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 (1ملحق رقم )
 

املوجه إىل صاحب السعادة  السؤال

وزير األشغال وشؤون البلديات 

املقدم من والتخطيط العمراني، 

سعادة العضو منى يوسف املؤيد 

خبصوص خطة الوزارة لتنظيف خليج 

توبلي وإعادة تأهيله ليصبح حممية 

 .طبيعية، ورد سعادة الوزير عليه
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 (2ملحق رقم )

 

املوجه إىل صاحبة السعادة  السؤال

 العضواملقدم من سعادة وزيرة الصحة، 

الدكتورة ابتسام حممد صاحل الدالل 

خبصوص برامج طب األسنان الوقائي، 

 .ورد سعادة الوزيرة عليه
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 (3ملحق رقم )

 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير

احلساب اخلتامي املوحد للدولة  خبصوص

ديسمرب  31للسنة املالية املنتهية يف 

، وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة م2020

، وكشف م2020للدولة للسنة املالية 

املناقالت من حساب التقديرات األخرى 

للوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية 

املعد من قبل وزارة املالية ، 2020

 .واالقتصاد الوطين
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 2022فبراير  16التاريخ: 

 (13التقرير: )

 

 

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
ديسمرب   31احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  حول
، وكشف 2020، وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 2020

املناقالت من حساب التقديرات األخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة 
  ، واملعد من قبل وزارة املالية واالقتصاد الوطني2020املالية 

 

 الفصل التشريعي الخامس  –  رابعدور االنعقاد العادي ال 

 

 مقدمة:

 5ق / ف  ل )  ص    741وبموجا  اخطاار  ي )    2022  فبياخي  2بتاريخ    

(، أحرل معاارخ  اخيخد لي  ب  ارخ  اخارخ  ييخ  مجياا  اخوااويل  خج خج    4د

الحساااال الختامي الموحد للدولل للسااانل الماليل  اخوااا و  اخمرخخ  واص تااااردخ   

، وتقرير أداء تنفيا  المياانيال العاامال للادولال  2020ديسااااامبر    31المنتهيال في  

يرا  األخرى للواارا   ، وكشا  المناالت  م  حساال التقد2020للسانل الماليل  

، والمعاد م  البال واارا المااليال  2020والجهاا  الحكوميال للسااااانال المااليال  

ليج أ  تت) ديايات  و بدا  اخمححار  و لداد تريخي ختمام  ،  واالالتصااد الونني

 يأي اخيج   بوأ   خخت) ليم  ليج اخمجي .
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 أوالً: إجراءات اللجنة: 

  رم  اخيج   برإلجيا ا  اآلتخ :خت فخذ اختكيخف اخمذكوي ألحه 

 :خ  اآلتخ خ جتمرلاص  ي فتدايي  اخيج   اخحير  اخطترم  اخمذكو (1)

 التاريخ  رالم االجتماع

 2022فبياخي  6 اخيرد  لوي 

 2022فبياخي  13 اخيربع لوي 

 

 

 

اايع  اخيج   أث ر  ديايتهر خيحير  اخطترم  اخمذكوي موموع اخبحث واخدياي    (2)

 ب  واخت  اوتمي  ليج مر خأت : ليج اخوثريق اخمتعير 

،  2020دخيمبي    31اخحير  اخطترم  اخموحد خيدوخ  خيي   اخمرخخ  اخم تهخ  ف     -

، وكوف اخم ر ح   2020اخمرخخ   وتريخي أدا  ت فخذ اخمخزا خ  اخعرم  خيدوخ  خيي    

، 2020م  حير  اختردخيا  األطيل خيوزايا  واخجهر  اخحكومخ  خيي   اخمرخخ   

 .وزاية اخمرخخ  واص تارد اخوا   واخمعد م   بل

 يأي خج   اخو و  اختويخعخ  واخرر و خ  بمجي  اخوويل.  -

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارين القانونيين للجنة.   -

  ياي مجي  اخ وا  وميفررت .  -
 

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

 وكيل الواارا للشؤو  الماليل  السيد يوس  عبدهللا حمود 

الوكيل المساعد للسياسا  الماليل   عبدالوهال إسحاق السيد عدنا  

 والمياانيل 

 الوكيل المساعد للعمليا  الماليل  السيد مبارك نبيل منر

 مدير إدارا الرالابل واالتصال  محمد إسماعيل الحوسنيد ي الس

القائم بأعمال رئيس المتابعل  السيد محمد ناصر لوري

 والمعلوما 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:شارك في اجتماعات  •

 هيئل المستشاري  القانونيي  

 هيئل المستشاري  القانونيي  نائل رئيس  الدكتور علي حس  النوالبل

 المستشار القانوني الدكتور إستم أحمد علي

 المستشار المالي واالالتصادي  السيدا اهرا يوس  رحمل 

 أول باحث الانوني  السيدا أمينل علي ربيع

 باحث االتصادي  السيد مشعل إبراهيم المالكي 

 إدارا شؤو  اللجا  

 مشر  شؤو  اللجا   السيد جواد مهدي محفوظ

 أمي  سر لجنل مساعد  السيدا مريم أحمد الريس

 إدارا العتالا  واإلعتم 

 وتواصلمشر  إعتم  السيد علي عباس العرادي 
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ا: رأي جلنة الشؤون 
ً
 التشريعية والقانونية:ثاني

الحسااال   ل يااحم يأ  خج   اخواا و  اختواايخعخ  واخرر و خ  بمجي  اخوااوي

، وتقرير 2020ديساامبر   31الختامي الموحد للدولل للساانل الماليل المنتهيل في 

، وكشااا  المناالت  م  2020أداء تنفي  المياانيل العامل للدولل للسااانل الماليل 

،  2020را  والجها  الحكوميل للسااانل الماليل  حساااال التقديرا  األخرى للواا

م  اخ ارحختخ  اخادياااااتويخا     ؛والمعاد م  البال واارا المااليال واالالتصااااااد الونني

 واخرر و خ .

 

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

 أداء تنفيذ امليزانية العامة:

"اخحير  اخطترم  خيو و  اخمرخخ    أ   اخديتوي ليج( م   113 ا  اخمردة   ❖

خيدوخ  ل  اخعر) اخم رم  خرد) أوصً  خج مجي  اخ وا  طحل األوهي اخطمي  

اخترخخ  ص تهر  اخي   اخمرخخ ، وخكو  التمرده برياي خادي ل  كل م  مجي   

 اخوويل ومجي  اخ وا  موفولااًر بمححارتهمر، وخ وي ف  اخجيخدة اخييمخ ".

بوأ  اخحيح     2002( خي    55( م  اخمييو) برر و  ي )  144 ا  اخمردة   ❖

اخداطيخ  خمجي  اخوويل ليج أ  "خرد) اخحير  اخطترم  خيو و  اخمرخخ  خيدوخ  

ل  اخعر) اخم رم   خج مجي  اخ وا  أوصً طحل اخطمي  األوهي اخترخخ  ص تهر   

أ  خمع اخمجي  تريخيه  خج اخي   اخمرخخ ، وخحخي  ييخ  مجي  اخ وا  بعد  

موفولااًر   اخمجييخ   م   برياي  التمرده  وخكو   اخوويل،  مجي   ييخ  

 بمححارتهمر، وخ وي ف  اخجيخدة اخييمخ ". 
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اخمردة   ❖ اخطرا  145 ا   األحكر)  تييي   " أ   ليج  اخحيح   ذا   م    )

واصلتمردا    اخطترم   اخحير   ليج  و ادايهر  اخعرم   اخمخزا خ   بم ر و  

فخ  واخ رل م  بر   خج آطي م  أبوا  اخمخزا خ ، كمر تييي هذه األحكر)  اإلمر

ليج اخمخزا خر  اخميتري  واخميحر  واصلتمردا  اإلمرفخ  اخمتعير  بهر واخ رل  

 م  بر   خج آطي م  أبوابهر وحيربرتهر اخطترمخ ".

اخمردة   ❖ برر و  ي 1لّيف   برخمييو)  اخعرم  اخاردي  اخمخزا خ   ) ( م   ر و  

) اخحير  اخطترم  بأ   "اخبخر ر  اخمرخخ  اخي وخ  خكل وزاية  2002( خعر)  39 

أو جه  حكومخ  ليج حدة، أو اخبخر ر  اخمرخخ  اخي وخ  اخموحدة خيدوخ  ككل، 

 ف   هرخ  اخي   اخمرخخ  اخم رمخ ، وتتمم  اخبخر ر  اخترخخ : 

 اخمخزا خ  اخعمومخ .  -أ

 بخر  اإلخيادا  واخمايوفر .  -  

 ق اخ ردي.اختدف  -ج

أخ  بخر ر  أو  فارحر  مرخخ  أطيل خحددهر اخوزخي، أو تاي  بموج   -د

 اخمعرخخي اخمحريبخ  اخمتعريف ليخهر."

( م   ر و  اخمخزا خ  اخعرم  ليج أ  "خعد اخوزخي بخر ر  مرخخ   49 ا  اخمردة   ❖

واخت  موحدة ومد ر  ليج أ  تتمم  بخر ر  خجمخع اخوزايا  واخجهر  اخحكومخ ،  

وفراًر   اخبخر ر   هذه  وتعد   ، اخم رمخ   اخمرخخ   اخي    ل   اخطترم   اخحير   تمثل 

خيمعرخخي اخمحريبخ  اخمتعريف ليخهر وترد)  خج مجي  اخوزيا  خي اي فخهر و حرختهر  

 خج مجي  اخ وا  طحل طمي  أوهي م  تريخ    فرل اخحيربر  اخي وخ ، وخكو   

ة برياي خادي ل  كل م  مجيي  اخ وا  واخوويل التمرد اخبخر ر  اخمرخخ  اخموحد

موفولااًر بمححارتهمر وخ وي ف  اخجيخدة اخييمخ ، وذخك  بل  هرخ  اخي   اخمرخخ   

 اخححر ". 

 ( م   ر و  اخمخزا خ  اخعرم  ليج أ : 50 ا  اخمردة   ❖
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خرد) مجي  اخوزيا   خج مجيي  اخ وا  واخوويل طحل طمي  أوهي م  تريخ    -"أ

   فرل اخحيربر  اخي وخ ، تريخي أدا  ت فخذ اخمخزا خ  خيي   اخمرخخ  اخم رمخ .

ختمم  تريخي أدا  ت فخذ اخمخزا خ  اخوايد برخب د اخيربق ميطاااًر خمخزا خ  اخبيامج   -  

خيوزايا  واخجهر  اخحكومخ ، و جمرخ  اخدخ  اخعر) ومحتوخرت  واخموجودا  اخمرخخ  

إللفر ا  اخميخبخ  واأل وا  وب  اخحكومخ ، واخ تريج اخمحرر  واصختزامر  اخاريي  وا

 مرري   برألهداف اخمياودة خمخزا خ  اخبيامج اخييخيخ  وأخ  م ويا  أدا  أطيل".

 ( م   ر و  دخوا  اخي رب  اخمرخخ  واإلدايخ  ليج أ : 19 ا  اخمردة   ❖

  خيدوخ  واخحيربر  "خعد ييخ  اخدخوا  تريخًيا ي وخااًر ل  كل م  اخحير  اخطترم 

اخطترمخ  خيجهر  اخطرمع  خي ربت ، خبخ  فخهر اخمححار  وأوج  أي طحف خرع بخ  

اخوزيا   اخميك ومجي   اختريخي  خج  هذا  وخرد)  خي ربت .  اخطرمع   واخجهر   اخدخوا  

ومجي  اخ وا ، وذخك  بل اخمولد اخمريي صلتمرد اخحير  اخطترم  اخذي ختعيق ب  

اخ وا  أ  خدلو ييخ  اخدخوا  خحموي جييرت  اخت  ت ر ش ذخك اختريخي.   وخمجي  

فخهر تريخي اخدخوا ، وأ  خ ذ  خ  برختحدث واإلدص  بوجه   ايه ف  اخميريل محل 

 اخم ر و  ومر تردم  اخحكوم  م   جربر  أو بخر ر  متعير  بهر".

ا
ً
عن  :  رابع امل ملخص  املالية  للسنة  للدولة  املوحد  اخلتامي  يف  احلساب   31نتهية 

، وكشف 2020، وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية  2020ديسمرب  
املالية   للسنة  احلكومية  واجلهات  للوزارات  األخرى  التقديرات  من حساب  املناقالت 

 : وزارة املالية واالقتصاد الوطني ، واملعد من قبل2020

 

بإعداد الحساب الختامي الموحد للدولة قامت وزارة المالية واالقتصاد الوطني   .1

المالية وفق ا لالعتمادات  وفق   البيانات  الصادرة وتضمن كافة  للقوانين والنظم  ا 

  31لية المنتهية في  المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة للسنة الما

 . 2020ديسمبر  
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الحساب الختامي الموحد للدولة قام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بالتدقيق على   .2

الم للسنة  للدولة  الموحد  والمصروفات  اإليرادات  بيانات  يتضمن  الية والذي 

في   السياسات    2020ديسمبر    31المنتهية  أهم  من  المكونة  واإليضاحات 

 .المحاسبية والمعلومات واإليضاحات األخرى

إليه يظهر بصورة عادلالديوان    يرى .3 المشار  الختامي  الحساب  ة، من كل أن 

  31  هية فيتالجوانب الجوهرية، إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية المن

المح2020ديسمبر   واألسس  للمعايير  وفق ا  وذلك  الحسابات ،  إلعداد  اسبية 

 الختامية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية واالقتصاد الوطني.

