولة

 ۲۳٬۷۰٤٬۷۱۱ ۲۳٬۸۲٦٬۸۸۱ استثمارات عقاریة

 ٤۹٬۰۲۲٬۸۱٤ ۹٤٬۷۰۷٬۰۲۹ استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۷۲٬۷۲۷٬٥۲٥ ۱۱۸٬٥۳۳٬۹۱۰ إجمالي الموجودات غیر المتداولة

 الموجودات المتداولة

 ٤۳۰٬٤٤۹٬۲۱۷ ٤٤۹٬۳۷۰٬۳٦۹ استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ۱٥٬۰۳۸٬٥٤٦ ۱۰٬۲۳٤٬۹٦۳ مدینون وأرصدة مدینة أخرى

 ۲۲۹٬٥۹۲٬٤۷٦ ۲۳٦٬٤٥۳٬٦۸٤ ودائع ثابتة

 ۳٤٬٤۰٤٬۲۷٥ ۱۰۳٬۲٥۰٬۱۷٦ في حكمھالنقد وما 

 ۷۰۹٬٤۸٤٬٥۱٤ ۷۹۹٬۳۰۹٬۱۹۲ إجمالي الموجودات المتداولة

 ۷۸۲٬۲۱۲٬۰۳۹ ۹۱۷٬۸٤۳٬۱۰۲ إجمالي الموجودات
 



۹ 
 

مقارنة بالعام  ۲۰۱۹م اعفي الملیون دوالر  ۹۱۷٫۸ارتفع حجم موجودات الحساب لتبلغ حوالي 

ملیون دوالر، أي بمعدل زیادة بلغ  ۷۸۲٫۲حیث بلغت إجمالي الموجودات (المعدل)  ۲۰۱۸

حیث بلغت نسبة  ۲۰۱۷و(المعدل)  ۲۰۱۸ نعامیال، وھو ما یفوق معدالت الزیادة بین ۱۷٫۳۳%

   .لھذا العام وھو ما یعد مؤشًرا جیدًا ألداء تشغیل الصندوق، %۷٫۱الزیادة 

 

 :۲۰۱۹إلى العام  ۲۰۱٥العام  ویبین الشكل أدناه نمو إجمالي األصول من

 
 

 اإلیرادات: )٤

بین العامین  %٤۰٤٫۷ارتفع إجمالي إیرادات الصندوق بنسبة كبیرة حیث بلغت  )۱

ملیون  ۱٦٬۳٥۲٬٥۳۳، حیث ارتفع إجمالي اإلیرادات من ۲۰۱۹(المعدل) و ۲۰۱۸

ویعود  . ۲۰۱۹ملیون دوالر عام  ۸۲٬٥۳٦٬٥٤۱إلى حوالي  ۲۰۱۸دوالر في عام 

لحسابات  االرتفاع الكبیر في اإلیرادات إلى إضافة ثالثة بنود في جانب اإلیرادات

 ، وھي على النحو اآلتي:۲۰۱۹العام 

تغیرات القیمة العادلة غیر المحققة من خالل الربح أو الخسارة وبلغت  :البند األول

 ملیون دوالر.   ٥۸٬٦۸٥٬٦٤٤



۱۰ 
 

 ملیون دوالر.   ٥٬۷۹۸٦۸٬٦ثمارات مالیة وبلغ الربح المحقق عن بیع است :البند الثاني

 دوالر. ألف ۰۰٥٬۷۹جنبیة والتي بلغت أرباح تحویل العمالت األ :البند الثالث

 

 ۲٬۹۱۱٬۲٤۰لتبلغ  ۲۰۱۹عام في الستثمارات الانخفضت إیرادات ا ، فقدوبالمقابل

انخفاض ، وبنسبة ۲۰۱۸عام في الملیون دوالر  ٥٬٦۷۸٬٦٤٤ملیون دوالر مقابل 

والتي نخفاض ھذه اإلیرادات الأسباب  ولم یتضمن الحساب أي . )%٤۸٫۷(بلغت 

كما تھدف إلیھ سیاسة  المفترض العمل على زیادتھافي حین كان من  %٥۰من  أقتربت

 االنخفاض في األعوام القادمة.ھذا حتى ال یتكرر  صندوقال
 دوالر أمریكي    

 

 البیان
۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 

 (المعدل)

