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 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر السيدايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

التقریر السنوي  حول الشؤون المالیة واالقتصادیةلجنة  تقریریسرني أن أرفع إلى معالیكم 

 31والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة عن السنة المالیة المنتھیة في 

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ  ،من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بعد تدقیقھ 2020دیسمبر 

 لس الموقر.الالزم لعرضھ على المج
 

 ،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 
           

 
 خالد حسيـن املسـقطي                  

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                               
 

 
 

 :المرفقات
 .حالة الحساب المذكورمعالي رئیس مجلس الشورى بإخطاب  -
 .اللجنة ملخص تقریر -

 .تقریر اللجنة .1
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة. .2
 الرأي القانوني.مذكرة  .3
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .4
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 احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  

 جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــ   ــايطيـــــ ــ أن  لنـــــ ــ  نرفـــــ ــ  كم إلـــــ ــا  ا ال ـــــ ــنملا يال  انـــــ ــر اللـــــ التقريـــــ
ــ  ل ــ  ا دققــــ ــال القاد ــــ ــاقا اة  ــــ ــاا ا ت ــــ ــ  احلــــ ــ  عــــ ــ  ا نت  ــــ ــن  ا ال ــــ للــــ

ــ رب  31يف  ــ  2020ديلــــــ ــ  ا ال ــــــ ــملان الرقابــــــ ــ  ديــــــ ــ  ق ــــــ ــل  ــــــ ــد ندق قــــــ م، بعــــــ
 ياإلداري .

 

ا  ــ ن  ــ نل  ت ـــــــ ــر بتـــــــ ــداد نقريـــــــ ــتل يإعـــــــ ــتل يدراشـــــــ ــا   ناقتـــــــ بر ـــــــ
رأيكــــــم لعر ــــــل ع ــــــق ا   ــــــا يــــــ ل  ملعــــــد أق ــــــا     ــــــ  أشــــــاب    ــــــ  

 ناريخل.
 ة اهلل وبركاته ،،، والسالم عليكم ورمح 

 

 

 

 علي بن صاحل الصاحل   
 رئيس جملس الشورى

 



 

 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةجلنة الشؤون 

 العنوان
التقر�ر السنوي والب�انات المال�ة المدققة لحساب احت�اطي األج�ال القادمة عن السنة المال�ة 

 من قبل دیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة �عد تدق�قه 2020د�سمبر  31المنته�ة في 

 مضمونه
وأداءه المالي  2020د�سمبر  31 األج�ال القادمة �ما في�ظهر المر�ز المالي الحت�اطي 

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

 الفصل التشر�عي الخامس – الرا�عدور االنعقاد  - 2022فبرایر  2 اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشر�عي الخامس - را�علادور االنعقاد  -2022فبرایر  13 انتهاء اللجنة من املناقشة

 )2(  عدد االجتماعات

 --- العرض على اجللسة

رأي ديوان الرقابة املالية 

 واإلدارية

صدر دیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة رأً�ا غیر متحفظ على الب�انات المال�ة، مؤ�ًدا أن الب�انات أ
الحت�اطي األج�ال القادمة �ما تظهر �صورة عادلة، من �ل الجوانب الجوهر�ة، المر�ز المالي 

، ونتائج عمل�اته والتغیرات في التدفقات النقد�ة للسنة المنته�ة بذلك 2020د�سمبر  31في 
 التار�خ.

رأي جلنة الشؤون التشريعية 

 والقانونية مبجلس الشورى
 والقانون�ة الدستور�ة تینمن الناحی لتقر�ر السنوي والب�انات المال�ة المدققةاسالمة 

 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 
 خامسالالفصل التشریعي 
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 تقريـر جلنـة الشؤون املالية واالقتصادية

التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة حلساب احتياطي األجيال القادمة حول 

 بعد تدقيقه 2020ديسمرب  31عن السنة املالية املنتهية يف 

 من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 
 

 الفصل التشریعي الخامس – رابعالدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

)، أحال 4د 5ق / ف م  ص ل 743(وبموجب الخطاب رقم  2022 فبرایر 2تاریخ ب 

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

سنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة عن واالقتصادیة  التقریر ال

من قبل دیوان الرقابة المالیة  بعد تدقیقھ 2020دیس�������مبر  31الس�������نة المالیة المنتھیة في 

على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم ، ریةواإلدا

 عرضھ على المجلس.

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:
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 :یناآلتی ینجتماعاال ر فيالمذكو التقریر السنويتدارست اللجنة  )1( 

 التاریخ االجتماعرقم 
 2022فبرایر  6 السادس عشر
 2022فبرایر  13 السابع عشر

 

 

بھ والتي  موضوع البحث والدراسة على الوثائق المتعلقة للحساباطلعت اللجنة أثناء دراستھا  )2(

 اشتملت على ما یأتي:

عن السنة المالیة التقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة  -

 .بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة 2020دیسمبر  31المنتھیة في 

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین للجنة.  -

 

 ) ممثلون عن:17اللجنة، حضر االجتماع رقم (بناء على دعوة من  •

 المالیة واالقتصاد الوطنيوزارة 
 وكیل الوزارة للشؤون المالیة السید یوسف عبدهللا حمود