قانون الرقابة المالية واإلدارية  قام الديوان بتدقيق البيانات المالية وفق ا ألحكام   .4

المالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  المنظمة  عن  الصادرة  الرقابة  ومعايير 

)االنتوساي(    The International Organization ofوالمحاسبية 

Supreme Audit Institutions “INTOSAI” وتعتبر منظمة مستقلة  ،

ها األساسية في تبادل اآلراء والخبرات وذات سيادة غير سياسية، تتمثل أهداف

والممتلكات   األموال  على  الرقابة  مجال  في  الرقابية  األجهزة  بين  والتجارب 

تطوير  إلى  إضافة  والمساءلة،  واإلفصاح  الشفافية  مبادئ  وترسيخ  العامة، 

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

بيق الشعار القائل *إن تبادل الخبرات يستفيد منه الجميع*، حيث على أساس تط

إن تبادل التجارب والخبرات واآلراء بين أعضاء االنتوساي في هذه المجاالت 

منظمة  وتتخذ  الحكومية.  للرقابة  المستمر  التطوير  لمواصلة  ضمان ا  يمثل 

العامة،   ألمانتها  ا  مقر  فينّا  النمساوية  العاصمة  من  في  االنتوساي  وتضم 

( حالي ا  األموال 189عضويتها  على  والمحاسبية  المالية  للرقابة  ا  جهاز   )

 والممتلكات العامة.

إن تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية، كجزء من أعمال الرقابة، يؤكد على  .5

أو  االحتيال  ناتجة عن  كانت  المالية سواء  البيانات  المخاطر بخصوص  تقييم 

الديوان   الرأي الخطأ وحصول  لتوفير أساس  أدلة رقابية كافية ومناسبة  على 
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وعدم اكتشاف أية معلومات جوهرية ناتجة عن الخطأ في البيانات المالية، وأن 

البيانات،  لهذه  عادال  ا  عرض  تحقق  بطريقة  المعامالت  تمثل  المالية  البيانات 

ل إضافة إلى حصول الديوان على جميع البيانات واإليضاحات المطلوبة ألعما 

 التدقيق، وأن البيانات المالية مطابقة للسجالت المحاسبية المنتظمة.

يونيو   26وان الرقابة المالية واإلدارية في  تم إنجاز عمليات التدقيق من قبل دي .6

ى  إل  2021سبتمبر    7وتمت إحالتها من قبل السلطة التنفيذية بتاريخ  ،  2021

   السلطة التشريعية.

( من دور االنعقاد السنوي العادي 99م ) الموقر قراره رقأصدر مجلس النواب   .7

بتاريخ السابعة عشرة المنعقدة  من الفصل التشريعي الخامس في الجلسة    الرابع

الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية   باعتماد  2022  يناير  25

ة للسنة المالية  ، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدول2020ديسمبر    31في  

، وكشف المناقالت من حساب التقديرات األخرى للوزارات والجهات  2020

المالية   للسنة  قبل  2020الحكومية  من  والمعد  واالقتصاد ،  المالية  وزارة 

 مشفوع ا بمالحظات المجلس. الوطني،

 
ً
 ديسمرب   31احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  ا: حتليل  خامس
، وكشف املناقالت 2020، وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية  2020

، واملعد 2020من حساب التقديرات األخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية  
 ي:وزارة املالية واالقتصاد الوطن من قبل

 2020التصادي في العام األداء اال

 

%(  5.1ب يب     2020 تارد ف  ي    تياجع اخ مو اخحرخر  خحاخيغ) م   ليج   (1

برخعر)   متفروتً 2019مرري    األدا  كر   أ   تأثخي جريح    ر،  ص  اخعر)  تخج   طحل 

ت) أطذ  وليخ  ف  ، (19  – كويو ر  كوفخد   ختعزخز ايترياي  اإلج رد  يا ا  اخحزم  

د وهد اخرارع غخي فر  ر تارد وميتول اخيخوخ  وكذخك يوق اخعمل. وم هر أخمً اص
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  ر افخفً   ر%، وا طفض  مو اخرارع اخ فا  ا طفرمً 6.2ب يب     ر حرخرخً   ااخ فا  تبرا ً 

 % طحل  ف  اخفتية.0.1ب يب  

مري    (2 وهي  ف   وا تاردخ   مرخخ   حزم   ت)  احق  تجروز   خمتهر    2020خرد 

اخ  4.5اإلجمرخخ    واختدابخي  اصيتبر خ   اإلجيا ا   تابخق  وت)  دخ ري،  و ريخ   ميخري 

(، وكر  إلاحق اخحمي  اخوا خ   19  – خمواجه  ا عكرير  فرخيو  كويو ر  كوفخد  

اخ رتج  جيا   اخييبخ   األمياي  م   اخحد  ف   بريز  دوي  اخفرخيو   خيتاعخ) مد 

 اخجريح  ليج اخ مو اص تاردي.

مرري   برخعر) اخذي يبر ، حخث    2020ف  اخعر)    اال   ترج اخ فا ف  اخمميك  ميتريً  (3

% ل   2.2بيمخل بزخردة و ديهر    43,313غ متويا اإل ترج م  حرل اخبحيخ   بي

ف  لر)   اخبحيي 2019ميتوخرت   أبو يعف   اإل ترج م  حرل  متويا  بيغ  فخمر   ،

خومخً بيم  150,874 تياجعً   رخحً  %. كمر هو مبخ  ف   0.6ب يب     رافخفً   رميجحً 

 اخوكل أد ره: 

 

 

%  81.4بيغ  ميرهم  اخرارلر  غخي اخ فاخ  ف  اخ رتج اخمحي  اإلجمرخ   يب    (4

%،  17.9، وتاديهر  ارع اخمويولر  اخمرخخ  بميرهم  بيغ   2020طحل اخعر)  

%، و ارع اخطدمر  اخحكومخ  ب يب  14.3تحه  ارع اخا رلر  اختحوخيخ  ب يب   
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%. كمر هو 18.6%، ف  حخ  بيغ   يب  ميرهم  اخرارع اخ فا  حواخ   12.9

 مبخ  ف  اخوكل أد ره: 

 

 

% مرري   برخعر)  6.2ب يب     رتياجعً   2020يجل اخرارع غخي اخ فا  طحل اخعر)   (5

ف  ال اخايوف اصيتث ريخ  اخت  لروهر اخعرخ) أجمع    ر، وهو مر كر  متو عً 2019

مع ا توري جريح  فرخيو  كويو ر، واختحدخر  اخ رتج  ل هر ليج اخاعخد اخاب   

واخمرخ  واص تاردي، و د خيجع ذخك  خج ا طفرض معدل  مو كٍل م   ارع اخف ردق  

(،  %32.0%(، و ارع اخموااح  واصتارص  ب يب   43.5واخمارل) ب يب   

%(، و ارع اختجرية ب يب  13.1و ارع اخطدمر  اصجتمرلخ  واخوطاخ  ب يب   

اخعرريخ  وطدمر  األلمرل ب يب   7.2  %(، و ارع 6.9%(، و ارع األ وا  

%(، و ارع  1.6%(، و ارلر  أطيل ب يب   5.7اخا رلر  اختحوخيخ  ب يب   

ب يب    اخا0.9اخب ر  واختوخخد  واخغرز  اخ فا  ب يب   %(، و ارع  %(.  0.1بخع  

%، كمر هو مبخ  ف  اخوكل 6.1مرلدا  ارع اخمويولر  اخمرخخ  اخذي ايتفع ب يب   

 أد ره: 
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بحيخ     142,018بيغ  ألداد اخبحيخ خ  اخعرميخ  ف  اخرارلخ  اخعر) واخطرص   (6

 .   2019% مرري   ب هرخ  اخعر)  0.7ب يب     رافخفً   ر ميجي  تياجعً   2020  اخعر)   ب هرخ 

م  (7 تياجعً يجل  اخميتهيك  أيعري  اخعر)  2.3ب يب     روي  مرري     2020% طحل 

جريح   2019برخعر)   تدالخر   جيا   اص تاردخ   اخرارلر   تأثخي  وذخك  تخج    ،

 (. كمر هو مبخ  ف  اخوكل أد ره: 19 – فرخيو  كويو ر  كوفخد 
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 2020األداء المالي في العام  

 

ت فخذ اخمخزا خ  اخعرم  خيدوخ  خيي   اخمرخخ  اخم تهخ  خوم  اخجدول أد ره ميطص أدا   

 :2020دخيمبي  31ف  

 

 أوالً: اإليرادا  العامل: 
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 : جمالي اإليرادا  العاملإ

(  ص أ  اإلخيادا  19  – ليج اخيغ) م  تأثخي جريح  فرخيو  كويو ر  كوفخد   -

مع   ختيرول  اخمحاي  حرر  ميتول  اخ فاخ   اخمعتمدة  اخفعيخ  غخي  اخمخزا خ  

% مرري   5، مع  مو ب يب   ديهر  2020خإلخيادا  غخي اخ فاخ  خيي   اخمرخخ   

 . 2019برخ تريج اخفعيخ  خيي   اخمرخخ  

إلى    2020ويرجع أسباب ارتفاع اإليرادات الفعلية غير النفطية خالل السنة   -

بنسبة   الحكومية  واألمالك  االستثمارات  إيرادات  مب  %،85نمو  يعات ونمو 

.  2019% مقارنة بمستوياتهم الفعلية للسنة المالية  70األصول الرأسمالية بنسبة  

والرسوم   الضرائب  إيرادات  شكلت  غير  56وقد  اإليرادات  إجمالي  من   %

 . 2020النفطية المحصلة للسنة  

اخ فاخ  اخمحاي  ا طفرمً  - اخفعيخ   % م  41   يب   ديهرب  ريجي  اإلخيادا  

، مع ا طفرض ب يب  2020خيادا  اخ فاخ  خيي   اخمرخخ   اخمخزا خ  اخمعتمدة خإل

اخمرخخ   41 ديهر   خيي    اخفعيخ   برخ تريج  مرري    يب  %2019  وخيجع   ،

اخمرخخ   اص خيي    اخ فاخ   اإلخيادا   تحاخل  ف   يب   ل     2020 طفرض 

وت فخذ   التمرد  فتيت   بخ   اخ فا  أيعري  ف   اختغخي  بيب   اخمعتمدة  اخمخزا خ  

 (.19  – ثي جريح  فرخيو  كويو ر  كوفخد  خ  اخمخزا 

اخمرخخ    - خيي    خيدوخ   اخفعيخ   اإلخيادا   و ديه   رمبيغً   2020بيغ  جمرخ  

% ل  اخمخزا خ  29 طفرض بمعدل  ر  ، وذخك بدخ ري بحيخ  2,082,375,052

 . 2019% مرري   برخ تريج اخفعيخ  خيي   اخمرخخ   28اخمعتمدة، وا طفرض بمعدل  

م  اخ رتج اخمحي  اإلجمرخ     2020إلخيادا  اخعرم  خيي   اخمرخخ   بيغ   يب  ا  -

 %.17برأليعري اخجريخ  

% م   جمرخ  اإلخيادا  اخعرم  خيدوخ  ف  42وكي  اإلخيادا  غخي اخ فاخ    -

 . 2019مرري   بي     %5،  أي زخردة بمعدل 2020ي   
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خ  ف  ي   % م   جمرخ  اإلخيادا  اخعرم  خيدو58وكي  اإلخيادا  اخ فاخ    -

بمعدل  2020 ا طفرض  برخعر)  41، أي  ، كمر هو مبخ  ف   2019% مرري   

 اخوكل أد ره: 

 2019مع سنل  2020مقارنل اإليرادا  الفعليل لسنل 

 

 

وتوخي اخمرري   اخوايدة ف  اخمححار  أد ره بخ  األي ر) اخمعتمدة ف  اخمخزا خ  اخعرم  

مرري   برألي ر)   2020دخيمبي    31اخمرخخ  اخم تهخ  ف   خيدوخ  واألي ر) اخفعيخ  خيي    

 : 2019اخفعيخ  خي    

 

 اإليرادا  النفنيل:  (أ

اخعرم  حخث  اخ يب  األكبي م   جمرخ  اإلخيادا   اخ فاخ  توكل  ص زاخ  اإلخيادا  

حخث بيغ    2019، وخك هر ا طفم  ل  اخعر)  2020  % ف  اخعر)59بيغ  اخ يب   

  جمرخ  اإلخيادا  اخعرم ، كمر ختم  م  اخوكل أد ره: % م  72 يبتهر 
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 : مبيعا  النفن

ا لبرميل النفط الخام في   60 تم تقدير سعر بيع برميل النفط على أساس - دوالر 

 . 2020تقديرات اإليرادات العامة للسنة المالية 

دوالر للبرميل أي بانخفاض   41.9بلغ متوسط سعر البرميل أثناء تنفيذ الميزانية   -

اعتماده.  18.1قدره   تم  ما  عن  للبرميل  فايروس   دوالر  جائحة  تسببت  كما 

،  2019( في انخفاض متوسط سعر البرميل مقارنة بسنة  19  –كورونا )كوفيد  

العام   في  البرميل  سعر  متوسط  بلغ  يعادل    2019حيث  دوالر    64.83ما 

 دوالر للبرميل. 22.93 هللبرميل، أي بانخفاض قدر

البحرين   - حقل  من  اإلنتاج  متوسط  يومي    43,313بلغ  وقدرها    ابرميل  بزيادة 

، فيما بلغ متوسط اإلنتاج من حقل أبو سعفة  2019% عن مستوياته في عام  2.2

 %. 0.6بنسبة  اطفيف   امسجال  تراجع   ابرميال  يومي   150,874البحري 

ا قدره   - دينار بحريني    184,172,370بلغ صافي إيرادات حقل البحرين انخفاض 

العام   في  المعتمدة  الميزانية  يعادل  2020عن  بما  اعتماده  تم  والتي   ،

255,094,229  ( بلغت  انخفاض  بنسبة  أي  بحريني،  عن 28دينار   )%

 االعتماد.

نار بحريني  دي  730,444,720قدره    ابلغ صافي إيرادات حقل أبو سعفة انخفاض   -

العام   في  المعتمدة  الميزانية  يعادل  2020عن  بما  اعتماده  تم  والتي   ،
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1,116,233,235  ( بلغت  انخفاض  بنسبة  أي  بحريني  عن  35دينار   )%

 االعتماد.