 نسبة  ۲۰۱۸

 التغییر

 اإلیرادات

 )٤۸٫۷( ٥٬٦۷۸٬٦٤٤ ٥٬٦۷۸٬٦٤٤ ۲٬۹۱۱٬۲٤۰ إیرادات االستثمارات

 ٥۲٫٤ 5,893,179 ٥٬۸۹۳٬۱۷۹ ۸٬۹۸۳٬۳۳۱ إیرادات الودائع الثابتة

دعم المصروفات التشغیلیة 

 لالحتیاطي

٥٬۱۸۳٬۰۲٤٬ ٦۷۸۰٬۷۱۰ 4,780,710 ۸٫٤ 

تغیرات القیمة العادلة غیر المحققة 

 الربح أو الخسارةمن خالل 

٥۸٬٦۸٥٬٦٤٤ - - - 

ربح محقق عن بیع استثمارات مالیة 

بالقیمة العادلة المحققة من خالل 

 الربح أو الخسارة

٦٬٦۸٥٬۷۹۸ - ۱٬۹۲۸٬۹٤٦ - 

 - - - ۷۹٬۰٥۰ أرباح تحویل العمالت األجنبیة

 - - - ۸٬٤٥۲ أرباح أخرى

 - ۷٬۰۳۱٬۸۳۰ ۱۷٬۱۳۹٬۸۹٦ ٥٬۱۸۳٬۹۸۱ إجمالي المصروفات

 ٤۰٤٫۷ ۱۸٬۲۸۱٬٤۷۹ ۱٦٬۳٥۲٬٥۳۳ ۸۲٬٥۳٦٬٥٤۱ إجمالي اإلیرادات

  ۱۱٬۲٤۹٬٦٤۹ )۷۸۷٬۳٦۳( ۷۷٬۳٥۲٬٥٦۰ حتیاطيأرباح السنة المحولة لال
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حقق ) في طریقة احتساب أرباح االستثمارات فقد ۹نتیجة لتطبیق المعیار الدولي رقم ( )۲

بخسائر  مقارنةملیون دوالر،  ۷۸٬۸۹۷٬۸۷۳أرباًحا بلغت  ۲۰۱۹الصندوق في العام 

 ملیون دوالر.  ٤٬۸۷٥٬٦۰۲والتي بلغت  ۲۰۱۸العام 

 دوالر أمریكي
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ البیان

 (المعدل)

۲۰۱۸ 

 الدخل الشامل اآلخر

تغییرات القیمة العادلة غیر المحققة عن 

استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

۱٬٥٤٥٬۳۱۳ )٤٬۱۳٤٬۲٤۳( )۱۰٬٦۷۹٬۹٤۲( 

خسارة محققة من بیع استثمارات مالیة بالقیمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تم 

 تدویرھا إلى األرباح والخسائر

- ٤٦٬۰۰٥٬٤٤٥٬( ٤۳۰۹( 

 )۱٦٬۱۲٥٬۲٥۱( )٤٬۰۸۸٬۲۳۹( ۱٬٥٤٥٬۳۱۳ إجمالي الدخل (خسائر) الشامل اآلخر

إلى االحتیاطي أرباح (خسائر) السنة المحولة 

 المتراكم

۷۷٬۳٥۲٬٥٦۰ )۷۸۷٬۳٦۳( ۱۱٬۲٤۹٬٦٤۹ 

إجمالي أرباح (خسائر) السنة والدخل الشامل 

 اآلخر

۷۸٬۸۹۷٬۸۷۳ )٤٬۸۷٥٬٦۰۲( )٤٬۸۷٥٬٦۰۲( 

 

 األموال المستلمة من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني: )٥

 دوالر أمریكي    

 (المعدل)  ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ البیان

 األنشطة التمویلیة

 ٤۸٬۷٤٤٬۱٦۹ ٦۲٬۰۲۱٬۹٤۱ األموال المستلمة من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني

 ٤۸٬۷٤٤٬۱٦۹ ٦۲٬۰۲۱٬۹٤۱ صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 )٥۰٬۰۲۸٬۷٥۰( ٦۸٬۸٤٥٬۹۰۱ صافي الزیادة (النقص) في النقد وما في حكمة خالل السنة

 ۸٤٬٤۳۳٬۰۲٥ ۳٤٬٤۰٤٬۲۷٥ النقد وما في حكمھ كما في بدایة السنة

 ۳٤٬٤۰٤٬۲۷٥ ۱۰۳٬۲٥۰٬۱۷٦ النقد وما في حكمھ كما في نھایة السنة
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ملیون  ٦۲٬۰۲۱٬۹٤۱ارتفعت قیمة األموال المستلمة من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني لتبلغ 