الرئیس التنفیذي لمجلس احتیاطي األجیال  الشیخ علي بن سلمان بن علي آل خلیفة
 القادمة

 للسیاسات المالیة والمیزانیةالوكیل المساعد  السید عدنان عبدالوھاب إسحاق
 الوكیل المساعد للعملیات المالیة السید مبارك نبیل مطر

 مدیر إدارة الرقابة واالتصال محمد إسماعیل الحوسنيد یالس
 القائم بأعمال رئیس المتابعة والمعلومات السید محمد ناصر لوري
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 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •

 المستشارین القانونیین ھیئة
 ھیئة المستشارین القانونییننائب رئیس  الدكتور علي حسن الطوالبة

 المستشار القانوني الدكتور إسالم أحمد علي
 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة

 باحث قانوني أول السیدة أمینة علي ربیع
 اقتصاديباحث  السید مشعل إبراھیم المالكي

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

 إدارة العالقات واإلعالم
 وتواصلمشرف إعالم  السید علي عباس العرادي

 

ا: 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثاني

التقریر الس�����نوي س�����المة الش�����ورى رأت لجنة الش�����ؤون التش�����ریعیة والقانونیة بمجلس 

والبیانات المالیة المدققة لحس����اب احتیاطي األجیال القادمة عن الس����نة المالیة المنتھیة في 

قھ 2020دیس�������مبر  31 تدقی عد  یة واإلداریة ب مال بة ال قا بل دیوان الر ناحیتین ؛ من ق من ال

 .الدستوریة والقانونیة

 

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

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

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

ا یسمى "حساب احتیاطي األجیال القادمة" ترصد ا خاصً المالیة حسابً  تفتح وزارةعلى أنھ "
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 ) من ھذا القانون وعوائد استثماراتھا"، وترصد1فیھ األموال المنصوص علیھا في المادة (

 فیھ المبالغ المقتطعة من تصدیر النفط وعوائد استثمارھا.

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

عداد الحساب الختامي لكل سنة مالیة، وقیام دیوان الرقابة المالیة واإلداریة إاختصاصاتھ، و

 .وعرضھ على مجلس الوزراء بمراقبة وتدقیق المیزانیة والحساب الختامي للحساب

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

 وفقاً للمرسوم.

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

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

بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة على أنھ "یُقتطع  2006) لسنة 28) من القانون رقم (1(

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

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

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

 .حتیاطي لغیر العملیات االستثماریة إال بقانون"زیادتھ أو التصرف بأموال اال

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 

یونیو  18بتاریخ  إلى مجلس النواب ة أعاله أحالت الحكومةعمالً بأحكام المادة المذكور .6

دیسمبر  31منتھیة في الیة الالحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة الم 2021

لغرض اعتماده وبیان  ؛ةبعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداری 2020

 المالحظات حولھ. 
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یوان الرقابة المالیة واإلداریة قد مارس الرقابة على البیانات المالیة الحتیاطي األجیال إن د .7

 في تقریر الدیوان فإن حسب ما جاءوبالقادمة، ولم یسجل أیة مالحظات جوھریة علیھ، 

ل المالي الحتیاطي األجیا البیانات تظھر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوھریة المركزَ 

ونتائج عملیاتھ والتغیرات في التدفقات النقدیة للسنة  ،2020دیسمبر  31القادمة كما في 

 مالیة.ا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر الالمنتھیة بذلك التاریخ وفقً المالیة 

ینحصر اختصاص لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة بمجلس الشورى في مراجعة   .8

مالیة المنتھیة حساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة الللالبیانات المالیة المدققة 

والتوصیة باعتماده مع بیان المالحظات علیھ، وخاصة فیما یتعلق ، 2020دیسمبر  31في 

ا، وكذلك ضرورة ترشید المصروفات ا مجزیً ا اقتصادیً الحساب استثمارً  باستثمار أموال

 .تشغیلیةال

 

 
ً
التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة حلساب احتياطي األجيال القادمة عن ملخص عن : ارابع

 :بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية 2020ديسمرب  31السنة املالية املنتهية يف 

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

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

وبیان التدفقات النقدیة وأھم السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات األخرى للسنة المالیة 

 وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. وذلك 2020دیسمبر  31في ھیة المنت

مالیة، مؤكدًا أن ة المالیة واإلداریة رأیًا غیر متحفظ على البیانات الأصدر دیوان الرقاب .2

 ي الحتیاطيالمركز المالمن كل الجوانب الجوھریة،  ،بصورة عادلةالبیانات تظھر 

ونتائج عملیاتھ والتغیرات في التدفقات النقدیة ، 2020دیسمبر  31في كما  األجیال القادمة

 للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.