 

 : مبيعا  الغاا

إجمالي   - إيرادات  انخفاض  بلغت  الغاز  )  احاد    امبيعات  مقارنة  57بنسبة   )%

اعتماد   تم  فقد  المعتمدة.  يعادل إبالميزانية  بما  الغاز  مبيعات  جمالي 

  314,876,430دينار بحريني، وقد تم تحصيل مبلغ وقدره    736,762,638

 دينار بحريني.

 : الضرائل والرسوم النفنيل

انخفاض   - النفطية  والرسوم  الضرائب  مجموع  )  ايظهر  تم 24بنسبة  فقد   ،)%

بحريني   8,778,898اعتماد   تحصيل    ،دينار  تم  فقد    6,637,382وبالمقابل 

 دينار بحريني.

 

 اإليرادا  غير النفنيل:  (ل

اخ فاخ   يب    غخي  اإلخيادا   اخعر) 42وكي   ف   اخعرم   اإلخيادا   م   جمرخ    %

 .2019مرري   بي    %5، أي بمعدل زخردة 2020

 خج   2020وخيجع أيبر  ايتفرع اإلخيادا  غخي اخ فاخ  اخفعيخ  طحل اخي   اخمرخخ   

  :  مو بعض م  اخرارلر  اخترخخ

 : الضرائل والرسوم

مليون    480%، حيث بلغت  16إيرادات الضرائب والرسوم بنسبة  انخفضت   -

%  13، وبنسبة انخفاض قدرها  2020دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة  

 . 2019عن مستواها الفعلي في السنة المالية 
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االقتصادي  - النشاط  تباطؤ  تأثير  إلى  الباب  هذا  في  االنخفاض  أسباب  ترجع 

  – بسبب جائحة فايروس كورونا )كوفيد    2020والتجاري الذي حدث في العام  

19 .) 

نسبته   - ما  الحكومية  والرسوم  الضرائب  إيرادات  إجمالي 56شكلت  من   %

 .2019% في السنة المالية 68اإليرادات غير النفطية، مقابل 

 

 : المنتجا  الخدميل والسلعيل

 ميخو  دخ ري   73%، حخث بيغ   16ا طفم  اخم تجر  اخطدمخ  واخييعخ  ب يب    -

% مرري   بميتواهر  5، وا طفم  ب يب   2020مرري   برخمخزا خ  اخمعتمدة خي    

 .2019اخفعي  خيي   اخمرخخ  

 خج ا طفرض    2020تيجع أيبر  اص طفرض ف  هذا اخبر  طحل اخي   اخمرخخ    -

ف  ال جريح  فرخيو  كويو ر  كوفخد    2020 خيادا   ارع اخاخيا  ف  ي    

 2019  تحيخق و يورد اخارييا  مرري   بي    ( حخث ا طفم   خيادا19  – 

وتطزخ    8 بمرداي   م روخ   طدمر   ا طفرض  برإلمرف   خج  دخ ري(،  ميخو  

 ميخو  دخ ري(. 1.4 بمرداي  2019اخحروخر  مرري   بي   

% م   جمرخ  8وكي   خيادا  اخم تجر  اخطدمخ  واخييعخ  اخحكومخ  مر  يبت    -

 . 2019% ف  اخي   اخمرخخ  9اإلخيادا  غخي اخ فاخ ، مرربل 

 

 :االستثمارا  واألمتك الحكوميل

ب يب    - اخحكومخ   واألمحك  اصيتثمريا   برخمخزا خ  71ايتفع   مرري     %

خي     اختحاخل  2020اخمعتمدة  بيغ  حخث  وب مو  يبت    256،  دخ ري،  ميخو  

 .2019% مرري   بميتواهر اخفعي  خيي   اخمرخخ  85
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تعود اخزخردة ف  هذا اخبر   خج زخردة لوايد اخحكوم  م  هخي  ت اخ) اصتارص   -

ميخو  دخ ري( م  حير  احتخرا     169وتحوخل    ،  دخ ري(خخمح  5   بمرداي

 . 2020األجخرل اخرردم  خيي   اخمرخخ  

% م   جمرخ  اإلخيادا  غخي 30وكي  اصيتثمريا  واألمحك اخحكومخ   يب    -

 . 2019% ف  اخي   اخمرخخ  17مرربل  2019  اخمرخخ  اخ فاخ  خيي  

 

 :  اإلعانا 

اخمرخخ    - اخي    اإللر ر  طحل  أي  وع م   ه رك  خك   وذخك  ايً 2020خ)    ا ، 

 . 2018خوجود بي رمج اختواز  اخمرخ  واخمعمول ب  م ذ اخعر) 

 

 : مبيعا  األصول الرأسماليل

ميخو  دخ ري   0.5حخث بيغ   %  38ايتفع  مبخعر  األاول اخيأيمرخخ  ب يب    -

% مرري   بميتواهر 70، و مو ب يب   2020مرري   برخمخزا خ  اخمعتمدة خي    

 . 2019اخفعي  ف  ي   

اخيأيمرخخ   يب    - األاول  مبخعر   م   جمرخ   0.05وكي   خيادا    %

 .2019% ف  ي   0.03، مرربل 2020اإلخيادا  غخي اخ فاخ  ف  ي   

 

 : الغراما  والجااءا 

ميخو  دخ ري مرري     41% حخث بيغ   9طفم  اخغيامر  واخجزا ا  ب يب   ا  -

% مرري   بميتواهر 7، وبمعدل ا طفرض  يبت   2020برخمخزا خ  اخمعتمدة خي    

 . 2019اخفعي  ف  اخي   اخمرخخ   

يتخياد   طفرض حيك  اصاتيجع أيبر  ا طفرض اإلخيادا  ف  هذا اخبر   خج   -

( حخث ارخب  بعض اخويكر  بيح  19  – كويو ر  كوفخد  مع جريح  فرخيو   

 ص طفرض اخميتويدا . ااخممر ر  اخب كخ  مع بداخ  ا توري اخفرخيو   ايً 
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اخمت ول   يب    - واإلخيادا   واخجزا ا   اخغيامر   م   جمرخ   5وكي    %

 .2019خيي   اخمرخخ   وب ف  اخ يب ،2020اإلخيادا  غخي اخ فاخ  ف  ي   

 

ل أد ره ميرهمر  اخوزايا  واخجهر  اخحكومخ  ف   جمرخ  اإلخيادا ، وخوم  اخجدو

اإلخياد  وبيغ  جمرخ   خإلخيادا ،  اخوا    اخجهرز  م   ارع  أليج  يب   كر    حخث 

ميخو  دخ ري، بخ مر كر   أ ل  يب  ميرهم  م  وزاية األوغرل واخبيدخر    289اخفعي   

 ميخو  دخ ري. 4 خياداتهر  واختطاخا اخعميا    و و  اخبيدخر (، حخث بيغ  
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 : متحظا  تفصيليل ع  اإليرادا  العامل

بوكل لر)، خوحا ا طفرض كبخي ف   يب  اختحاخل خإلخيادا  خيكثخي م  اخجهر   

 اخحكومخ  لمر ت) التمرده ف  اخمخزا خ  اخعرم  خيدوخ ، وم هر كرخترخ : 

اخداطيخ    - خوزاية  اختحاخل  كر   63بيغ   يب   حخث  اخمعتمد  %، 

اخفعي     54,141,942  اختحاخل  بيغ  بخ مر  دخ ري(   34,257,465ميخو  

 ميخو  دخ ري(.

اخطريجخ    - خوزاية  اختحاخل  اخمعتمد 57بيغ   يب   كر   حخث   ،%

 دخ ري(. 1,173,330دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي    2,055,000 

حخث كر  اخمعتمد %،  7و  اخوبر  واخيخرم    بيغ   يب  اختحاخل خوزاية و -

 دخ ري فرا(. 141,057ميخو  دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي    2 

%، حخث كر   73بيغ   يب  اختحاخل خوزاية اخا رل  واختجرية واخيخرح    -

اخفعي     39,532,700اخمعتمد   اختحاخل  بيغ  بخ مر   28,968,956دخ ري( 

 دخ ري(.

أخف دخ ري(   35ر  اخمعتمد  %، حخث ك1بيغ   يب  اختحاخل خوزاية اإليكر    -

 دخ ري فرا(. 200بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي   

خيبخي    - األليج  خيمجي   اختحاخل  اخمعتمد  40بيغ   يب   كر   حخث   ،%

 دخ ري(. 774,022دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي    1,923,700 

واصتارص   اختحاخل  بيغ   يب    - اخموااح   كر  77خوزاية  حخث   ،%

اخفعي     50,458,000اخمعتمد   اختحاخل  بيغ  بخ مر   38,612,000دخ ري( 

 دخ ري(.

و - خوزاية  اختحاخل  اإللح)   بيغ   يب   اخمعتمد 27و   كر   حخث   ،%

 دخ ري فرا(. 590,303دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي    2,200,000 
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%، حخث كر  اخمعتمد 23بيغ   يب  اختحاخل خهخي  اخبحيخ  خيثررف  واآلثري   -

 دخ ري(.  82,499دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي    351,700 

اخعرريي   - واختيجخل  اخميرح   خجهرز  اختحاخل  كر   56بيغ   يب   %، حخث 

اخفعي     21,901,000اخمعتمد   اختحاخل  بيغ  بخ مر   12,369,002دخ ري( 

 دخ ري(.

اخجمريك   - خو و   اختحاخل  اخمعتمد 58بيغ   يب   كر   حخث   ،%

 دخ ري(.  91,644,352دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي    157,902,715 

اخعميا     - واختاوخي  اختطاخا  خهخي   اختحاخل  كر   23بيغ   يب   %، حخث 

اخفعي      1,000,900اخمعتمد   اختحاخل  بيغ  بخ مر  دخ ري   230,450دخ ري( 

 فرا(.

%،  71بيغ   يب  اختحاخل خيهخي  اخوا خ  خت اخ) اخمه  واخطدمر  اخاحخ    -

  2,136,310ميخو  دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي     3حخث كر  اخمعتمد  

 دخ ري(.

وبرخيغ) م  اآلثري اخييبخ  اخت  يببتهر جريح  كويو ر ليج اص تارد اخمحي ،  ص  

 يادا  جخدة، وم هر كرخترخ : خ أ  ه رك بعض م  اخجهر  اخحكومخ  حرر  

% ل  اصلتمرد، حخث كر  اخمعتمد 107)  يجي   خيادا  وزاية اختيبخ  واختعيخ -

 دخ ري(. 596,603دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي    556,930 

اخاح    - وزاية  اخمعتمد  102يجي   خيادا   كر   حخث  اصلتمرد،  ل    %

 دخ ري(.  38,877,969دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي    38,115,000 

ر  واختطاخا اخعميا    ويو   و  اخبيدخ يجي   خيادا  وزاية األوغرل وو -

ميخو  دخ ري( بخ مر بيغ    6% ل  اصلتمرد، حخث كر  اخمعتمد  167األوغرل(  

 دخ ري(. 10,009,528اختحاخل اخفعي   



 

117 
 

General -  عام 

% ل  اصلتمرد، حخث كر   99يجي   خيادا  مجي  اخم ر ار  واخمزاخدا    -

 ري(.دخ  785,053دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي    790,000اخمعتمد  

اختحوخيخ    - اخمخزا خ   اخمعتمد  169يجي   كر   حخث  اصلتمرد،  ل    %

 دخ ري(. 261,737,330دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي    155,238,003 

% ل  اصلتمرد، 104يجي   خيادا  هخي  اخمعيومر  واخحكوم  اإلخكتيو خ    -

اخمعتمد   كر   اخفعي     3,620,300حخث  اختحاخل  بيغ  بخ مر  دخ ري( 

 دخ ري(. 3,747,653 

% ل  اصلتمرد، حخث كر   107يجي   خيادا  اخجهرز اخوا   خإلخيادا    -

 288,676,629دخ ري( بخ مر بيغ اختحاخل اخفعي     269,928,364اخمعتمد  

 دخ ري(.