، أي بزیادة بلغت ۲۰۱۸عام في الملیون دوالر  ٤۸٬۸٤٤٬۱٦۹، في مقابل ۲۰۱۹عام في الدوالر 

لیبلغ  ۲۰۱۹عام البین العامین، وقد ساعد ذلك على زیادة النقد وما في حكمھ في نھایة  ۲۷%

ة العام، وبمعدل ملیون دوالر في بدای ۳٤٬٤۰٤٬۲۷٥ ـملیون دوالر مقارنة ب ۱۰۳٬۲٥۰٬۱۷٦

 .%۲۰۰زیادة بلغت 

 حتیاطي المتراكم:االإجمالي  )٦
 دوالر أمریكي

 

 البیان
 

۲۰۱۹ 
۲۰۱۸ 

 (المعدل)

 

۲۰۱۸ 

 نسبة 

 التغییر

 ۹۳ ۷۱۳٬٤۹۹٬۸۲۹ ٦۲۱٬٤۷٦٬۲٦۹ ٦۷۹٬۰۰۱٬۹۹٤ االحتیاطي المتراكم

 ٤۸ - ۱٦۰٬۹۹٤٬۱۸٥ ۲۳۸٬۳٤٦٬۷٤٥ األرباح المحتجزة

 )۹۷٫٥( ٦۷٬۳۸٤٬۹۰٤ )۱٬٥۸٥٬۷۲۱( )٤۰٬٤۰۸( احتیاطي القیمة العادلة

 ۱۷٫٥ ۷۸۰٬۸۸٤٬۷۳۳ ۷۸۰٬۸۸٤٬۷۳۳ ۹۱۷٬۳۰۸٬۳۳۱ إجمالي االحتیاطي

إجمالي المطلوبات واالحتیاطي 

 المالي

۹۱۷٬۸٤۳٬۱۰۲ ۷۸۲٬۲۱۲٬۰۳۹ ۷۸۲٬۲۱۲٬۰۳۹ ۱۷٫۳ 

 

 

ً للجدول أعاله ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغ إجمالي االحتیاطي المتراكم في   ۹۱۷٬۳۰۸٬۳۳۱، وفقا

 دوالر أمریكي. ۷۸۰٬۸۸٤٬۷۳۳حیث بلغ  ۲۰۱۸دوالر أمریكي مقارنة بالعام 
 
 

 التفاصیل:

 دوالر أمریكي                جدول االحتیاطي المتراكم

 نسبة التغییر (المعدل) ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ البیان

 ۱۰ ٥٦٥٬۱٦۳٬۲۰۱ ٦۲۱٬٤۷٦٬۲٦۹ ینایر ۱الرصید في 

األموال المستلمة من وزراة المالیة 

 واالقتصاد الوطني

٥۷٬٥۲٥٬۷۲٥٦٬ ٥۳۱۳٬۰٦۸ ۲٫۲ 

 ۹٫۳ ٦۲۱٬٤۷٦٬۲٦۹ ٦۷۹٬۰۰۱٬۹۹٤ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 



۱۳ 
 

 ۲۰۱۸عام الملیون دوالر في  ٦۲۱٬٤۷٦٬۲٦۹من  صندوقارتفع االحتیاطي التراكمي لل

 .%۹٫۳، وبمعدل زیادة بلغ ۲۰۱۹ملیون دوالر في العام  ٦۷۹٬۰۰۱٬۹۹٤إلى (المعدل) 

 

 

 دوالر أمریكي                  جدول األرباح المحتجزة

 التغییرنسبة  (المعدل) ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ البیان

 )۰٫٥( ۱٦۱٬۷۸۱٬٥٤۸ ۱٦۰٬۹۹٤٬۱۸٥ ینایر ۱الرصید في 

 - )۷۸۷٬۳٦۳( ۷۷٬۳٥۲٬٥٦۰ أرباح (خسائر) السنة

 ٤۸ ۱٦۰٬۹۹٤٬۱۸٥ ۲۳۸٬۳٤٦٬۷٤٥ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 

 

ملیون  ۱٦۰٬۹۹٤٬۱۸٥للصندوق من  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ارتفع رصید األرباح المحتجزة في 

 .%٤۸، أي بنسبة زیادة ۲۰۱۸العام  ملیون دوالر في ۲۳۸٬۳٤٦٬۷٤٥دوالر إلى أن بلغ 

 

 

 