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

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

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

اآلراء والخبرات والتجارب بین األجھزة الرقابیة في مجال الرقابة على األموال 

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

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

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

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

نمساویة فینّا مقًرا المستمر للرقابة الحكومیة. وتتخذ منظمة االنتوساي من العاصمة ال

) 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

وفقًا لالحتیاطي إعداد البیانات المالیة مسؤول عن مجلس احتیاطي األجیال القادمة إن  .5

مسؤولیة ھذه ال. إن وعرضھا بشكل عادل الدولیة إلعداد التقاریر المالیةالمحاسبیة للمعاییر 

تتضمن تصمیم وتنفیذ واتباع أنظمة رقابة داخلیة مناسبة إلعداد وعرض البیانات المالیة 

 وخالیة من أیة معلومات جوھریة خاطئة.بصورة عادلة 

 الرابعور االنعقاد السنوي العادي ) من د100در مجلس النواب الموقر قراره رقم (أص .6

 2022ینایر  25المنعقدة بتاریخ  سابعة عشرةمن الفصل التشریعي الخامس في الجلسة ال

األجیال القادمة عن التقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي اعتماد ب

بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة  2020دیسمبر  31السنة المالیة المنتھیة في 

 ، مشفوًعا بمالحظات المجلس.ةواإلداری
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ا: 
ً
التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة حلساب احتياطي األجيال القادمة عن  حتليلخامس

 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية: 2020ديسمرب  31السنة املالية املنتهية يف 
 :2020 سنة المالیةأوالً:  مؤشرات األداء العام خالل ال

یعمل ھذا الصندوق عن طریق اقتطاع دوالر أمریكي واحد من سعر كل برمیل نفط خام   )1

احتیاطي خاص دوالراً ویتم تصدیره خارج مملكة البحرین لتكوین  40یزید سعره على 

 یسمي احتیاطي األجیال القادمة.

 

تم وقف االستقطاع من إیرادات النفط المرصود لصالح حساب احتیاطي األجیال القادمة  )2

بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة،  2006) لسنة 28) من القانون رقم (1وفقاً لنص المادة (

 .2020وذلك بصفة مؤقتھ حتى نھایة السنة المالیة 
 

ملیون دوالر أمریكي من حساب احتیاطي األجیال القادمة  450مبلغ وقدره  قطاعاستتم  )3

بشأن التصرف في جزء  2020) لسنة 23بحسب المرسوم بقانون رقم (لمرة واحدة فقط 

ویخصص لدعم المیزانیة العامة للدولة خالل من أموال حساب احتیاطي األجیال القادمة 

الطارئة الناتجة  ة، وذلك للحد من التداعیات المالی2020المدة المتبقیة من السنة المالیة 

لغ عند بعلى أن یتم العمل على تغطیة ھذا الم ،)19-عن فایروس كورونا المستجد (كوفید 

ملیون  521جمالي األصول إلى إوعلیھ فقد انخفض  انتھاء التداعیات المالیة الطارئة.

 .2020دوالر أمریكي في نھایة العام 

 
 ملیون دوالر أمریكي من حساب االحتیاطي: 450قطاع مبلغ تفاصیل است )4

اعتماد السیاسة االستثماریة المتحفظة ألبعد الحدود، وھذه السیاسة ساعدت في  -

 التخارج من بعض االستثمارات.
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تم الخروج بأرباح معقولة، ولم یتم خسارة أي جزء من االستثمارات، مما یعد  -

جود جزء نقدي من المبالغ، وجزء مستثمر، جزًءا من السیاسة االستثماریة، ھو و

 لتحقیق المرونة والحركة.

 تمت مراجعة الخطة االستثماریة مع مجلس اإلدارة لتطبیق أفضل الممارسات. -

أیام  10تم التمكن من توفیر المبلغ المستقطع خالل فترة زمنیة قصیرة ال تتجاوز  -

بشأن  2020) لسنة 23(بعد إصدار المرسوم بقانون بشأن المرسوم بقانون رقم 

 التصرف في جزء من أموال حساب احتیاطي األجیال القادمة.

 مكَّن توفر السیولة في المحافظ االستثماریة من تطبیق المرسوم بقانون المشار إلیھ -

 ، من خالل اآلتي:أعاله

 األسھم. •

 السندات. •

 الودائع الثابتة. •

 تم تحویل المبلغ المستقطع على دفعتین، كاآلتي: -

، وتم توفیره 2020یولیو  21ملیون دوالر بتاریخ  275عة األولى بمقدار الدف .أ

 من الودائع الثابتة بعد التواصل مع البنوك.

، وتم توفیره من 2020یولیو  27ملیون بتاریخ  175الدفعة الثانیة بمقدار  .ب

االستثمارات الخارجیة (األسھم والسندات)، وقد استغرق توفیره وقت أكثر من 

المبالغ من الودائع، وقد تم التخارج خالل یومین بعد الحصول على توفیر 

 الموافقات.
 

ملیون دوالر  8.9حتیاطي بلغت المساھمات النفطیة المستلمة والمحولة إلى حساب اال )5

% مقارنة بالعام المنصرم 84.6، وبنسبة انخفاض بلغت 2020أمریكي في نھایة العام 

2019. 
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یجابیة وتحقیق عائد استثمار بنسبة إبنتائج  2020سنة المالیة نجح االحتیاطي من إنھاء ال )6

ملیون دوالر أمریكي، بالرغم من  43.9جمالي أرباح ودخل شامل آخر بقیمة إ% و6.83

، ووقف 2020 التحدیات الصعبة التي واجھتھا األسواق المالیة العالمیة خالل العام

والر أمریكي بحسب المرسوم یون دمل 450المساھمات النفطیة المستلمة واستقطاع مبلغ 

بشأن التصرف في  2020) لسنة 23بحسب ما جاء في المرسوم بقانون رقم (، بقانون

 جزء من أموال حساب احتیاطي األجیال القادمة.