 

 

 ثانيًا: المصروفا  العامل: 

 : جمالي المصروفا  العاملإ

اخمرخخ    - اخي    وذخك    2020تعد  ايتث ريخ   كويو ر    ا ايً ي    فرخيو   ختدالخر  

(، فمر  رم  ب  مميك  اخبحيخ  صحتوا  ومواجه  فرخيو  كويو ر  19  –  كوفخد  

( اخميتجد  تج ل   ايتفرع ف  ميتوخر  اخمايوفر  اخعرم  مرري   19  –  كوفخد  

، ممر  2020بمر ت) التمرده ف   ر و  التمرد اخمخزا خ  اخعرم  خيدوخ  خيي   اخمرخخ   

ت) تفعخل      ختطاخص مواز   طرا  ختغاخ  هذه اخماريخف، وليخايتدلج اخحرج

( مم   ر و  اخمخزا خ  اخعرم  واخذي ت) ب ر  ليخ   اداي اخمييو) 11اخمردة ي )  

بإدياج مايوفر  اريي  مم  اخمخزا خ  اخعرم     2020( خي    22برر و  ي )  

ذخك خمواجه  تدالخر   ميخو  دخ ري و  177بمبيغ و ديه    2020خيدوخ  خيي   اخمرخخ   

 اخفرخيو .
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يترارع م   خيادا  اخ فا خارخ  حير  احتخرا  األجخرل  ت)  خررف اصليخ ،  و -

خي     (23  ب ر  ليج اخمييو) برر و     2020اخرردم  وذخك باف  م  ت  حتج  هرخ   

 .حتخرا  األجخرل اخرردم ا  م  أموال حير  زبوأ  اختايف ف  ج 2020

اخايفو - بيغ  جمرخ   اخعرم      د  خيمايوفر   اخمعتمدة  برخمخزا خ   مرري    اخفعي  

اخمرخخ    خيي    اخمدوية(  واصلتمردا   واخموريخع  مر  يبت    2020 اخمتكيية 

% مرري   بميتول اخايف اخفعي  ف   1.1 طفرض بيغ   يبت   ر%، وب99.97

 . 2019اخي   اخمرخخ  

اخموريخ - ومايوفر   اخمتكيية  اخمايوفر   ميرهم   %  94.1ع  وكي   يب  

% ليج  7% و 93% ليج اختواخ  م   جمرخ  اخمايوفر  اخعرم ، مرربل  5.9و

 . 2019اختواخ  ف  اخي   اخمرخخ   

% م  اخ رتج  28.7مر  يبت     2020وكي  اخمايوفر  اخعرم  ف  اخي   اخمرخخ    -

%  24.7، مرربل  2020اخمحي  اإلجمرخ  برأليعري اخجريخ  اخمردية خيي   اخمرخخ   

 . 2019مرخخ  ف  اخي   اخ

 

 المصروفا  المتكررا )شاملل المصروفا  النارئل(: (أ

مر خعردل   2020بيغ   يب  اخايف اخفعي  خيمايوفر  اخمتكيية خيي   اخمرخخ    -

مرري     %6بيغ    يتفرع% م   جمرخ  اخمخزا خ  اخمعتمدة، وحرر  معدل ا100.9

 .2019بميتواهر اخفعي  ف  اخي   اخمرخخ  

% م   جمرخ  اخمايوفر  اخعرم ،  94.1وكي  اخمايوفر  اخمتكيية مر  يبت    -

خيي    27.1وب يب    اخمردية  اخجريخ   برأليعري  اإلجمرخ   اخمحي   اخ رتج  م    %

 . 2019% ليج اختواخ  ف  اخي   اخمرخخ  23% و93، مرربل 2020اخمرخخ  

 

 خوكل اخترخ   يب  ميرهم  اخمايوفر  اخمتكيية بحي  اخرارلر :وخبخ  ا
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 : نفقا  القوى العاملل 

اخعرمي    - اخمرخخ     1,390بيغ اخايف اخفعي  خ فرر  اخرول  ميخو  دخ ري ف  اخي   

 . 2019% ل  ميتواهر اخفعي  خيي   اخمرخخ  0.6، وبمعدل ا طفرض بيغ 2020

% م  اجمرخ  اخمايوفر  اخمتكيية 39.3 فرر  اخرول اخعرمي  مر  يبت     وكي   -

 .2019% ف  اخعر) 42.2، مرربل  2020ف  اخعر) 

  ، وبيغ  اخ يب  % م   جمرخ  اخمايوفر  اخعرم 37بيغ   يب  اخرول اخعرمي    -

% ليج اختواخ  ف   9.6% و  39.0% م  اخ رتج اخمحي  اإلجمرخ  مرربل  10.6

 . 2019اخي   اخمرخخ  

 

 : نفقا  الخدما 

، 2020ميخو  دخ ري ف  اخي   اخمرخخ     222اخايف اخفعي  خ فرر  اخطدمر   بيغ   -

% مرري   بميتواهر اخفعي  ف  اخي   اخمرخخ  10.0فخمر حرر  معدل ا طفرض بيغ  

2019 . 

مر  يبت    - اخطدمر   ف   6.3وكي   فرر   اخمتكيية  اخمايوفر   % م   جمرخ  

 . 2019% ف  اخعر) 7.4، مرربل 2020اخعر) 

 



 

120 
 

General -  عام 

 :لسلع االستهتكيلنفقا  ا 

ميخو  دخ ري ف  اخي   اخمرخخ     134بيغ اخايف اخفعي  خ فرر  اخييع اخميتهيك    -

% ل  ميتواهر اخفعي  خيي   اخمرخخ   10.8، فخمر حرر  معدل ا طفرض بيغ  2020

2019 . 

وأدوا   - اخمابولر   م   فرر   كل  ا طفرض  اص طفرض  خج  ذخك  أيبر   تيجع 

ب يب    ب يب   18.3اخرياريخ   واألدوا   واخمواد  واخم    وتكرخخف %1.8،   ،%

 .2020% مرري   برخمخزا خ  اخمعتمدة ف  اخي   اخمرخخ  40.3أطيل ب يب  

% م   جمرخ  اخمايوفر  اخمتكيية ف   3.8وكي   فرر  اخييع اصيتهحكخ   يب    -

 .2019% ف  اخي   اخمرخخ  4.5، مرربل 2020اخعر) 

 

 : يلنفقا  السلع الرأسمال

اخيأيمرخخ    - اخييع  خ فرر   اخفعي   اخايف  اخمرخخ     15بيغ  اخي    ف   دخ ري  ميخو  

% مرري   بميتواهر اخفعي  خيي    42.3بيغ   يبت     ر، فخمر حرر  ا طفرمً 2020

 .2019اخمرخخ  

وخيجع اخفيق بخ  اخايف اخفعي  واخمخزا خ  اخمعتمدة خ فرر  اخييع اخيأيمرخخ   خج   -

%، وا طفرض  102.5بر  واآلخخر  واخيف  واخارييا  ب يب   ايتفرع أاول اخميك

ب يب    اخمت ول   األجهزة  وأاول  اخمعيومر   تر خ   أاول  م   %  22.7كل 

 .  2020%، مرري   برخمخزا خ  اخمعتمدة خيي   اخمرخخ  6.6و

اخيأيمرخخ   يب    - اخييع  اخمتكيية 0.4وكي   فرر   اخمايوفر   م   جمرخ    %

 . 2019% ف  اخي   اخمرخخ  0.8رربل م 2020خيي   اخمرخخ  

 :نفقا  الصيانل

اخاخر     - خ فرر   اخفعي   اخايف  اخمرخخ     50بيغ  اخي    ف   دخ ري  ،  2020ميخو  

 . 2019% مرري   بميتواهر اخفعي  ف  اخي   اخمرخخ  0.2وبمعدل ا طفرض بيغ 



 

121 
 

General -  عام 

اخر    وخيجع اخفيق بخ  اخايف اخفعي  واخمخزا خ  اخمعتمدة  خج ايتفرع كل م    -

ب يب    اخحكومخ   ب يب  17.5اخمبر    واخارييا   واخيف   اخميكبر   واخر     %

% مرري   برخمخزا خ  اخمعتمدة خيي   اخمرخخ   80% واخر   األجهزة ب يب   26.8

2020 . 

% م   جمرخ  اخمايوفر  اخمتكيية ف  اخعر) 1.4وكي   فرر  اخاخر    يب    -

 . 2019ر) % ف  اخع1.5، فخمر كر   توكل  يب  2020

 

 :النفقا  التحويليل )تشمل المصروفا  النارئل( 

،  2020ميخو  دخ ري ف  اخي   اخمرخخ     726بيغ اخايف اخفعي  خي فرر  اختحوخيخ    -

 . 2019% مرري   بميتواهر اخفعي  ف  اخي   اخمرخخ  44.9وبمعدل ايتفرع بيغ 

( م   ر و  اخمخزا خ  اخعرم   11خيجع اخيب  ف  هذه اخزخردة  خج تفعخل اخمردة ي )   -

ليخ    ب ر   ت)  ي )    واخذي  برر و   اخمييو)  خي    22اداي  بإدياج    2020( 

بمبيغ و ديه    2020مايوفر  اريي  مم  اخمخزا خ  اخعرم  خيدوخ  خيي   اخمرخخ  

رخيو  كويو ر اخميتجد، ممر أدل  وذخك خمواجه  تدالخر  ف  ؛ميخو  دخ ري  177

  خج ايتفرع اخمخزا خ  اخمعتمدة واخايف اخفعي  مرري   برخي   اخيربر .

% م   جمرخ  اخمايوفر  اخمتكيية خي    20.5وكي  اخ فرر  اختحوخيخ  مر  يبت    -

 . 2019% خيي   اخمرخخ   15مرربل  2020

 

 : نفقا  اإلعانا  وتسديد فوائد القروض

ميخو  دخ ري ف    997  خ فرر  اإللر ر  وتيدخد فوايد اخريوض  بيغ اخايف اخفعي -

% مرري   بميتواهر اخفعي  ف  3.6ب يب  بيغ     ايتفع  ، و2020اخي   اخمرخخ   

 .2019اخي   
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مر  يبت    2020وكي   فرر  اإللر ر  وتيدخد فوايد اخريوض ف  اخي   اخمرخخ    -

مرربل  28.2 اخمتكيية،  اخمايوفر   م   جمرخ   اخمرخخ  %28.8  اخي    ف    %

2019 . 

اخفوايد اخميتحر  خيريوض اخطريجخ   يب    - % م  مجموع مايوفر  45بيغ  

خيريوض  اخميتحر   اخفوايد  وكي   فخمر  اخطريجخ ،  اخريوض  وتيدخد  اإللر ر  

 % م  اخمجموع. 29%، و د بيغ   فرر  اخميرلدا  اصجتمرلخ   يب   22اخداطيخ   

 : اعيلنفقا  الناع الحمايل االجتم

خو  دخ ري م   مي  448 يامردفرر   ارع اخحمرخ  اصجتمرلخ   بيغ اخايف اخفعي  خ  -

 % م  اخمايوفر  اخعرم .12و د وكي  مر  يبت  ، اخمايوفر  اخعرم 

  ر مبيغً   2020بيغ  جمرخ  اخدل) اخحكوم  اخمبروي اخمعتمد بعد اختعدخل واخفعي  خي     -

اخدل)  624,207,134  هو دي وكل  و د  اخمبروي    دخ ري،  م  16اخحكوم    %

 اخدل) خيجهر  اخمبخ   ف  اخجدول أد ره:   ت) توجخو د    جمرخ  اخمايوفر  اخعرم . 
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  : متحظا  تفصيليل ع  المصروفا  المتكررا 

اخاه رك   - معا)  ف   لر)  بوكل  اخرول   فر طفرض  وم هر  فرر   اخمتكيية  ر  

اصيتهحكخ ، و فرر  اخييع اخيأيمرخخ ،  اخعرمي ، و فرر  اخطدمر ، و فرر  اخييع  

 و فرر  اخاخر  .

خيمايوفر   - واخورمي   اختحوخيخ   اخ فرر   ف   ايتفرع  ه رك  كر   وبرخمرربل، 

ب يب    اخعر)  44.9اخاريي   ف   بميتواهر  مرري    ا%2019  وكذخك   يتفرع .  

 %. 3.6 فرر  اإللر ر  وتيدخد فوايد اخريوض واخت   دي  ب يب  

ا - تجروز  خيدوخ   خوحا  اخمتكيية  اخمايوفر   خمخزا خ   اخفعيخ   خمايوفر  

خعر)   دخ ري   33.6بمبيغ    2020اخمعتمدة  اخمايوفر     ،ميخو   ختجروز  وذخك 

   .اخمتكيية اخفعيخ  خبعض اخوزايا  واخجهر  اخحكومخ  خيمخزا خ  اخمعتمدة خهر

اختردخيا   - فخهر  اخمايوفر   تجروز   اخت   اخحكومخ   اخجهر   بعض  ه رك 

ف  مايوفرتهر اخمتكيية اخمعتمدة بمرداي   يدة ف  اخمخزا خ  اخعرم  خيدوخ اخوا

 دخ ري. 91,607,543

 

 مصروفا  المشاريع:  (ل

 مشاريع المياانيل العامل: 

اخمرخخ    - اخي    اخموريخع ف   % م   6مر  يبت     2020وكل مجموع مايوفر  

اخمحي  اإلجمرخ  اخمردي  % م  اخ رتج  1.7 جمرخ  اخمايوفر  اخعرم ، ومر  يبت   

 خ ف  اخي  . 

ميخو  دخ ري بحيخ      220بمرداي    رجمرخ  مايوفر  اخموريخع اخفعيخ  مبيغً  بيغ   -

 . 2019ميخو  دخ ري ف  اخعر)    252م  اخمايوفر  اخعرم ، مرربل    2020ف  اخعر)  

% م  اخمخزا خ  اخمعتمدة    86.3بيغ   يب  اخت فخذ اخفعيخ  خمايوفر  اخموريخع   -

 . 2020ف  اخعر)  خهر
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اخعر)   ت فخذهر طحل  ت)  اخت   اخموريخع  أه)  أد ره  اخجدول  واخمخزا خ    2020وخوم  

 اخمطاا  خكل مويوع:

 

، حخث مثل  ارع 2020كمر خوم  اخوكل أد ره أه) اخموريخع حي  اخرارلر  خيعر) 

 اخموريخع: % م   جمرخ  مايوفر  40اخو و  اص تاردخ  أليج  يب  وه  
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 مشاريع برنامج التنميل الخليجي: 

األطوخ   واخيوابا  اخموتيك  اخطيخج   خيعمل  اص تاردخ   خيجوا    لمي   تجيخد  ف  

واختريخطخ  اخت  تجمع بخ  اخدول األلمر  ف  مجي  اختعرو  خدول اخطيخج اخعيبخ ، 

اخطيخج ، واخذي ختمم  أ ي أاحر  اخجحخ  واخيمو  ردة دول اخمجي  بي رمج اخت مخ   

ميخريا  دوصي أميخك  ختموخل موريخع اخت مخ  ف  مميك  اخبحيخ  ليج   10تطاخص  

 ي وا  بوا ع ميخري دوصي ي وخًر. 10مدل 

 

توفخي اختموخل اخحز) خيعدخد م  اخموريخع اخحخوخ  ف    2020و د ت) حتج  هرخ  ي    

اخمميك  كرإليكر  واختعيخ) وا خاح  واخايق واخكهيبر  واخمر   ارلر  مطتيف  ف  

اخعيبخ   اخمميك   حكوم   م   اخمردم   اخم    بموج   وذخك  اصجتمرلخ ،  واخت مخ  

 اخيعودخ ، وحكوم  دوخ  اخكوخ ، وحكوم  دوخ  اإلمريا  اخعيبخ  اخمتحدة.