 دوالر أمریكي              احتیاطي القیمة العادلة
 (المعدل) ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ البیان

 ۲٬۰٥۹٬٤۱۸ )۱٬٥۸٥٬۷۲۱( ینایر ۱الرصید في 

تغییرات القیمة العادلة غیر المحققة عن استثمارات مالیة بالقیمة 

 الشامل اآلخرالعادلة من خالل الدخل 

۱٬٥٤٥٬۳۱۳ )٤٬۱۳٤٬۲٤۳( 

خسارة من بیع استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر تم تدویرھا إلى الربح والخسارة

- ٤٦٬۰۰٤ 

 ٤٤۳٬۱۰۰ - صافي الحركة في احتیاطي القیمة العادلة عن بیع االستثمارات

 )۱٬٥۸٥٬۷۲۱( )٤۰٬٤۰۸( دیسمبر ۳۱الرصید في 
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 الودائع الثابتة: )۷
 دوالر أمریكي    

 

 فترة اإلستحقاق

 (المعدل) ۲۰۱۸ ۲۰۱۹
 

 الودائع الثابتة
إیرادات الودائع 

 الثابتة

 

 الودائع الثابتة
إیرادات الودائع 

 الثابتة

 - - ۸۸۱٬۹۰۳ ٥۲٬٤۸٥٬۰۰۱ أشھر ٦ – ۳من 

 ٥٬۸۹۳٬۱۷۹ ۲۲۹٬٥۹۲٬٤۷٦ ۸٬۱۰۱٬٤۲۸ ۱۸۳٬۹٦۸٬٦۸۳ أشھر حتى سنة ٦أكثر من 

 ٥٬۸۹۳٬۱۷۹ ۲۲۹٬٥۹۲٬٤۷٦ ۸٬۹۸۳٬۳۳۱ ۲۳٦٬٤٥۳٬٦۸٤ اإلجمالي
 

 نعامیالارتفعت قیمة الودائع الثابتة (ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة أشھر وال تتجاوز السنة) بین 

ر على ملیون دوال ۲۳٦٬٤٥۳٬٦۸٤و ملیون دوالر  ۲۲۹٬٥۹۲٬٤۷٦لتبلغ  ۲۰۱۹و ۲۰۱۸

بنسبة  ۲۰۱۸عام أفضل من ال ۲۰۱۹أن العائد في العام ومن المالحظ  .%۳التوالي، وبنسبة زیادة 

 ٥٫۹ملیون دوالر وبمقدار  ۹ما یقارب  ۲۰۱۹أن المبالغ المحققة في العام ، حیث یتضح %٥۲٫٥

 .ملیون دوالر ۳٫۱، وبفارق قدره ۲۰۱۸ملیون دوالر في العام 

ما  ۲۰۱۹أشھر حتى سنة) في العام  ٦بلغت الودائع الثابتة (أكثر من ولكن من المالحظ، بأنھ 

دوالر كإیراد مقارنة بالعام  ۸٬۱۰۱٬٤۲۸دوالر وتم تحصیل ما یقارب  ۱۸۳٬۹٦۸٬٦۸۳یقارب 

 ٥٬۸۹۳٬۱۷۹دوالر وتم تحصیل  ۲۲۹٬٥۹۲٬٤۷٦حیث بلغت الوادئع الثابتة ما یقارب  ۲۰۱۸

 ۲۰۱۸كثر من العام حققت أ ۲۰۱۹أرباح الودائع في العام  دوالر كإیراد، ولكن من المالحظ أنھ

 یبین الحساب أيولم ، ۲۰۱۸أقل من العام  ۲۰۱۹بالرغم من أن المبالغ المودعة في العام 

 توضیحات لذلك.
 

 حتیاطي:الدعم التشغیلي ومصروفات اال )۸
 دوالر أمریكي

 (المعدل) ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ البیان

 ۳٬۳۸۸٬۸٤۱ ۳٬٦۰۱٬۳۰۲ الرسوم اإلداریة للمحافظ االستثماریة

 ۱٬۰۹۷٬٦۳٦ ۹۰۰٬۰۰۰ الخدمات االستشاریةرسوم 

 ۱۸٤٬٦۹۰ ۳۲٦٬۱۳۹ رواتب القائمین على حساب االحتیاطي

 ۹٤٬۹۱٥ ۱۹۰٬٦۹۰ مصروفات أخرى



۱٥ 
 

 - ۱٤۸٬۹۳٦ مكافآت أعضاء مجلس االحتیاطي

 ۱٤٬٦۲۸ ۱٥٬۹٥۹ أتعاب مدقق الحسابات

 ٤٬۷۸۰٬۷۱۰ ٥٬۱۸۳٬۰۲٦ إجمالي مصروفات اإلحتیاطي
 

 