 

في  امعتمدً  ااستثماریً  اتم إعداد مشروع برج احتیاطي األجیال القادمة، والذي یعتبر برجً  )7

في مملكة البحرین لیكون أیقونة المنشآت المالیة  مفھوم الریادة في تصمیمات الطاقة والبیئة

ملیون دینار  23.4والمصرفیة وقطاع األعمال في مجال االستدامة. وقد یكلف المشروع 

 .2022بحریني، والمتوقع االنتھاء من المشروع في الربع األخیر من عام 
 

ي مجال لخلیج للتكنولوجیا الحیویة "جلف بایوتك" والمتخصصة فتم االستثمار في شركة ا )8

ملیون دوالر أمریكي إلنشاء أول مصنع  13فقد تم استثمار  الرعایة الصحیة المتخصصة.

 مخصص إلنتاج األدویة الطبیة في مملكة البحرین.

اتبع مجلس االحتیاطي استراتیجیة متحفظة تمت بشكل أساسي من خالل الحفاظ على  )9

یات عالیة من السیولة وتوسیع نطاق محفظة الدخل الثابت بإضافة سندات الخزانة مستو

إلى  ،في تحقیق االستقرار في المحفظة ارئیسیً  ااألمریكیة طویلة األجل والتي شكلت دورً 

جانب اغتنام الفرص االستثماریة من فئة األصول البدیلة وھو ما ساعد على التكیف 

 بصورة سریعة مع تداعیات الجائحة.
 

 :2020 سنة المالیة:  مؤشرات األداء المالي خالل الاثانیً 
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بلغ صافي مساھمات النفط الخام المحولة من قبل وزارة المالیة واالقتصاد الوطني إلى  -أ

% 84.5ملیون دوالر أمریكي، أي بانخفاض  8.9اطي األجیال القادمة حساب احتی

وھو ما یعد أقل نسبة مساھمة نفطیة منذ تأسیس احتیاطي األجیال . سابقعن العام ال

ویرجع ھذا االنخفاض بشكل أساسي إلى ھبوط أسعار النفط إلى  .2006القادمة عام 

فضالً عن االستقطاع في معظم السنة،  للبرمیل الواحد ایً كمریأ ادوالرً  40أقل من 

مریكي، ووقف االستقطاع لصالح حساب احتیاطي أ ملیون دوالر 450المالي والمقدر 

 .2020األجیال بصفة مؤقتة حتى نھایة السنة المالیة 
 

حتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة المنتھیة في لحساب البیانات المالیة أدناه تبیان ل -ب

والمدققة من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة والتي تظھر  2020دیسمبر  31

 أي مالحظات جوھریة: ھبصورة عادلة ولم تسفر عن

 
 الموجودات: )1

 دوالر أمریكي    

  2019 2020 البیان

 الموجودات

 الموجودات غیر المتداولة

 23,826,881 26,461,613 استثمارات عقاریة

 94,707,029 106,564,722 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالیة بالقیمة 

 118,533,910 133,026,335 إجمالي الموجودات غیر المتداولة

 الموجودات المتداولة

 449,370,369 344,495,803 استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 10,234,963 4,040,567 مدینون وأرصدة مدینة أخرى

 236,453,684 13,000,000 ودائع ثابتة

 103,250,176 26,370,429 النقد وما في حكمھ

 799,309,192 387,906,799 إجمالي الموجودات المتداولة

 917,843,102 520,933,134 إجمالي الموجودات
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مقارنة  2020ملیون دوالر في العام  520.9موجودات الحساب لتبلغ حوالي  جماليإ انخفض حجم

ملیون دوالر، أي بمعدل انخفاض بلغ  917.8حیث كان إجمالي الموجودات  2019بالعام 

ملیون أمریكي من حساب االحتیاطي لدعم  450%)، وذلك بسبب استقطاع مبلغ وقدره 43(

 ار السلبیة التي خلفتھا جائحة كورونا.المیزانیة العامة للدولة والحد من اآلث

 

 

 :2020إلى العام  2016ویبین الشكل أدناه نمو إجمالي األصول من العام 

 
 

 

 

 اإلیرادات: )2

%)، 48بمقدار ( احقق انخفاضً  جمالي اإلیراداتإأن تبین من جدول اإلیرادات أدناه 

أمریكي من حساب دوالر ملیون  450إلى استقطاع مبلغ  أیًضا یرجع ھذا االنخفاضو

، ومع 2020 احتیاطي األجیال القادمة لدعم المیزانیة العامة للفترة المتبقیة من السنة المالیة