 

 

 

 ثالثًا: المبالغ المدورا: 

ت) تدوخي بعض اخمبرخغ اخت  خ) تايف م  هذه اخمخزا خ  ختغاخ  اصختزامر   -

اخت  دطي  فخهر اخوزايا  واخجهر  اخحكومخ ، وه  تمثل مبرخغ ميّحي   خج  
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( خي   27، وذخك بموج  اخرياي اخوزايي ي )  2021مخزا خ  اخي   اخمرخخ   

2021 . 

اخ - اخمايوفر   خمخزا خ   اخمدوية  اصلتمردا   مبيغبيغ   و ديه   رمتكيية 

أخف دخ ري،  وذخك ختغاخ  اخمايوفر  اختوغخيخ  خبعض اخوزايا     27,512

 .2021واخجهر  اخحكومخ  خيي   اخمرخخ  

مبيغ و ديه   - اخموريخع  خمايوفر   اخمدوية  اصلتمردا   بيغ    23,000فخمر 

   أخف دخ ري، وذخك ختغاخ  اختدفرر  اخ ردخ  خيعدخد م  اخموريخع اخت  ايتكمي 

اخت فخذ طحل   أو أابح   خد  اخفعي   خيت فخذ  اخف خ  وأابح  جرهزة  ديايتهر 

 .  2021اخي   اخمرخخ  

 

 : العجا المالي في المياانيل العامل: ارابعً 

% مرري   برخمخزا خ  اخمعتمدة، 28ا طفم  اإلخيادا  اخمحاي  خيدوخ  ب يب   -

، وذخك بيب  اختغخي  2019اخمرخخ   % مرري   بميتواهر اخفعي  خيي    29وب يب   

 ف  أيعري اخ فا بخ  فتيت  التمرد وت فخذ اخمخزا خ .

دوصي   60ليج أير  التمرد يعي    2020ت) تردخي اإلخيادا  ف  اخي   اخمرخخ    -

  41.9ث ر  ت فخذ اخمخزا خ   أخبيمخل اخ فا اخطر)، فخمر بيغ متويا يعي اخبيمخل  

وخيجع   .2019  دوصي ف  اخعر)  64.83ل  دوصي، مرري   بمتويا يعي اخبيمخ 

هذا اص طفرض  خج ا طفرض أيعري اخ فا اخعرخمخ ، وتبرا  اخ ورا اص تاردي 

 (. 19 – بجريح  فرخيو  كويو ر  كوفخد  اواختجريي تأثيً 

 مرف   خج اخمايوفر  اخمتيتب  ل   احق اخحزم  اص تاردخ  واخمرخخ  اخت    -

اخمايوفر  اخعرم  مرري   بمر ت) التمرده ف   ر و   أد   خج ايتفرع ميتوخر   

 . 2020اخمخزا خ  اخعرم  خيدوخ  خيي   اخمرخخ   

جمرخ   % م   44.5% و80.2و د وكل اخعجز اخمرخ  ف  اخمخزا خ  مر  يبت    -

 اإلخيادا  اخعرم  و جمرخ  اخمايوفر  اخعرم  ليج اختواخ . 
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 :2020اخمخزا خ  اخعرم  خيدوخ  خيعر) وخبخ  اخوكل أد ره ميطص ل  اخعجز اخمرخ  ف  

 

 

 خامًسا: الدي  العام: 

اخعر) خغرخ    - اخدخ   ميخو     14,955بمر خيروي    2020دخيمبي    31بيغ  جمرخ  

 . 2019% مرري   بمر كر  ليخ  ف  اخعر) 10.2بمعدل  رايتفرلً  ردخ ري، محررً 

خيي   اخمرخخ   % م   جمرخ  اخريوض  64وكي  اخريوض اخطريجخ  مر  يبت    -

% 40% و 60%، مرربل مر وكيت   36، بخ مر بيغ  اخريوض اخمحيخ   2020

 .2019ليج اختواخ  ف  اخي   اخمرخخ  

% م  اخ رتج اخمحي  اإلجمرخ  برأليعري اخجريخ  115.2بيغ   يب  اخدخ  اخعر)  -

 . 2019% ف  اخي   اخمرخخ  93.5، وب يب  2020اخمردية خيي   اخمرخخ  

ميخو  دخ ري مرربل اخمخزا خ  اخمعتمدة    665يد اخمتيتب  ليج اخدخ  اخعر)  بيغ  اخفوا -

مرري     ،%3ميخو  دخ ري وب يب     21ميخو  دخ ري، أي بزخردة    697خهر واخبرخغ   

 ميخو  دخ ري. 644واخبرخغ   2019بميتواهر اخفعي  ف  اخي   اخمرخخ  

% م   جمرخ  اإلخيادا  31.9وكي  اخفوايد اخمتيتب  ليج اخدخ  اخعر) مر  يبت    -

ومر  يبت    اخمرخخ   17.7اخمحاي ،  خيي    اخعرم   اخمايوفر   م   جمرخ    %

% م   جمرخ  اخ رتج اخمحي  اإلجمرخ  برأليعري اخجريخ  5.1، ومر  يبت   2020
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% ليج اختواخ   4.4% و 18.0% و 22.2، مرربل  2020اخمرخخ      اخمردية خيي 

 . 2019ف  اخي   اخمرخخ  

 

 2019جمرخ  اخريوض اخداطيخ  واخطريجخ  خيي تخ  اخمرخختخ      ه وخبخ  اخيي) اخبخر   أد ر

 : 2020و

 

 : 2020وخوم  اخجدول أد ره بخر ًر بمجموع اخريوض اخطريجخ  واخداطيخ  خيي   اخمرخخ   
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في   المنتهيل  الماليل  للسنل  للدولل  الموحد  الختامي  الحسال  ملحقا   ديسمبر   31سادًسا: 

2020: 

 

 ، تبخ  اخترخ : 2020بعد اصاحع ليج مححق اخحير  اخطترم  خيدوخ  خيي   اخمرخخ  

 ( المنلوبا  المستحقل )ال مم الدائنل(: 2الملحق رالم ) (1

بيغ   و د  األطيل،  اصختزامر   بب د  اخميجي   اخميتحر   اخمبرخغ  مجموع  ا طفرض 

 252,840,511حخث بيغ     2019اخعر)  دخ ري بحيخ   مرري   مع    18,373,187

 دخ ري بحيخ  .
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 ( المصروفا  المستحقل: 3الملحق رالم ) (2

بيغ   و د  اخحكوم ،  ليج  اخميتحر   اخمايوفر   مبرخغ  مجموع  ايتفرع 

برخعر)    234,914,010 مرري    بحيخ    بيغ     2019دخ ري   141,404,972حخث 

 دخ ري بحيخ  .

 

 

اخم ويا  و أه)  أد ره  اخبخر ر   اخعر)    تمثل  ف   اخعرم   اخمخزا خ   خت فخذ   2020اخمرخخ  

 :  2019مرري   برخعر) 
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ا: 
ً
 : وزارة املالية واالقتصاد الوطنيلقاء سادس

  31يحير  اخطترم  اخموحد خيدوخ  خيي   اخمرخخ  اخم تهخ  ف   خف   اري ديايتهر  

، وكوف  2020، وتريخي أدا  ت فخذ اخمخزا خ  اخعرم  خيدوخ  خيي   اخمرخخ   2020دخيمبي  
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ر  اخحكومخ  خيي   اخمرخخ  اخم ر ح  م  حير  اختردخيا  األطيل خيوزايا  واخجه

اص تارد اخوا   خم ر و  اخحير  مع ممثي  وزاية اخمرخخ  واخيج      ؛ اجتمع  2020

 اخمذكوي واإلجرب  ليج ايتفيرياتهر ومححارتهر بوأ  .

 

ا:  
ً
 اللجنة: رأي سابع

 31لحسال الختامي الموحد للدولل للسنل الماليل المنتهيل في  ا  تدايي  اخيج  

الماليل  2020ديسمبر   للسنل  للدولل  العامل  المياانيل  تنفي   أداء  ، 2020، وتقرير 

وكش  المناالت  م  حسال التقديرا  األخرى للواارا  والجها  الحكوميل للسنل 

واايع  ليج  ياي  ،  واارا الماليل واالالتصاد الونني  ، والمعد م  البل 2020الماليل  

بمجي   واخرر و خ   اختويخعخ   اخو و   خج    يأي  وليج  برلتمرده،  اخ وا   مجي  

اخ رحختخ يح  واخت  ايتأ    اخوويل اخديتويخ  واخرر و خ ، كمر اايع  ليج   مت  م  

وت) تبردل وجهر    ، مذكية اخيأي اخرر و   اخمردم  م   بل اخميتوريخ  اخرر و خخ  خيج  

اخيج   و  خيج   اخ اي حوخ  م   بل أاحر  اخيعردة ألمر   اخرر و خخ   اخميتوريخ  

واص تارديو اخمرخ   وااخميتوري  اخمرخخ   وزاية  ممثي   خيأي  وايتمع   ص تارد ، 

 اخوا  . 

وتردي اخيج   اخجهد اخحكوم  اخذي بذل إللداد اخحير  اخطترم  اخمذكوي واخذي  

واخم ويا   واخمايوفر   اإلخيادا   ل   تومخحخ   و حار ا   بتفراخل  جر  

اخحير   احتوا   ف   اخميمو   اختاوي  اخيج    صحا   حخث  ألبوابهر،  اص تاردخ  

تحرق م  مبردئ وأهداف اخمخزا خ  ومر ت)   جرزه اخطترم  ليج بخر ر  مفّاي  لمر  

. واختزاًمر ب ص م  بيامج وأ وا  وموريخع تفاخيخ  ف  اخرارلر  اخحكومخ  اخمطتيف 

( م  اخحيح  اخداطيخ  خمجي  اخوويل، 144( م  اخديتوي و ص اخمردة  113اخمردة  

ديايتهر واألطذ خاخحكوم  اخمو ية    بهر  واخت  توا   ، تويد اخيج   مححارتهر اآلتخ 

 بهر، وه  ليج اخ حو اآلت :
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 : متحظا  اللجنل

ي )  ليّ  .1 اخمردة  ي )  1ف   برر و   اخمييو)  م   خي    39(  بوأ     2002( 

 اخمخزا خ  اخعرم  اخحير  اخطترم  بأ   ختمم  اخبخر ر  اخترخخ :

 اخمخزا خ  اخعمومخ .   .أ

 دوخ  خيي   اخم تهخ . بخر  اإلخيادا  واخمايوفر  اخموحد خي .  

 بخر  اختدفق اخ ردي.  .ج

أخ  بخر ر  أو  فارحر  مرخخ  أطيل خحددهر اخوزخي، أو تاي  بموج    .د

 اخمعرخخي اخمحريبخ  اخمتعريف ليخهر.

اخيربر  اخمردة  مو   ختمم   ،وف   خ)  اخطترم   اخحير   أ   اخيج      بخر    تيل 

 اخمخزا خ  اخعمومخ   اخطاو) واألاول(.

 

اخوايدة  .2 اختردخيا   اخت  تجروز  مايوفرتهر  اخحكومخ   ه رك بعض اخجهر  

( م  اخمييو)  32ف  اخمخزا خ  اخعرم  خيدوخ ، وخ) خياَع بوأ هر حك) اخمردة   

ل "كبوأ  اخمخزا خ  اخعرم  واخت  ت ص ليج أ     2002( خي    39برر و  ي )  

ارد في المياانيل أو اائد على التقديرا  الواردا فيها يكو   مصرو  غير و 

وال يجوا أليل واارا أو جهل حكوميل تجاوا المصروفا  المعتمدا    بقانو .

ويجوا النقل م  الوفر في اعتماد مصر  إلى اعتماد مصر     بقانو . لها إال

 آخر م  نفس البال أو م  بال آخر في نفس الواارا أو الجهل الحكوميل.

ويدرج في الانو  اعتماد المياانيل بند يسمى "االعتماد االحتياني" بقيمل 

المتكررا يكو  تح  إشرا  3تعادل   % م  إجمالي تقديرا  المصروفا  

الواارا، وللواير سلنل الصر  منه للوفاء بأيل التااما  عاجلل أثناء تنفي  

 المياانيل العامل. 

اللوائح والشرون   الواير  بي   ويضع  االعتمادا   لنقل  المنظمل  والتعليما  

أالسام المياانيل في الواارا أو الجهل الحكوميل وك لك المنظمل للصر  م  

 االعتماد االحتياني". 
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 :2020مرفق أدناه: جدول بالجها  الحكوميل التي تجاوا  المياانيل المعتمدا لها في العام 

 نسبل التجاوا مبلغ التجاوا  الفعليلالمصروفا   المياانيل المعتمدا الجهل 

 %9.74 46,934,900 528,984,900 482,050,000 واارا الدفاع  

 %3.59 7,916,898 228,680,868 220,763,970 واارا الصحل

خليفل  آل  خليفل  ب   محمد  مركا 

 التخصصي للقلل
19,636,000 20,243,530 607,530 

3.1% 

 %1.8 26,931,990 1,532,691,530 1,505,759,540 المياانيل التحويليل

 %5.2 1,299,974 26,299,974 25,000,000 مركا البحري  لألورام

 %22.2 7,916,251 43,614,251 35,698,000 مستشفى الملك حمد الجامعي 

دينار  إجمالي مبلغ التجاوا 91,607,543 

 

تجروز   .3 اخفعيخ    جمرخ   خوحا  اخمتكيية  اخمايوفر   اخمايوفر   خمخزا خ  

خ  وذخك   33.6بمبيغ    2020عر)  ياخمعتمدة  دخ ري  اخمايوفر    ميخو   ختجروز 

اخمتكيية اخفعيخ  خبعض اخوزايا  واخجهر  اخحكومخ  خيمخزا خ  اخمعتمدة خهر،  

اخمردة   ألحكر)  برخمطرخف   خي      32وذخك  اخعرم   اخمخزا خ     2002م   ر و  

و زايد أ  "كل مايوف غخي وايد ف  اخمخزا خ   أوتعدخحت  اخت  ت ص ليج  

جه   أو  وزاية  ألخ   خجوز  وص  برر و ،  خكو   فخهر  اخوايدة  اختردخيا   ليج 

   ".خمايوفر  اخمعتمدة خهر  ص برر وحكومخ  تجروز ا

 

اخرربم  خي فا واخغرز بتويخد مبيغ     أ    د تكيي لد)  دياج اخويك  م  اخمححا  .4

دو  ذكي أيبر  خج اخحير  اخعموم  خيدوخ ،   ايدهر  ميخو  دخ ري م  لو  56.4

اخويك  اخرربم  خي فا    بميوية  دياج  خيادا    وليخ ، توا  اخيج    .ذخك خ

وبميوية  واخغرز   خيدوخ ،  اخعموم   اخحير   اخمرخخ   مم   اصختزامر   دفع 

 اخميتحر  بوكل م تا). 
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ميخري دخ ري،   15حواخ     2020دخيمبي    31ايتفع ياخد اخدخ  اخعر) خيدوخ  ف    .5

برخعر)   بيغ    2019مرري    بريتفرع  يبت    13.565حخث  أي  دخ ري،  ميخو  

% م  اخ رتج اخمحي  اإلجمرخ   115.2%. و د وكل اخدخ  اخعر)  يب   10.2

ا2020برأليعري اخجريخ  اخمردية خيي   اخمرخخ    خفوايد اخمتيتب  . كمر ايتفع  

اخعر)  خج   اخدخ   وذخك    665ليج  اخمرم ،  برخعر)  مرري    دخ ري    ر وفرً ميخو  

 خيحيربر  اخمرخخ  اخمد ر . 