 

 

والذي یتم تمویلھ من الدعم  ۲۰۱۹لعام لحتیاطي إلى الدعم التشغیلي ومصروفات اال بالنظر

بناًء على  –ملیون دوالر  ٥٬۱۸۳٬۰۲٦ي بلغ المستلم من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني والذ

في  امستمرً  اأن ھناك ارتفاعً  یالحظ – ۲۰۰۸) لسنة ۲٥) من المرسوم رقم (۱۳نص المادة (

بمقدار  ۲۰۱٥ االحتیاطي في كل عام (حیث كانت المصاریف في العام تمصروفا إجمالي

 ناكوھ ،)۲۰۱۹ون دوالر في العام یمل ٥٬۱۸۳٬۰۲٦ملیون دوالر ووصلت إلى  ۳٬٥٤٦٬۱۳۲

المبالغ المدفوعة كرواتب للقائمین على حساب االحتیاطي بنسبة كبیرة في بشكل خاص ارتفاع 

وقد تبین بأن ھناك زیادة مستمرة في المصروفات  المصاریف األخرى، ،%۷۷بلغت حوالي 

مصاریف لعادة النظر في ھذه اإوجب على المجلس االحتیاطي ستالتشغیلیة للصندوق، مما ی

والتي رسوم الخدمات االستشاریة انخفضت فقد ، ومن جھة أخرى . ومحاولة ضبطھا وتخفیضھا.

 .۲۰۱۸بالعام مقارنة  %۱۸ انخفاض بلغت بنسبةاقتربت من ملیون دوالر 

 

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

 ۳۱الیة المنتھیة في لحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المفي إطار دراستھا ل

وزارة المالیة واالقتصاد الوطني على من  تفصیلیة اطلعت اللجنة على ردود، ۲۰۱۹دیسمبر 

 (مرفق) المتعلقة بالحساب المذكور. ستفساراتاال

 

ا: 
ً
 رأي اللجنة:سابع

        
 ۳۱الیة المنتھیة في الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المتدارست اللجنة 

واطلعت على قرار مجلس  ،بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة ،۲۰۱۹دیسمبر 

حیث رأت  لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى على رأيو ه،باعتمادالنواب 



۱٦ 
 

المقدمة من الرأي القانوني على مذكرة كما اطلعت من الناحیتین الدستوریة والقانونیة،  تھسالم

وتم تبادل وجھات النظر حولھ من قبل أصحاب السعادة أعضاء  المستشارین القانونیین للجنة.قبل 

 المستشار المالي واالقتصادي.و القانونیین للجنةالمستشارین و اللجنة

باعتباره  حساب احتیاطي األجیال القادمةاللجنة بأھمیة الدور الذي یضطلع بھ إذ تؤمن و

أدوات الدولة في الحفاظ على مواردھا وحمایة أصولھا وتنمیتھا وضمان حق األجیال القادمة  أحد

من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب  ، بما یستتبعھ ذلكحیاة كریمة ومستقبل آمنفي 

 واستثمارھا؛ فإنھا تود أن تبدي المالحظات اآلتیة:

 

 مالحظات اللجنة: 
دیسمبر  ۳۱للسنة المالیة المنتھیة في  البیانات المالیة ادة عرضعقام االحتیاطي بإ .۱

بیان بالقیمة العادلة إما من خالل  المالیة بتصنیف الموجوداتفیما یتعلق  ۲۰۱۹

والخسارة أو من خالل الدخل الشامل اآلخر لتتماشى مع المتطلبات الحدیثة  ألرباحا

، ونتیجة لذلك فقد تم تعدیل أرقام )۹التقاریر المالیة رقم (للمعیار الدولي إلعداد 

واضح أنھ لم یتم ولكن من ال ).۲۰۱۸ت المالیة للسنة السابقة (المقارنة لتعدیل البیانا

كما ھو مطلوب.   ۲۰۱۸ینایر  ۱) ابتداًء من ۹(رقم لمحدث المعیار التزام بتطبیق اال

لتزام بتطبیق المعاییر طلب من مجلس احتیاطي األجیال باالوعلیھ، تود اللجنة ال

 المحاسبیة الدولیة أوالً بأول عند إعداد بیاناتھا المالیة.