وبالمقابل، فقد شھد جانب %). 50.8ر (تراجع أرباح السنة المحولة إلى االحتیاطي بمقدا

 %، كما ھو مبین في الجدول أدناه:25بمقدار  االمصروفات ارتفاعً 
  دوالر أمریكي

2016 2017 2018 2019 2020

520.9
ملیون دوالر أمریكي

615.1
ملیون دوالر أمریكي

729.7
ملیون دوالر أمریكي

782.2
ملیون دوالر أمریكي

917.8
ملیون دوالر أمریكي

450.0
ملیون دوالر أمریكي

المبلغ المستقطع بحسب 
) 23(المرسوم بقانون رقم 

2020لسنة 

إجمالي األصول
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 البیان
 

2020 
 

2019 
 نسبة المساھمة

 في اإلیرادات 

 نسبة 

 التغییر

 اإلیرادات

 %)42( %4 2,911,240 1,698,020 إیرادات توزیع األرباح

 %)67( %7 8,983,331 2,967,217 إیرادات الودائع الثابتة النقدیة

 %21 %14 5,183,026 6,247,394 دعم المصروفات التشغیلیة لالحتیاطي

تغیرات القیمة العادلة غیر المحققة من خالل الربح 

 أو الخسارة

27,186,417 59,102,142 63% )54(% 

أرباح محقق عن بیع استثمارات مالیة بالقیمة 

 العادلة المحققة من خالل الربح أو الخسارة

5,070,979 6,685,798 12% )24(% 

 %)100( - 79,050 - أرباح تحویل العمالت األجنبیة

 %1553 %0.3 8,452 139,701 أرباح أخرى

 - %100 - 1,445,030 أرباح من إعادة تقییم االستثمارات العقاریة

 %25 - 5,183,026 6,247,394 إجمالي المصروفات

 %)48( - 82,953,039 43,309,728 إجمالي اإلیرادات

 %)50.8( - 77,769,058 38,292,077 أرباح السنة المحولة لالحتیاطي

 

 

 األموال المستلمة من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني: )3

 ھناك انخفاض ملحوظ في قیمة األموال المستلمة من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني

 14,952,986حیث بلغت  (التي تتضمن دعم المصاریف التشغیلیة ومساھمات النفط)

ملیون دوالر  62,021,941حیث بلغ  2019مقابل ما تم استالمھ في العام  ،أمریكي الردو

% بین العامین، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط 76أمریكي، أي بنسبة انخفاض بلغت 

 .2020خالل العام  ادوالرً  40إلى ما دون  2020في العام 

 دوالر أمریكي    

  2019 2020 البیان

 األنشطة التمویلیة

 62,021,941 14,952,986 المستلمة من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني األموال
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 - )450,000,000( األموال المحولة لوزارة المالیة واالقتصاد الوطني

صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) من األنشطة 

 التمویلیة

)435,047,014( 62,021,941 

 68,845,901 )76,879,747( خالل السنةھ صافي الزیادة (النقص) في النقد وما في حكم

 34,404,275 103,250,176 النقد وما في حكمھ كما في بدایة السنة

 103,250,176 26,370,429 النقد وما في حكمھ كما في نھایة السنة

 

 إجمالي االحتیاطي المتراكم ومكوناتھ: )4

للجدول أدناه، ما یعادل  ا، وفقً 2020دیسمبر  31بلغ رصید إجمالي االحتیاطي المتراكم في 

 2019ملیون دوالر أمریكي مقارنة برصید إجمالي االحتیاطي المالي في العام  341

%)، وذلك بسبب تحویل 50( هخفاض قدرانملیون دوالر أمریكي، أي ب 679والذي بلغ 

 2020) لسنة 23للمرسوم بقانون رقم ( امبالغ من حساب االحتیاطي لوزارة المالیة وفقً 

 للحد من التداعیات المالیة الطارئة الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.  كما ھو موضح أدناه:

   دوالر أمریكي

 

 البیان
 

2020 
 

2019 
 نسبة 

 التغییر

 %)50( 679,001,994 341,275,798 االحتیاطي المتراكم

 %)27( 235,045,064 171,395,632 األرباح المحتجزة

 %129 3,261,273 7,454,118 احتیاطي القیمة العادلة

 %)43( 917,308,331 520,125,548 إجمالي االحتیاطي

 %)43( 917,843,102 520,933,134 إجمالي المطلوبات واالحتیاطي المالي

 

 

 2020دیسمبر  31أن رصید إجمالي االحتیاطي في إلى  االجدول أعاله أیضً وتشیر بیانات 

 31دوالر أمریكي مقارنة برصید إجمالي االحتیاطي في  520,125,548بلغ ما یعادل 

%).  43خفاض یقدر بنسبة (اندوالر أمریكي، وب 917,308,331حیث بلغ  2019دیسمبر 

 كما ھو موضح في التفاصیل أدناه:
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 أ. جدول االحتیاطي المتراكم

 دوالر أمریكي       

 

بلغ صافي مساھمات النفط الخام المحولة من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني إلى حساب  -

% 84.5نخفاض امریكي، أي بأملیون دوالر  8.9احتیاطي األجیال القادمة مبلغ وقدرة 

نخفاض إلى ھبوط أسعار ذلك اال عویرج ملیون دوالر. 57.5ابق والذي بلغ عن العام الس

بسبب إیقاف  اوأیضً  للبرمیل الواحد في معظم السنة، ادوالرً  40النفط إلى ما دون 

حتى نھایة السنة  ةاالستقطاع من إیرادات النفط المرصودة لصالح الحساب بصفة مؤقت

بشأن  2020) من المرسوم بقانون لسنة 1كما جاءت في المادة رقم ( 2020المالیة 

 التصرف بجزء من أموال االحتیاطي.