 

أحد  و  هو مبا    اخعرم   خيمخزا خ   اخدوخ   اخت  ومعتهر  اخييخيخ   األهداف 

  اخدخ  اخعر) ل د اخميتوخر  اخرربي  خيتحك)،  ص أ   م  اخمححا أ  اخدخ  اخعر) 

واخردية  خيمميك   اخمرخخ   اخمح ة  ليج  ييبًر  خ عك   ممر  د  ميتمي  تزاخد  ف  

اصيتمر  . واختا خف  اخمرخخ   اختزامرتهر  بجمخع  خيوفر   تيل   اخحزم   وليخ ، 

اخيج   أ  اخعح   بخ  معدل ايتفرع اخدخ  اخعر) واخ رتج اخمحي  اإلجمرخ  هو 

اخمرخ ، وأ  اصيتفرع ف  حج)  األهمخ  خغيض تحرخق اصيترياي  غرخ ف  أمي 

 اخدخ  اخعر) خج  أ  خطمع خيميا ب  واخمياجع  اخدويخ .

 

بيغ    .6 حخث  اخطريجخ   اخريوض  ايتفرع  يب   ب يب  64خوحا  مرري     %

بيغ    واخت   اخداطيخ   اخمرخخ   36اخريوض  خيي    اخريوض  م   جمرخ    %

  خيريوض اخداطيخ    %40و  خيريوض اخطريجخ   %60ف  حخ  بيغ     ،2020

وليخ ، تيل اخيج   أ   خج   (.  2019ليج اختواخ  ف  اخي   اخمرخخ  اخيربر   

ليج  اخييبخ   وتأثخيات   اخطريج   اص تياض  ايتفرع  يب   مطراي  ميالرة 

 اص تارد اخوا  .

 

اخجهر    .7 بعض  مدخو خ   خومل  خ)  خيدوخ   اخموحد  اخطترم   اخحير   أ   خوحا 

اخت  تمم هر اخحكوم ، وخ) تديج مم  يجل اخدخ     اخحكومخ  ووب  اخحكومخ 
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اخحز)  م   أ    اخيج    تيل  وليخ   اخوا  ،  واص تارد  اخمرخخ   بوزاية  اخعر) 

تممخ  هذه اخدخو  ف  يجل اخدخ  اخعر) أل  اخحكوم  ه  اخمرم  خإلخفر  بهذه  

 اصختزامر  ويداد هذه اخدخو .  

 

فإ هر تثّم  اخجهد اخحكوم  اخمبذول   ذ تبدي اخيج   هذه اخمححار ،  طترًمر، و

ف   لداد اخحير  اخطترم  اخمذكوي، وتوخد بمر ويد فخ  م  تفاخح  و حار ا  

ل  اإلخيادا  واخمايوفر . وبعد تداي  اآليا  واخمححار  اخت  أبدخ  م   بل 

 اخيردة ألمر  اخيج  ؛ طيا  اخيج    خج تواختهر برخموافر  ليج التمرده.

 

 

ا
ً
 : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:ثامن

اخمردة   خ ص  اخيج   ليج 39 لمرصً  اتفر   اخوويل،  اخداطيخ  خمجي   ( م  اخحيح  

 اطتخري كل م :

 مقرًرا أصلياااااًا.  ياسر إبراهيم حميدا  سعادا األستا  .1

 مقرًرا احتيانياًا.   ستا  رضا عبدهللا فرجاألسعادا  .2

 

 

ا: تاسع
ً
 توصية اللجنة:ـ

  31الحساال الختامي الموحد للدولل للسانل الماليل المنتهيل في   اخموافر  ليج التمرد

،  2020، وتقرير أداء تنفي  المياانيل العامل للدولل للسااانل الماليل  2020ديسااامبر 

وكشااااا  المنااالت  م  حساااااال التقاديرا  األخرى للواارا  والجهاا  الحكوميال  



 

137 
 

General -  عام 

، الونني  واارا المااليال واالالتصاااااااد  ، والمعاد م  البال 2020للسااااانال المااليال  

 برخمححار  اخوايدة ف  هذا اختريخي.

 

 واألمر معروض على المجلس الموالر التخا  التام،،، 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                                     رضا عبداهلل فرج        

 املالية واالقتصادية نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون 
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 م  2022  فبراير 2  :التاريخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية  
 

ديسمبر    31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  الموضوع:  

تنفيذ  2020 أداء  وتقرير  المالية  ،  للسنة  للدولة  العامة  وكشف 2020الميزانية   ،

المناقالت من حساب التقديرات األخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 

 ، والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني. 2020

 

 تحيل نيبل وبعد،

 

أرفق  م2022فبراير    2بتاريخ        صالح  ،  بن  علي  السيد  رئيس  معالي  الصالح 

الحساب   (، نسخة من4د    5ص ل ت ق / ف     742)، ضمن كتابه رقم  المجلس

، وتقرير أداء 2020ديسمبر  31الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

المالية   للسنة  للدولة  العامة  الميزانية  المناقالت من حساب 2020تنفيذ  ، وكشف 

، والمعد من 2020ت الحكومية للسنة المالية  التقديرات األخرى للوزارات والجها

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك   ،قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها  م2022 فبراير  2وبتاريخ      

اخحير  اخطترم  اخموحد خيدوخ  خيي   اخمرخخ  اخم تهخ   على  حيث اطلعت  ،  عشربع  ارال

، وتريخي أدا  ت فخاذ اخمخزا خا  اخعارما  خيادوخا  خييااااا ا  اخمارخخا   2020دخيااااامبي    31ف   

اخجهار   ، وكواااااف اخم ار ح  م  حيااااار  اخترادخيا  األطيل خيوزايا  و2020

،  ، واخمعد م   بل وزاية اخمرخخ  واص تااااارد اخوا  2020اخحكومخ  خيياااا   اخمرخخ   

 .و ياي مجي  اخ وا  بوأ  

اخحير  اخطترم  اخموحد  إلى عدم مخالفة    –بعد المداولة والنقاش    –وانتهت اللجنة     

اخمخزا خ   ، وتريخي أدا  ت فخذ 2020دخيااااامبي    31خيادوخ  خييااااا   اخمرخخ  اخم تهخ  ف  

، وكواف اخم ر ح  م  حيار  اختردخيا  األطيل 2020اخعرم  خيدوخ  خييا   اخمرخخ   

، واخمعاد م   بال وزاية اخمارخخا   2020خيوزايا  واخجهار  اخحكومخا  خييااااا ا  اخمارخخا   

 لمبادئ وأحكام الدستور.، واص تارد اخوا  

 رأي اللجنل:

            الموحد للدولة للسانة المالية المنتهية فيالحسااب الختامي   ترى اللجنة سؤالمة      

، وتقرير أداء تنفياذ الميزانياة العااماة للادولاة للسااااناة الماالياة  2020ديساااامبر    31

، وكشااااف المنااقالت من حسااااااب التقاديرات األخرى للوزارات والجهاات 2020

 ،طني، والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاااد الو 2020الحكومية للساانة المالية  

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 دالل جاسم الزايد                                                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 (4ملحق رقم )

جلنة الشؤون املالية  تقرير

التقرير  خبصوصواالقتصادية 

السنوي والبيانات املالية املدققة 

حلساب احتياطي األجيال القادمة عن 

ديسمرب  31السنة املالية املنتهية يف 

م، بعد تدقيقه من قبل ديوان 2020

 .الرقابة املالية واإلدارية
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 2022فبراير  16التاريخ: 

 (14التقرير: )

 

 

 املالية واالقتصادية تقريـر جلنـة الشؤون 

التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة حلساب احتياطي األجيال حول 
 بعد تدقيقه  2020ديسمرب  31القادمة عن السنة املالية املنتهية يف 

 من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 

 الفصل التشريعي الخامس  –  رابعال دور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة: 

 5ق / ف  )    ص ل  743 وبموجا  اخطاار  ي )    2022  فبياخي  2تاريخ   ب 

(، أحرل معاارخ  اخيخد لي  ب  ارخ  اخارخ  ييخ  مجياا  اخوااويل  خج خج    4د

التقرير الساانوي والبيانا  الماليل المدالقل لحسااال  اخواا و  اخمرخخ  واص تاااردخ   

بعد  2020ديساامبر   31احتياني األجيال القادمل ع  الساانل الماليل المنتهيل في 

ليج أ  تت) دياياااااتا  و بادا  ،  ريالم  البال ديوا  الرالاابال المااليال واإلدا  تاداليقاه

 اخمححار  و لداد تريخي ختمم  يأي اخيج   بوأ   خخت) ليم  ليج اخمجي .
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 إجراءات اللجنة:  :أوالً 

 خت فخذ اختكيخف اخمذكوي ألحه  رم  اخيج   برإلجيا ا  اآلتخ :

 : خ اآلتخ خ جتمرل اص ي ف اخمذكو اختريخي اخي ويتدايي  اخيج     (1) 

 التاريخ  االجتماعرالم 

 2022فبياخي  6 اخيرد  لوي 

 2022فبياخي  13 اخيربع لوي 

 

 

ديايتهر    (2) أث ر   اخيج    اخوثريق   للحساب اايع   ليج  واخدياي   اخبحث  موموع 

 ب  واخت  اوتمي  ليج مر خأت : اخمتعير 

اخرردم  ل   اختريخي اخي وي واخبخر ر  اخمرخخ  اخمد ر  خحير  احتخرا  األجخرل    -

اخم تهخ  ف    اخمرخخ   اخي رب     2020دخيمبي    31اخي    بعد تد خر  م   بل دخوا  

 .اخمرخخ  واإلدايخ 

 يأي خج   اخو و  اختويخعخ  واخرر و خ  بمجي  اخوويل.  -

  ياي مجي  اخ وا  وميفررت .  -

 مذكية برخيأي اخرر و   مردم  م  اخميتوريخ  اخرر و خخ  خيج  .   -

 

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

 الماليل واالالتصاد الوننيواارا 

 وكيل الواارا للشؤو  الماليل  السيد يوس  عبدهللا حمود 

الشيخ علي ب  سلما  ب  علي آل 

 خليفل 

الرئيس التنفي ي لمجلس احتياني 

 األجيال القادمل 
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المساعد للسياسا  الماليل  الوكيل  السيد عدنا  عبدالوهال إسحاق 

 والمياانيل 

 الوكيل المساعد للعمليا  الماليل  السيد مبارك نبيل منر

 مدير إدارا الرالابل واالتصال  محمد إسماعيل الحوسنيد ي الس

القائم بأعمال رئيس المتابعل  السيد محمد ناصر لوري

 والمعلوما 

 

 بالمجلس:شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة   •

 هيئل المستشاري  القانونيي  

 هيئل المستشاري  القانونيي  نائل رئيس  الدكتور علي حس  النوالبل

 المستشار القانوني الدكتور إستم أحمد علي

 المستشار المالي واالالتصادي  السيدا اهرا يوس  رحمل 

 باحث الانوني أول  السيدا أمينل علي ربيع

 باحث االتصادي  المالكي السيد مشعل إبراهيم 

 إدارا شؤو  اللجا  

 مشر  شؤو  اللجا   السيد جواد مهدي محفوظ

 أمي  سر لجنل مساعد  السيدا مريم أحمد الريس

 إدارا العتالا  واإلعتم 

 وتواصلمشر  إعتم  السيد علي عباس العرادي 

 

ا: 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثاني

التقرير  سؤؤؤالمة  الشؤؤؤورى  رأت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية بمجلس  

الساانوي والبيانا  الماليل المدالقل لحسااال احتياني األجيال القادمل ع  الساانل 
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م  البل ديوا  الرالابل الماليل   بعد تداليقه  2020ديسامبر   31الماليل المنتهيل في  

 .من الناحيتين الدستورية والقانونية؛ واإلداريل

 

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

ي )   .8 اخرر و   بموج   اخرردم   األجخرل  احتخرا   حير   خي     (28 ت)   ور  

اخرردم   2006 خألجخرل  اصحتخرا   حخث  ا    2006خوخخو    17ف     بوأ  

اخمذكوي  2اخمردة   اخرر و   م   اخمرخخ  حيربً (  وزاية  "تفت   أ    ر ر طراً ليج 

خيمج "حير  احتخرا  األجخرل اخرردم " تياد فخ  األموال اخم اوص ليخهر  

اخمردة    وتياد1ف   ايتثمرياتهر"،  ولوايد  اخرر و   هذا  م   اخمبرخغ    (  فخ  

 اخمرتاع  م  تادخي اخ فا ولوايد ايتثمريهر.