یة االستثماریة ستراتیجالا مراجعةب مجلس االحتیاطي قامتبین من الحساب الختامي أن  .۲

إلدارة المخاطر ومختلفة سیاسات متحفظة حیث تم تطبیق  ۲۰۱۹حتیاطي للعام لال

مما ساعد على ارتفاع أرباح بالسابق،  علیھ تكانعما  مختلفبشكل وستثماریة الا

 حیث تركزت ھذه ،۲۰۱۹في العام  أفضلتحقیق أداء و بشكل ملحوظ الصندوق

فظ االمحبعض على تفعیل تقنیات إدارة المخاطر وإعادة ھیكلة االستراتیجیة 

 من جھة أخرى) ۹من جھة، والعمل على تطبیق المعیار المعدل رقم ( االستثماریة
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االستثماریة  ستراتیجیةة االمراجعاللجنة تشید بفإن  وعلیھ .إلحتیاطيلتحسین أداء ا

 .بشكل ملحوظ حتیاطيالاھمت في تطویر أداء اسوالتي 

ملیون دوالر  ۹۱۷٫۸لتصبح  ۲۰۱۹خالل العام  %۱۷٫۳الصندوق بنسبة  نمت أصول .۳

ملیون  ۷۸۲٫۲حتیاطي حیث كان إجمالي أصول اال ۲۰۱۸عام مقارنة بال أمریكي،

مما أدى إلى التوسع والتنوع في رأس المال الخاص بھ لیشمل المزید  دوالر أمریكي،

 أیًضا ، والذي بدوره ساعد الصندوق۲۰۱۹من أصناف األصول المختلفة في العام 

علیھ، . و%۹٫٦۸وتحقیق عائد استثمار سنوي بنسبة  مالالفي الحفاظ على نمو رأس 

 ،والعائد حتیاطيالة أصول اداللجنة بھذا األداء المتنوع والذي ساھم في زیاتشید 

 .األداء منستمرار بھذا المستوى وتأمل اال

فقد تبین ، ۲۰۱۹حتیاطي األجیال للعام بیانات المالیة للحساب الختامي الال بعد دراسة .٤

تطبیق المعیار ل كانت نتیجةإیرادات الصندوق  النسبة الكبیرة المرتفعة في إجمالي أن

یرادات إللم تكن او والذي غیر في تصنیف االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة، )۹رقم (

مجلس احتیاطي األجیال القادمة بمراجعة اللجنة  وصيت ھعلیو .إیرادات محققة

السیاسة االستثماریة بشكل دوري للعمل على نمو إیرادات استثمارات الصندوق 

لتقلبات األسعار  ااألعوام القادمة وتفادیً والحفاظ علیھا حتى ال یتكرر االنخفاض في 

 العالمیة. 

المتعامل معھا البنوك أي إیضاحات بشأن لم یتضمن  الحساب الختامي من المالحظ أن .٥

تفاصیل   أو حتىتفاصیل المحافظ االستثماریة أو  ایداعاتھ المالیة ونسبة العائد علیھإفي 

التأكد من اللجنة  طلبت ھوعلیالعائد االستثماري على األصول العقاریة ونسبتھ، 

معرفة وذلك لیتسنى للجنة  ؛تضمین ھذه التفاصیل في الحسابات الختامیة القادمة

الكافیة  مستوى تصنیفات وإمكانیات البنوك المتعامل معھا من حیث المالءة المالیة

 .ارةأو معرفة مكامن الربح والخس
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والذي یتم تمویلھ من  ۲۰۱۹بالنظر إلى الدعم التشغیلي ومصروفات االحتیاطي للعام  .٦

دوالر  ٥٬۱۸۳٬۰۲٦بلغ والذي الدعم المستلم من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني 

لي مصروفات االحتیاطي في كل في إجما امستمرً  اأن ھناك ارتفاعً  تبینی ؛أمریكي

محاولة ضبط المصاریف التشغیلیة وتخفیضھا وذلك جنة على وعلیھ تحث اللعام. 

 لسیاسة الحكومیة في ضبط المصروفات.مع توجھ ا اتماشیً 

 

ألجیال القادمة، وذلك ااطالع المواطنین على أداء حساب احتیاطي  ترى اللجنة أھمیةو 

موقع الوقد یتم ذلك من خالل نشر البیانات المالیة بصورة دوریة في  ،من باب الشفافیة

وزارة المالیة واالقتصاد الوطني، بما یعكس أداء مجلس إدارة احتیاطي األجیال اإللكتروني ل

 القادمة وفاعلیة إدارتھ للحساب.