دوالر أمریكي وتحویلھ  346,604,094د تم استقطاع مبلغ وقدره قف إلى ذلك باإلضافة -

لحساب وزارة المالیة واالقتصاد الوطني، وذلك كجزء من ضمن المبلغ المستقطع والمقدر 

 .2020مریكي لدعم المیزانیة العامة للدولة للعام أملیون دوالر  450

 

 جدول األرباح المحتجزةب. 
 دوالر أمریكي

 نسبة التغییر 2019 2020 البیان

 %49 157,276,006 235,045,064 ینایر 1الرصید في 

 -%)51( 77,769,058 38,292,077 أرباح (خسائر) السنة

 - - )103,395,906( األموال المحولة لوزارة المالیة واالقتصاد الوطني

 نسبة التغییر 2019 2020 البیان

 %9 621,476,269 679,001,994 ینایر 1الرصید في 

 %)85( 57,525,725 8,877,898 ة المالیة واالقتصاد الوطنياراألموال المستلمة من وز

 - - )346,604,094( األموال المحولة لوزارة المالیة واالقتصاد الوطني

 %)50( 679,001,994 341,275,798 دیسمبر 31الرصید في 
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صافي حركة األرباح والخسائر المتراكمة عن بیع استثمارات 

 الشامل اآلخرمالیة من خالل الدخل 

1,454,397 - - 

 %)27( 235,045,064 171,395,632 دیسمبر 31الرصید في 

 

إلى حساب  ھفي حكم دوالر أمریكي من بند النقد وما 103,395,906 هتم تحویل مبلغ وقدر

 ملیون دوالر أمریكي. 450وزارة المالیة واالقتصاد الوطني، كجزء من المبلغ المستقطع والمقدر 
 

 الثابتة:الودائع  )5
 دوالر أمریكي    

 

 

 ستحقاقفترة اال

2020 2019 

 

 الودائع الثابتة

 

إیرادات الودائع 

 الثابتة

 

 الودائع الثابتة

 

إیرادات الودائع 

 الثابتة

 - - 1,409,075 - أشھر 3أقل من 

 881,903 52,485,001 1,513,384 13,000,000 أشھر 6 – 3من 

 8,101,428 183,968,683 44,758 - أشھر حتى سنة 6أكثر من 

 8,983,331 236,453,684 2,967,217 13,000,000 اإلجمالي

 

 2019 مقارنة بالعامملیون دوالر  13لتبلغ  2020 في العام انخفض إجمالي قیمة الودائع الثابتة

ویرجع سبب %). 94.5وذلك بنسبة انخفاض قدرت (دوالر، ملیون  236.4 حیث بلغت

 .المیزانیة العامةاالنخفاض إلى تحویل المبالغ إلى وزارة المالیة واالقتصاد الوطني لدعم 
 

 الدعم التشغیلي ومصروفات االحتیاطي: )6
 دوالر أمریكي

 نسبة التغییر 2019 2020 البیان

 %28 3,601,302 4,616,154 الرسوم اإلداریة للمحافظ االستثماریة

 %)7( 900,000 841,667 االستشاریةرسوم الخدمات 

 %30 326,139 422,387 رواتب القائمین على حساب االحتیاطي

 %5 190,690 200,165 مصروفات أخرى

 %0 148,936 148,936 مكافآت أعضاء مجلس االحتیاطي
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 %13 15,959 18,085 أتعاب مدقق الحسابات

 %21 5,183,026 6,247,394 حتیاطيإجمالي مصروفات اال

 

والذي یتم تمویلھ من الدعم  2020بالنظر إلى الدعم التشغیلي ومصروفات االحتیاطي للعام 

) من المرسوم رقم 13بناًء على نص المادة ( –المستلم من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني 

یالحظ أن ھناك ارتفاًعا مستمًرا في إجمالي مصروفات االحتیاطي في  ،2008) لسنة 25(

مقارنة  2020% في العام 21جمالي المصروفات ما نسبتھ إحیث بلغ االرتفاع في  كل عام

حتیاطي .  وتعود أسباب الزیادة إلى توظیف كادر جدید في الجھاز التنفیذي لال2019بالعام 

یستوجب على المجلس االحتیاطي إعادة النظر نفسھ الوقت ة الكلفة التشغیلیة، ولكن في وزیاد

 محاولة ضبطھا وتخفیضھا.في ھذه المصاریف و
 

 

ا: 
ً
 :وزارة املالية واالقتصاد الوطني لقاءسادس

لتقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة في إطار دراستھا ل

؛ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بعد تدقیقھ 2020دیسمبر  31عن السنة المالیة المنتھیة في 

المذكور واإلجابة الحساب اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة المالیة واالقتصاد الوطني لمناقشة 

 .بشأنھ على استفساراتھا ومالحظاتھا

 
 
ً
 ا: رأي اللجنة:سابع

 
التقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة  تدارست اللجنة

من قبل دیوان الرقابة المالیة  بعد تدقیقھ 2020دیسمبر  31عن السنة المالیة المنتھیة في 

 ینوتم تبادل وجھات النظر بشأنھ من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار ،واإلداریة

على و ه،باعتمادعلى قرار مجلس النواب ، وتم االطالع والمستشار المالي واالقتصادي ینالقانونی
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من الناحیتین  تھحیث رأت سالم والقانونیة بمجلس الشورىرأي لجنة الشؤون التشریعیة 

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

 ، واستمعت إلى رأي ممثلي وزارة المالیة واالقتصاد الوطني.القانونیین للجنة

باعتباره  حساب احتیاطي األجیال القادمة اللجنة بأھمیة الدور الذي یضطلع بھإذ تؤمن و