 ار) لمل مجي  احتخرا  األجخرل وتحدخد    2008خي      25اخمييو) ي )  خ ا)   .9

و اخي رب   اطتارارت ،  دخوا   و خر)  مرخخ ،  ي    خكل  اخطترم   اخحير   لداد 

وليم     اخمرخخ  واإلدايخ  بميا ب  وتد خق اخمخزا خ  واخحير  اخطترم  خيحير  

 ليج مجي  اخوزيا .

ة م  تادخي اخ فا اخطر) التبرًيا  بدأ اخطا) اخفعي  م  اإلخيادا  اخوايد .10

 وفررً خيمييو). 2007خ رخي   1م  

أميخك  واحد ل  كل  .11 أيرًير ليج طا) دوصي  اخحير   خعتمد دطل 

بيمخل م  اخ فا اخطر) اخمادي طريج اخبحيخ  ل دمر ختجروز يعي اخ فا اخطر)  

بوأ    2006( خي    28( م  اخرر و  ي )  1ت ص اخمردة  حخث  دوصًيا،    40

صحتخرا  خألجخرل اخرردم  ليج أ   "خُرتاع دوصي أميخك  واحد م  يعي كل ا

ا وخت) تادخيه طريج مميك  اخبحيخ  دوصيً   40بيمخل  فا طر) خزخد يعيه ليج  

ا م  أول اخي   اخمرخخ  اخترخخ  خ فرذ هذا اخرر و ، ختكوخ  احتخرا  طرص التبريً 
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فض اخمبيغ اخمرتاع أو زخردت  وص خجوز ط   احتخرا  األجخرل اخرردم ""خيمج  

 .أو اختايف بأموال اصحتخرا  خغخي اخعميخر  اصيتثمريخ   ص برر و "

بوأ  اصحتخرا    2006( خي    28( م  اخرر و  ي )   5ت ص اخمردة   .12

احتخرا   خحير   اخطترم   اخحير   اخحكوم   "ترد)  أ   ليج  اخرردم   خألجخرل 

اخي رب  اخمرخخ   خج مجي  اخ وا  طحل  األجخرل اخرردم  اخمد ق م   بل دخوا   

األوهي اخطمي  اخترخخ  ص تهر  اخي   اخمرخخ ، وخكو  التمرد اخحير  اخطترم  

اخ وا    ومجي   اخوويل  مجي   م   كل  ل   تادي  موافر   ر موفولً بعد 

 بمححارتهمر، وخ وي ف  اخجيخدة اخييمخ ". 

   خج مجي  اخ وا  اخحكوم لمحً بأحكر) اخمردة اخمذكوية ألحه أحرخ    .13

خيي     2021خو خو    18بتريخ    اخرردم   األجخرل  اخطترم  صحتخرا   اخحير  

بعد تد خر  م   بل دخوا  اخي رب  اخمرخخ     2020دخيمبي    31اخمرخخ  اخم تهخ  ف   

 خغيض التمرده وبخر  اخمححار  حوخ .   ؛واإلدايخ 

اخي رب  ليج اخبخر ر  اخمرخخ   خوا  اخي رب  اخمرخخ  واإلدايخ   د مري      د .14

وبحي  صحتخرا  األجخرل اخرردم ، وخ) خيجل أخ  مححار  جوهيخ  ليخ ،  

اخبخر ر  تاهي باوية لردخ  م  كل اخجوا      مر جر  ف  تريخي اخدخوا  فإ 

اخميكزَ  ف     اخجوهيخ   كمر  اخرردم   األجخرل  صحتخرا   دخيمبي    31اخمرخ  

اخم تهخ  اخمرخخ   يا  ف  اختدفرر  اخ ردخ  خيي    و تريج لميخرت  واختغخ  ،2020

 ر خيمعرخخي اخدوخخ  إللداد اخترريخي اخمرخخ .بذخك اختريخ  وفرً 

خ حاي اطتارص خج   اخو و  اخمرخخ  واص تاردخ  بمجي  اخوويل    .15

يحير  اخطترم  صحتخرا  األجخرل اخرردم  خف  مياجع  اخبخر ر  اخمرخخ  اخمد ر   

ف    اخم تهخ   اخمرخخ   بخر   ،  2020دخيمبي    31خيي    مع  برلتمرده  واختواخ  

اخحير    أموال  بريتثمري  ختعيق  فخمر  وطرا   ليخ ،  ا ايتثمريً اخمححار  

 .توغخيخ ر، وكذخك ميوية تيوخد اخمايوفر  اخر مجزخً ا تاردخً 
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ا
ً
التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة حلساب احتياطي األجيال ملخص عن  :  رابع

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

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

والخسائر   األرباح  وبيان  المالي  المركز  بيان  يتضمن  والذي  القادمة  األجيال 

المحاسبية  السياسات  وأهم  النقدية  التدفقات  وبيان  اآلخر  الشامل  والدخل 

وفق ا   وذلك   2020مبر  ديس  31هية في  واإليضاحات األخرى للسنة المالية المنت

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

مالية،  ة المالية واإلدارية رأي ا غير متحفظ على البيانات الأصدر ديوان الرقاب .2

بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المركز  مؤكد ا أن البيانات تظهر  

ونتائج عملياته  ،  2020ديسمبر    31كما في    األجيال القادمة  المالي الحتياطي

 والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

قام الديوان بتدقيق البيانات المالية وفق ا ألحكام قانون الرقابة المالية واإلدارية   .3

المالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  المنظمة  عن  الصادرة  الرقابة  ومعايير 

)االنتوساي(    The International Organization ofوالمحاسبية 

Supreme Audit Institutions “INTOSAI”،  مستقلة منظمة   وتعتبر 

غير سياسية، تتمثل أهدافها األساسية في تبادل اآلراء والخبرات والتجارب بين 

األجهزة الرقابية في مجال الرقابة على األموال والممتلكات العامة، وترسيخ  

واإلف الشفافية  الفنية مبادئ  الخبرات  تطوير  إلى  إضافة  والمساءلة،  صاح 

والعلمية لألجهزة العليا للرقابة في كل دولة من دول المنظمة على أساس تطبيق 

، حيث إن تبادل التجارب "إن تبادل الخبرات يستفيد منه الجميع"الشعار القائل  

يمثل   المجاالت  هذه  في  االنتوساي  أعضاء  بين  واآلراء  ضمان ا  والخبرات 

من  االنتوساي  منظمة  وتتخذ  الحكومية.  للرقابة  المستمر  التطوير  لمواصلة 

ا ألمانتها العامة، وتضم في عضويتها حالي ا ) (  189العاصمة النمساوية فينّا مقر 

ا للرقابة المالية والمحاسبية على األموال والممتلكات العامة.  جهاز 
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الحصول عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس  يرى الديوان أن أدلة الرقابة التي تم   .4

  الرأي الذي تم التوصل إليه.

المالية  .5 البيانات  إعداد  عن  مسؤول  القادمة  األجيال  احتياطي  مجلس  إن 

للمعايير   وفق ا  الماليةالمحاسبية  لالحتياطي  التقارير  وعرضها    الدولية إلعداد 

واتب وتنفيذ  تصميم  تتضمن  المسؤولية  هذه  إن  عادل.  رقابة  بشكل  أنظمة  اع 

أية  المالية بصورة عادلة وخالية من  البيانات  داخلية مناسبة إلعداد وعرض 

 معلومات جوهرية خاطئة.

( من دور االنعقاد السنوي العادي 100در مجلس النواب الموقر قراره رقم ) أص .6

المنعقدة بتاريخ   سابعة عشرةمن الفصل التشريعي الخامس في الجلسة ال  الرابع

لحساب   2022يناير    25 المدققة  المالية  والبيانات  السنوي  التقرير  باعتماد 

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

 وع ا بمالحظات المجلس.تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، مشف

 

ا:  
ً
األجيال   حتليلخامس احتياطي  حلساب  املدققة  املالية  والبيانات  السنوي  التقرير 

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

 :2020 سنل الماليل أوالً:  مؤشرا  األداء العام ختل ال 

يعمل هذا الصندوق عن طريق اقتطاع دوالر أمريكي واحد من سعر كل برميل    (1

دوالرا  ويتم تصديره خارج مملكة البحرين لتكوين   40نفط خام يزيد سعره على  

 احتياطي خاص يسمي احتياطي األجيال القادمة.

 

احتياطي  (2 حساب  لصالح  المرصود  النفط  إيرادات  من  االستقطاع  وقف  تم 

بشأن    2006( لسنة  28( من القانون رقم )1القادمة وفقا  لنص المادة )األجيال  

 . 2020االحتياطي لألجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقته حتى نهاية السنة المالية  
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مليون دوالر أمريكي من حساب احتياطي األجيال    450مبلغ وقدره    استقطاعتم   (3

بشأن   2020( لسنة  23بحسب المرسوم بقانون رقم )القادمة لمرة واحدة فقط  

ويخصص لدعم التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي األجيال القادمة 

، وذلك للحد 2020الميزانية العامة للدولة خالل المدة المتبقية من السنة المالية 

-الطارئة الناتجة عن فايروس كورونا المستجد )كوفيد    ةمن التداعيات المالي

العمل على تغ  ،(19 يتم  المعلى أن  المالية بطية هذا  التداعيات  انتهاء  لغ عند 

مليون دوالر أمريكي    521جمالي األصول إلى  إوعليه فقد انخفض    الطارئة.

 . 2020في نهاية العام 

 

 مليون دوالر أمريكي من حساب االحتياطي: 450تفاصيل استقطاع مبلغ  (4

وهذه   - الحدود،  ألبعد  المتحفظة  االستثمارية  السياسة  السياسة اعتماد 

 ساعدت في التخارج من بعض االستثمارات.

تم الخروج بأرباح معقولة، ولم يتم خسارة أي جزء من االستثمارات،   -

من  نقدي  جزء  وجود  هو  االستثمارية،  السياسة  من  ا  جزء  يعد  مما 

 المبالغ، وجزء مستثمر، لتحقيق المرونة والحركة.

اإلدارة   - مجلس  مع  االستثمارية  الخطة  مراجعة  أفضل  تمت  لتطبيق 

 الممارسات.

تم التمكن من توفير المبلغ المستقطع خالل فترة زمنية قصيرة ال تتجاوز   -

(  23أيام بعد إصدار المرسوم بقانون بشأن المرسوم بقانون رقم )  10

بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي األجيال   2020لسنة  

 القادمة.

مارية من تطبيق المرسوم بقانون مكَّن توفر السيولة في المحافظ االستث -

 ، من خالل اآلتي:أعاله المشار إليه

 األسهم. •
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 السندات. •

 الودائع الثابتة. •

 تم تحويل المبلغ المستقطع على دفعتين، كاآلتي: -

بتاريخ    275الدفعة األولى بمقدار   .أ ،  2020يوليو    21مليون دوالر 

 وتم توفيره من الودائع الثابتة بعد التواصل مع البنوك.

، وتم توفيره 2020يوليو    27مليون بتاريخ    175الدفعة الثانية بمقدار   .ب 

من االستثمارات الخارجية )األسهم والسندات(، وقد استغرق توفيره 

وقت أكثر من توفير المبالغ من الودائع، وقد تم التخارج خالل يومين  

 بعد الحصول على الموافقات.

 

مليون   8.9حتياطي  والمحولة إلى حساب االبلغت المساهمات النفطية المستلمة   (5

% مقارنة  84.6، وبنسبة انخفاض بلغت  2020دوالر أمريكي في نهاية العام  

 . 2019بالعام المنصرم  

 

المالية   (6 السنة  إنهاء  من  االحتياطي  عائد إبنتائج    2020نجح  وتحقيق  يجابية 

يون مل   43.9جمالي أرباح ودخل شامل آخر بقيمة  إ% و6.83استثمار بنسبة  

المالية  األسواق  واجهتها  التي  الصعبة  التحديات  من  بالرغم  أمريكي،  دوالر 

، ووقف المساهمات النفطية المستلمة واستقطاع مبلغ  2020  العالمية خالل العام

بحسب ما جاء في المرسوم  ،  والر أمريكي بحسب المرسوم بقانونمليون د  450

( رقم  لسنة  23بقانون  جزء  2020(  في  التصرف  حساب   بشأن  أموال  من 

 احتياطي األجيال القادمة.

 

 ا استثماري    اتم إعداد مشروع برج احتياطي األجيال القادمة، والذي يعتبر برج   (7

في مملكة البحرين ليكون    في مفهوم الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة  امعتمد  

المالية والمصرفية وقطاع األعمال في مجال االستدامة. وقد   المنشآت  أيقونة 
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مليون دينار بحريني، والمتوقع االنتهاء من المشروع    23.4يكلف المشروع  

 . 2022في الربع األخير من عام 

 

بايوتك"  (8 "جلف  الحيوية  للتكنولوجيا  الخليج  شركة  في  االستثمار  تم 

مليون    13فقد تم استثمار    ي مجال الرعاية الصحية المتخصصة.خصصة فوالمت

دوالر أمريكي إلنشاء أول مصنع مخصص إلنتاج األدوية الطبية في مملكة 

 البحرين.

اتبع مجلس االحتياطي استراتيجية متحفظة تمت بشكل أساسي من خالل الحفاظ   (9

الثابت بإضافة   على مستويات عالية من السيولة وتوسيع نطاق محفظة الدخل

في تحقيق   ا رئيسي    ا سندات الخزانة األمريكية طويلة األجل والتي شكلت دور  

إلى جانب اغتنام الفرص االستثمارية من فئة األصول   ،االستقرار في المحفظة

 البديلة وهو ما ساعد على التكيف بصورة سريعة مع تداعيات الجائحة. 