ترى اللجنة أن نشر مثل ھذه البیانات یسھم في تقییم نتائج استثمارات الحساب ویضع كما 

احتیاطي األجیال القادمة دوًما جمیع المواطنین على بیّنة من أدائھ، مما یحفز مجلس إدارة 

على أداء دوره المنوط بھ بكفاءة واقتدار. وتؤكد اللجنة على أن نشر اعتماد الحساب الختامي 

من قبل مجلسي الشورى والنواب في الجریدة الرسمیة، باعتباره من اإلجراءات التي نص 

 علیھا القانون، ال یحول دون اطالع العامة على نتائج أداء الحساب.

 

إعداد الحساب  المبذول فيالحكومي  وإذ تبدي اللجنة ھذه المالحظات، فإنھا تثّمن الجھد

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛  .المذكور الختامي

 خلصت اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة على اعتماده.

 

 
ً
 واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي : اثامن

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار ۳۹إعماالً لنص المادة (

 كل من:
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 مقرًرا أصلیـــــًا.  األستاذ رضا عبدهللا فرج سعادة .۱

 مقرًرا احتیاطیـًا.  ستاذ جواد حبیب الخیاطاأل سعادة .۲

 

 
ً
 توصية اللجنة: :اتاسع

لس��نة المالیة المنتھیة لحتیاطي األجیال القادمة ال الختامي الحس��اب اعتمادالموافقة على 

المالحظات ب ،بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة ،۲۰۱۹دیس�������مبر  ۳۱ في

 تقریر.ھذا الالواردة في 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                                     رضا عبداهللا فرج        

 ةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي



 
 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )٢(املرفق 
 

 
 أي ر

لجنة الشؤون التشریعیة 
 والقانونیة

 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية 

 
 

ديسمبر  31الية المنتهية في الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالموضوع: 

 .تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، بعد 2019

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021مارس  23بتاريخ      

الحساب الختامي الحتياطي األجيال  (، نسخة من3د  5ص ل ت ق / ف  603)ضمن كتابه رقم 

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

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

 الشؤون المالية واالقتصادية.

 

 سععععع اتاللجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  عقدت م2021 مارس 24وبتاريخ      

الية المنت ية الحسؤا  الختام  الحتياط  اج يال القادمة للسؤنة المعلى حيث اطلعت ، ينعشعروال

، وقرار مجلس النوا  تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، بعد 2019ديسمبر  31ف  

 .بشأنه
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الحسا  الختام  الحتياط  اج يال إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة   

تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية ، بعد 2019ديسؤؤؤؤؤؤمبر  31الية المنت ية ف  القادمة للسؤؤؤؤؤؤنة الم

 لمبادئ وأحكام الدستور. ،واإلدارية

 

 

 رأي اللجنة:

 

الية المنتهية في الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة الم ترى اللجنة سالمة      

 ن النؤؤاحيتينم ،تععدقيقععه من قبععل ديوان الرقععابععة المععاليععة واإلداريععة، بعععد 2019ديسعععععععمبر  31

 .والقانونية الدستورية

 

 

 

 

 دلال جاسم الزايد                                                       

 التشريعية والقانونيةرئيس لجنة الشؤون 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )٣(املرفق 
 

 

 

 

 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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 2021مارس     28التار�ــــخ: 

 سعـادة السيـد خالـد حسيـن المسقطــي   المحتـرم

 رئيـس لجنـة الشئـون الماليـة واالقتصاديـة

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته،،،        

القانو�ي بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية الموضوع: مذكرة بالرأي 

  31المدققة لحساب احتياطي األجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 

 ، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية2019ديسمبر

 

ي �شأن الموض�ع  
  المذكور أعالە، بناًء ع� تكل�ف سعادتكم بتقد�م مذكرة بالرأي القانوىض

(و رقم  بقانون  المرسوم  وع�  الدستور،  ع�  االطالع  لسنة  39بعد  �شأن 2002)  م 

بالمرسوم  الصادر  المال�ة واإلدار�ة  الرقابة  قانون ديوان  للدولة، وع�  العامة  ان�ة  ض الم�ي