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

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

 واستثمارھا؛ فإنھا تود أن تبدي المالحظات اآلتیة:

 
 مالحظات اللجنة: 

ملیون دوالر أمریكي إلى  918موجودات حساب احتیاطي األجیال القادمة من  خفاضان .1

لمرسوم بقانون رقم بعد صدور ا ، وذلك2020ملیون دوالر أمریكي في نھایة العام  521

بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتیاطي األجیال القادمة،  2020) لسنة 23(

والر أمریكي من حساب االحتیاطي. ملیون د 450استقطاع مبلغ وقدره  الذي تم بموجبھو

 لألسباب التالیة: وذلك

لصالح الحساب، وذلك  من بیع النفط الخام المصدر أمریكي دوالرتم وقف استقطاع  -

 .2020العام  جزء من خالل ادوالرً  40بسبب انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 

لصالح  خام نفطبرمیل  من سعر بیع كلاستقطاع دوالر أمریكي عن  االتوقف مؤقتً  -

 وفقًا للمرسوم بقانون المذكور أعاله. 2020طي األجیال إلى نھایة العام حساب احتیا
 

، 2020 بالرغم من التحدیات الصعبة التي واجھتھا األسواق المالیة العالمیة خالل العام .2

ستقطاع ا وزارة المالیة واالقتصاد الوطني وكذلك ووقف المساھمات النفطیة المستلمة من

إال أن  ،السالف ذكره بحسب المرسوم بقانونأمریكي ملیون دوالر  450مبلغ وقدره 

یجابیة وتحقیق عائد إبنتائج من الخروج  2020السنة المالیة  في نھایةنجح االحتیاطي 

ملیون دوالر  43.9جمالي أرباح ودخل شامل آخر بقیمة إ% و6.83استثمار بنسبة 
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وتأمل ، وعلیھ، تشید اللجنة بھذا األداء الجید الذي ساھم في زیادة عوائد االستثمارأمریكي. 

 .االستمرار بھذا المستوى من األداء
 

والذي یتم تمویلھ من  2020بالنظر إلى الدعم التشغیلي ومصروفات االحتیاطي للعام  .3

دوالر  6,247,394قد بلغ الذي لدعم المستلم من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني ا

% 21ا في إجمالي مصروفات االحتیاطي بنسبة ا مستمرً أمریكي، فقد تبین أن ھناك ارتفاعً 

 . 2020في العام 

  

 اتضح من خالل البیانات المالیة المنشورة للصنادیق االستثماریة السیادیة في المنطقة .4

% من 20حققت عوائد مجزیة تصل إلى ما یقارب  ھاأن ومنھا صنادیق دول الخلیج

استثماراتھا، وعلیھ ترى اللجنة أنھ من الممكن االستفادة من تجارب ھذه الصنادیق 

 .وضمان استمرارھا االستثماریة وخبراتھا لزیادة عوائد احتیاطي األجیال القادمة

إعداد الحساب  المبذول فيالحكومي  ھا تثّمن الجھدوإذ تبدي اللجنة ھذه المالحظات، فإن

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

التقریر السنوي بالموافقة على قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصیتھا 

لقادمة عن السنة المالیة المنتھیة في والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال ا

المالحظات الواردة ب ،بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة 2020دیسمبر  31

 تقریر.ھذا الفي 
 

 

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: اثامن

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

 كل من:



 

19 
 

 

 مقرًرا أصلیـــــًا.  رضا عبدهللا فرج  األستاذ سعادة .1

 مقرًرا احتیاطیـًا. یاسر إبراھیم حمیدان ستاذاأل سعادة .2

 

 
ً
 توصية اللجنة: :اتاسع

الموافقة على في ض������وء ما دار من مناقش������ات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توص������ي ب

والبیانات المالیة المدققة لحس���اب احتیاطي األجیال القادمة عن الس���نة التقریر الس���نوي اعتماد 

 ،بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة 2020دیس�������مبر  31المالیة المنتھیة في 

 تقریر.ھذا الالمالحظات الواردة في ب

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 
 

 خالد حسيـن املسـقطي                                     عبداهللا فرج رضا        

 ةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي



 
 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 رأي 

 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رابعالدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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General -  عام 

 

 م   2022 برايرف  2 : التاريخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 
 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية  

 
 

القادمة عن  التقرير  الموضوع:   األجيال  احتياطي  لحساب  المدققة  المالية  والبيانات  السنوي 

في   المنتهية  المالية  المالية  2020ديسمبر    31السنة  الرقابة  ديوان  قبل  تدقيقه من  بعد  م، 

 واإلدارية. 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق  م2022  برايرف  2بتاريخ       

السنوي والبيانات المالية المدققة  التقرير    (، نسخة من4د    5ص ل ت ق / ف    744) كتابه رقم  

المنتهية في   المالية  السنة  القادمة عن  األجيال  احتياطي  بعد 2020ديسمبر    31لحساب  م، 

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

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

 

، بع عشراراللجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها   عقدت   م2022  فبراير  2وبتاريخ       

السننو  والييانات المالية المدققة لسسناا احتياطا ايجيال القادمة عن التقرير  على حيث اطلعت  
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General -  عام 

م، بعند دندقيقنه من قينو ديوان الرقنابنة المنالينة  2020ديسننننمير    31السننننننة المنالينة المنتهينة فا  

 .، وقرار مجلس النواا بشأنهواإلدارية

 

 

السنننننو  والييناننات المنالينة التقرير  إلى عندم مخنال نة   –بعند المنداولنة والنقنا     –وانتهنت اللجننة     

م، بعد 2020ديسنمير   31المدققة لسسناا احتياطا ايجيال القادمة عن السننة المالية المنتهية فا 

 لميادئ وأحكام الدستور. ،ددقيقه من قيو ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 

 

 رأي اللجنة:

 

السنننوي والبيانات المالية المدققة لحسنناب احتياطي األجيال  التقرير    درى اللجنة سننالمة      

م، بعند تندقيقنه من قبنل ديوان 2020ديسننننمبر    31القنادمنة عن السننننننة المنالينة المنتهينة في  

 .والقانونية الدستورية ن الناحيتينم ،الرقابة المالية واإلدارية

 

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                                   
 جلنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيس  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )3(املرفق 
 

 

 

 

 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 
 خامسالفصل التشریعي ال



 General عام  -    

 

 

 

 

 م 2022  يناير 26التاريخ: 

 سعادة السيد خالد حسين المسقطي   المحترم 

 ن المالية واالقتصادية  ئورئيس لجنة الش

 ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،        

التقرير السنوي والبيانات المالية الموضوع: مذكرة بالرأي القانوني بشأن 

  31القادمة عن السنة المالية المنتهية في المدققة لحساب احتياطي األجيال 

 ، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية2020ديسمبر 

 

بشأن الموضوع المذكور أعاله،    يبناًء على تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانون 

م بشأن الميزانية  2002( لسنة  39وبعد االطالع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم )

( لسنة  16العامة للدولة، وعلى قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية الصادر بقانون رقم ) 

طي لألجيال القادمة،  بشأن االحتيا 2006( لسنة 28وتعديالته، وعلى القانون رقم ) 2002

 نفيد سعادتكم بما يلي: 

بشأن االحتياطي لألجيال القادمة على    2006( لسنة  28( من القانون رقم ) 1تنص المادة ).  1

دوالراً    40أنه "يُقتطع دوالر أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على  

المالية التالية لنفاذ هذا القانون،    ويتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتباراً من أول السنة

لتكوين احتياطي خاص يسمى "احتياطي األجيال القادمة" وال يجوز خفض المبلغ المقتطع أو  

 زيادته أو التصرف بأموال االحتياطي لغير العمليات االستثمارية إال بقانون". 

جيال القادمة على  بشأن االحتياطي لأل  2006( لسنة  28( من القانون رقم ) 5تنص المادة )  .2

لحساب احتياطي األجيال القادمة المدقق من قبل ديوان  أن "تقدم الحكومة الحساب الختامي  

ة التالية النتهاء السنة المالية، ويكون  سالرقابة المالية إلى مجلس النواب خالل األشهر الخم

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

 مشفوعاً بمالحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية".

بأحكام المادة    .3 التقرير  م،  2021يوليو    18أعاله أحالت الحكومة بتاريخ    المذكورةعمالً 

السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي األجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية  

 ن الرقابة المالية واإلدارية، لغرض اعتماده ، بعد تدقيقه من قبل ديوا2020ديسمبر   31في 



 General عام  -    

 

 

 

وبيان المالحظات حوله. وياُلحظ أن الحساب الختامي لم تتم إحالته خالل الميعاد المحدد في  

التالية النتهاء  5المادة ) القادمة، أي خالل األشهر الخمسة  ( من قانون االحتياطي لألجيال 

 م. 2021  و ماي   31السنة المالية، ومن ثم كان يتعين إحالته قبل  

 

إن ديوان الرقابة المالية واإلدارية قد مارس الرقابة على البيانات المالية الحتياطي األجيال    .4

القادمة، ولم يسجل أية مالحظات جوهرية عليه، حيث ذهب إلى أن البيانات تظهر بصورة  

ديسمبر    31في  عادلة من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي الحتياطي األجيال القادمة كما  

وفقاً 2020 التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  في  والتغيرات  عملياته  ونتائج  م 

 ر الدولية إلعداد التقارير المالية. ي للمعاي 

 

الشورى في مراجعة البيانات   سينحصر اختصاص لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجل  .5

المدققة لحساب احتياطي األجيال المنتهية في    المالية  المالية  السنة  ديسمبر    31القادمة عن 

م، والتوصية باعتماده، أو برفض اعتماده، مع بيان المالحظات عليه، وخاصة فيما 2020

اقتصادياً مجزياً، وكذلك  الحساب، وضرورة استثمارها استثماراً  أموال  باستثمارات  يتعلق 

 الجوهرية. ضرورة ترشيد المصروفات المتكررة غير 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،، 

 

 

 

 أسالم أحمد علي الدكتور المستشار                  حسن الطوالبهعلى  الدكتور المستشار 

 ن اللجان ؤوالمستشار القانوني لش                نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )4(املرفق 
 
 

 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 
 خامسالالفصل التشریعي 



١ فرباير ٢٠٢٢م

١٦٤ ف٥ د٤
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