�شأن    2006) لسنة  28وتعد�الته، وع� القانون رقم (  2002) لسنة  16بقانون رقم (

: االحت�ا�ي لأل   ج�ال القادمة، نف�د سعادتكم بما ��ي

1.  ) المادة  (1تنص  رقم  القانون  من  لسنة  28)  لألج�ال   2006)  االحت�ا�ي  �شأن 

القادمة ع� أنه "ُ�قتطع دوالر أم���ي واحد من سعر كل برم�ل نفط خام ي��د سعرە 

المال  40ع�   السنة  أول  من  اعتبارا�  البح��ن  ممل�ة  خارج  تصديرە  و�تم  �ة دوالرا� 

 احت�ا�ي األج�ال القادمة" "التال�ة لنفاذ هذا القانون، لتك��ن احت�ا�ي خاص �س�  
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العمل�ات  لغ�ي  االحت�ا�ي  بأموال  الت�ف  أو  ز�ادته  أو  المقتطع  المبلغ  خفض  �جوز  وال 

 .االستثمار�ة إال بقانون"

االحت�ا�ي لألج�ال القادمة �شأن    2006) لسنة  28) من القانون رقم (5تنص المادة ( .2

ع� أن "تقدم الحكومة الحساب الختا�ي لحساب احت�ا�ي األج�ال القادمة المدقق  

من قبل ديوان الرقابة المال�ة إ� مجلس النواب خالل األشهر الخمسة التال�ة النتهاء  

السنة المال�ة، و�كون اعتماد الحساب الختا�ي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلس  

ي الج��دة الرسم�ة". الشو 
 بمالحظاتهما، و�ن�ش �ف

�
 رى ومجلس النواب مشفوعا

التق��ر   2018  و يوني  13عمً� بأحكام المادة المذكورة أعالە أحالت الحكومة بتار�ــــخ   .3

السنة  عن  القادمة  األج�ال  احت�ا�ي  لحساب  المدققة  المال�ة  والب�انات  السنوي 

ي  
دق�قه من قبل ديوان الرقابة المال�ة  ، بعد ت2019د�سم�ب    31المال�ة المنته�ة �ف

، لغرض اعتمادە و��ان المالحظات حوله. وُ�الحظ أن الحساب الختا�ي لم واإلدار�ة

) المادة  ي 
�ف المحدد  الم�عاد  خالل  إحالته  لألج�ال 5تتم  االحت�ا�ي  قانون  من   (

ف القادمة، أي خالل األشهر الخمسة التال�ة النتهاء السنة المال�ة، ومن ثم كان ي تعني

 م. 2018مايو   31  إحالته قبل

المال�ة الحت�ا�ي   .4 الب�انات  الرقابة ع�  المال�ة واإلدار�ة قد مارس  الرقابة  إن ديوان 

أن  إ�  ذهب  ح�ث  عل�ه،  جوه��ة  مالحظات  أ�ة  �سجل  ولم  القادمة،  األج�ال 

الحت�ا�ي   الما�ي  المركز  الجوه��ة  الجوانب  من كل  عادلة  بصورة  تظهر  الب�انات 

ي  
ي التدفقات 2019د�سم�ب    31األج�ال القادمة كما �ف

ات �ف م ونتائج عمل�اته والتغ�ي

 للمعاي�ي الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة. 
�
 النقد�ة للسنة المنته�ة بذلك التار�ــــخ وفقا



 

3 
 

 

 

 

ي مراجعة   .5
ينح� اختصاص لجنة الشؤون المال�ة واالقتصاد�ة بمجلس الشورى �ف

المال�ة  السنة  عن  القادمة  األج�ال  احت�ا�ي  لحساب  المدققة  المال�ة  الب�انات 

ي  
مع ب�ان   ، أو برفض اعتمادە،والتوص�ة باعتمادەم،  2019د�سم�ب    31المنته�ة �ف

ورة  و�ف الحساب،  أموال  باستثمارات  يتعلق  ف�ما  وخاصة  عل�ه،  المالحظات 

ورة ترش�د الم�وفات المتكررة غ�ي   ، وكذلك �ف
�
 مج��ا

�
استثمارها استثمارا� اقتصاد�ا

 الجوه��ة. 

ام،،،                               وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالح�ت

 

 

 هللا العرادي                    المستشار  خالد نجاح محمد المستشار  ع�ي عبد      

ي لشئون اللجان      
ي لشئون اللجان                  المستشار القانوىض

 المستشار القانوىض



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )٤(املرفق 
 

 رد 
 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني

 على استفسارات اللجنة 
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )٥(املرفق 
 
 

 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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