 

 :2020 سنل الماليل:  مؤشرا  األداء المالي ختل الاثانيً 

بلغ صافي مساهمات النفط الخام المحولة من قبل وزارة المالية واالقتصاد   -أ

مليون دوالر أمريكي،   8.9الوطني إلى حساب احتياطي األجيال القادمة  

بانخفاض   ال84.5أي  العام  عن  مساهمة .  سابق%  نسبة  أقل  يعد  ما  وهو 

األجيال   احتياطي  تأسيس  منذ  عام  نفطية  هذا   . 2006القادمة  ويرجع 

أقل من   إلى  النفط  أسعار  إلى هبوط  أساسي    ا دوالر    40االنخفاض بشكل 

الواحد   اي  كمريأ السنة،    للبرميل  معظم  المالي في  االستقطاع  عن  فضال  

دوالر  450والمقدر   االسأ  مليون  ووقف  حساب مريكي،  لصالح  تقطاع 

 .2020احتياطي األجيال بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 
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ل  -ب  تبيان  المالية  أدناه  ا لبيانات  المالية لحساب  للسنة  القادمة  حتياطي األجيال 

في   المالية   2020ديسمبر    31المنتهية  الرقابة  ديوان  قبل  من  والمدققة 

 أي مالحظات جوهرية:  هنواإلدارية والتي تظهر بصورة عادلة ولم تسفر ع

 
 الموجودات: (1

    

دوالر  

 أمريكي

  2019 2020 البيا  

 الموجودا  

 الموجودا  غير المتداولل 

 23,826,881 26,461,613 ايتثمريا  لرريخ 

 94,707,029 106,564,722 ايتثمريا  مرخخ  برخرخم  اخعردخ  م  طحل اخدطل اخورمل اآلطي

 118,533,910 133,026,335 المتداولل إجمالي الموجودا  غير 

 الموجودا  المتداولل

 449,370,369 344,495,803 ايتثمريا  مرخخ  برخرخم  اخعردخ  م  طحل اخيب  أو اخطيرية 

 10,234,963 4,040,567 مدخ و  وأيادة مدخ   أطيل

 236,453,684 13,000,000 ودايع ثربت  

 103,250,176 26,370,429 اخ رد ومر ف  حكم 

 799,309,192 387,906,799 إجمالي الموجودا  المتداولل 

 917,843,102 520,933,134 إجمالي الموجودا 

 

ميخو  دوصي ف  اخعر)   520.9موجودا  اخحير  ختبيغ حواخ      جمرخ   ا طفض حج)

ميخو  دوصي، أي   917.8حخث كر   جمرخ  اخموجودا     2019مرري   برخعر)    2020

ميخو  أميخك   450%(، وذخك بيب  ايترارع مبيغ و ديه 43بمعدل ا طفرض بيغ  

ري اخييبخ  اخت  طيفتهر م  حير  اصحتخرا  خدل) اخمخزا خ  اخعرم  خيدوخ  واخحد م  اآلث

 جريح  كويو ر. 
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 :2020 خج اخعر)  2016وخبخ  اخوكل أد ره  مو  جمرخ  األاول م  اخعر) 

 

 

 

 

 اإليرادا : (2

أد ره   اإلخيادا   جدول  م   اإلخيادا   أ   تبخ   بمرداي    جمرخ   ا طفرًمر  حرق 

و 48  اص طفرض%(،  هذا  مبيغ    أخًمر  خيجع  ايترارع  دوصي ميخو     450 خج 

أميخك  م  حير  احتخرا  األجخرل اخرردم  خدل) اخمخزا خ  اخعرم  خيفتية اخمتبرخ   

ي  ، ومع تياجع أيبرح اخي   اخمحوخ   خج اصحتخرا  بمردا2020 م  اخي   اخمرخخ 

%، كمر 25بمرداي    ر وبرخمرربل، فرد وهد جر   اخمايوفر  ايتفرلً %(.  50.8 

 هو مبخ  ف  اخجدول أد ره:

 دوصي أميخك  

 

 البيا  

 

2020 

 

2019 

 نسبل المساهمل 

 في اإليرادا   

 نسبل 

 التغيير 

 اإليرادا  

 %(42  %4 2,911,240 1,698,020  خيادا  توزخع األيبرح 

 %(67  %7 8,983,331 2,967,217  خيادا  اخودايع اخثربت  اخ ردخ  

 %21 %14 5,183,026 6,247,394 اخمايوفر  اختوغخيخ  خححتخرا دل) 

2016 2017 2018 2019 2020

520.9
مليو  دوالر أمريكي

615.1
مليو  دوالر أمريكي

729.7
مليو  دوالر أمريكي

782.2
مليو  دوالر أمريكي

917.8
مليو  دوالر أمريكي

450.0
مليو  دوالر أمريكي

المبلغ المستقنع بحسل 
( 23)المرسوم بقانو  رالم 

2020لسنل 

إجمالي األصول



 

153 
 

General -  عام 

تغخيا  اخرخم  اخعردخ  غخي اخمحرر  م  طحل اخيب  أو 

 اخطيرية 

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

أيبرح محرق ل  بخع ايتثمريا  مرخخ  برخرخم  اخعردخ  

 اخمحرر  م  طحل اخيب  أو اخطيرية

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

 %(100  - 79,050 - أيبرح تحوخل اخعمح  األج بخ  

 %1553 %0.3 8,452 139,701 أيبرح أطيل 

 - %100 - 1,445,030 أيبرح م   لردة ترخخ) اصيتثمريا  اخعرريخ  

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

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

 %(50.8) - 77,769,058 38,292,077 أرباح السنل المحولل لتحتياني 

 

 

 األموال المستلمة من وزارة المالية واالقتصاد الوطني: (3

هناك انخفاض ملحوظ في قيمة األموال المستلمة من وزارة المالية واالقتصاد 

حيث بلغت   )التي تتضمن دعم المصاريف التشغيلية ومساهمات النفط(  الوطني

حيث بلغ   2019مقابل ما تم استالمه في العام    ،أمريكي  الر دو  14,952,986

بلغت    62,021,941 انخفاض  بنسبة  أي  أمريكي،  دوالر  بين  76مليون   %

  40إلى ما دون    2020العامين، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط في العام  

 . 2020خالل العام  ادوالر  

 دوالر أمريكي    

  2019 2020 البيا  

 األنشنل التمويليل 

 62,021,941 14,952,986 األموال اخميتيم  م  وزاية اخمرخخ  واص تارد اخوا  

 - (450,000,000) األموال المحولل لواارا الماليل واالالتصاد الونني 

)المستخدمل في( م  األنشنل صافي التدفقا  النقديل  

 التمويليل 

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

ختل ه  صافي الايادا )النقص( في النقد وما في حكم

 السنل

(76,879,747) 68,845,901 

 34,404,275 103,250,176 اخ رد ومر ف  حكم  كمر ف  بداخ  اخي  

 103,250,176 26,370,429 النقد وما في حكمه كما في نهايل السنل
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 إجمالي االحتياني المتراكم ومكوناته: (4

للجدول   ا، وفق  2020ديسمبر    31بلغ رصيد إجمالي االحتياطي المتراكم في  

مليون دوالر أمريكي مقارنة برصيد إجمالي االحتياطي   341أدناه، ما يعادل  

خفاض انمليون دوالر أمريكي، أي ب  679والذي بلغ    2019المالي في العام  

%(، وذلك بسبب تحويل مبالغ من حساب االحتياطي لوزارة المالية 50)  هقدر

ن التداعيات المالية الطارئة  للحد م  2020( لسنة  23للمرسوم بقانون رقم )  اوفق  

 الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.  كما هو موضح أدناه:

   دوالر أمريكي

 

 البيا  

 

2020 

 

2019 

 نسبل 

 التغيير 

 %(50  679,001,994 341,275,798 اصحتخرا  اخمتياك)

 %(27  235,045,064 171,395,632 األيبرح اخمحتجزة 

 %129 3,261,273 7,454,118 احتخرا  اخرخم  اخعردخ 

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

 %(43) 917,843,102 520,933,134 إجمالي المنلوبا  واالحتياني المالي

 

 

بيانات   أيض  وتشير    31أن رصيد إجمالي االحتياطي في  إلى    االجدول أعاله 

أمريكي مقارنة برصيد  دوالر    520,125,548بلغ ما يعادل    2020ديسمبر  

في   االحتياطي  بلغ    2019ديسمبر    31إجمالي  دوالر    917,308,331حيث 

 %(.  كما هو موضح في التفاصيل أدناه: 43خفاض يقدر بنسبة )انأمريكي، وب

 أ. جدول االحتياطي المتراكم 

       

دوالر  

 أمريكي

 نسبل التغيير  2019 2020 البيا  

 %9 621,476,269 679,001,994 خ رخي  1اخياخد ف  

 %(85  57,525,725 8,877,898 ة اخمرخخ  واص تارد اخوا  اياألموال اخميتيم  م  وز

 - - (346,604,094  األموال اخمحوخ  خوزاية اخمرخخ  واص تارد اخوا  

 %(50) 679,001,994 341,275,798 ديسمبر 31الرصيد في 
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بلغ صافي مساهمات النفط الخام المحولة من وزارة المالية واالقتصاد الوطني  -

مريكي، أي  أمليون دوالر    8.9إلى حساب احتياطي األجيال القادمة مبلغ وقدرة  

بلغ  84.5نخفاض  اب السابق والذي  العام    ع مليون دوالر. ويرج  57.5% عن 

للبرميل الواحد    ادوالر    40نخفاض إلى هبوط أسعار النفط إلى ما دون  ذلك اال

بسبب إيقاف االستقطاع من إيرادات النفط المرصودة    ا وأيض    في معظم السنة،

الحساب بصفة مؤقت المالية    ةلصالح  السنة  نهاية  في   2020حتى  كما جاءت 

بشأن التصرف بجزء من أموال   2020( من المرسوم بقانون لسنة  1المادة رقم )

 االحتياطي. 

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

ضمن  من  كجزء  وذلك  الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزارة  لحساب  وتحويله 

والمقدر   المستقطع  دوالر    450المبلغ  العامة أمليون  الميزانية  لدعم  مريكي 

 . 2020للدولة للعام  

 جدول األرباح المحتجزة ب. 

 دوالر أمريكي

 نسبل التغيير  2019 2020 البيا  

 %49 157,276,006 235,045,064 خ رخي  1اخياخد ف  

 -%(51  77,769,058 38,292,077 أيبرح  طيريي( اخي  

 - - (103,395,906  األموال اخمحوخ  خوزاية اخمرخخ  واص تارد اخوا  

ارف  حيك  األيبرح واخطيريي اخمتياكم  ل  بخع ايتثمريا  مرخخ  م  

 اخدطل اخورمل اآلطيطحل 

1,454,397 - - 

 %(27) 235,045,064 171,395,632 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 خج    ف  حكم  دوصي أميخك  م  ب د اخ رد ومر  103,395,906  هت) تحوخل مبيغ و دي

 450حير  وزاية اخمرخخ  واص تارد اخوا  ، كجز  م  اخمبيغ اخميتراع واخمردي  

 ميخو  دوصي أميخك . 

 الودائع الثابتل: (5
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 دوالر أمريكي    

 

 

 ستحقاق فترا اال

2020 2019 

 

 الودائع الثابتل 

 

 إيرادا  الودائع الثابتل 

 

 الودائع الثابتل 

 

إيرادا  الودائع  

 الثابتل 

 - - 1,409,075 - أوهي  3أ ل م  

 881,903 52,485,001 1,513,384 13,000,000 أوهي  6 – 3م  

 8,101,428 183,968,683 44,758 - أوهي حتج ي    6أكثي م  

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

 

مرري   ميخو  دوصي    13ختبيغ    2020  ف  اخعر)  ا طفض  جمرخ   خم  اخودايع اخثربت 

بيغ    2019  برخعر) ا طفرض  دي  ميخو     236.4  حخث  ب يب   وذخك  دوصي، 

وخيجع يب  اص طفرض  خج تحوخل اخمبرخغ  خج وزاية اخمرخخ  واص تارد %(.  94.5 

 . اخمخزا خ  اخعرم اخوا   خدل) 

 

 الدعم التشغيلي ومصروفا  االحتياني: (6

 دوالر أمريكي

 نسبل التغيير  2019 2020 البيا  

 %28 3,601,302 4,616,154 اخييو) اإلدايخ  خيمحرفا اصيتثمريخ 

 %(7  900,000 841,667 ييو) اخطدمر  اصيتوريخ 

 %30 326,139 422,387 يوات  اخرريمخ  ليج حير  اصحتخرا 

 %5 190,690 200,165 مايوفر  أطيل 

 %0 148,936 148,936 اصحتخرا مكرفآ  ألمر  مجي  

 %13 15,959 18,085 أتعر  مد ق اخحيربر 

 %21 5,183,026 6,247,394 حتياني إجمالي مصروفا  اال

 

 

واخذي خت) تموخي     2020برخ اي  خج اخدل) اختوغخي  ومايوفر  اصحتخرا  خيعر)  

ب رً  ليج  ص اخمردة    –م  اخدل) اخميتي) م  وزاية اخمرخخ  واص تارد اخوا    

خححا أ  ه رك ايتفرًلر ميتمًيا ف     ،2008( خي    25( م  اخمييو) ي )  13 

ب حخث  لر)  كل  ف   اصحتخرا   مايوفر   ف    جمرخ   اصيتفرع  جمرخ    يغ 
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.  وتعود أيبر  2019مرري   برخعر)    2020% ف  اخعر)  21اخمايوفر  مر  يبت   

خح  اخت فخذي  اخجهرز  ف   جدخد  كردي  تواخف  وزخرداخزخردة  خج  اخكيف   حتخرا   ة 

خيتوج  ليج اخمجي  اصحتخرا   لردة اخ اي  في   اخو    اختوغخيخ ، وخك  ف   

 مباهر وتطفخمهر. ف  هذه اخماريخف ومحروخ 

 

ا: 
ً
 لقاء وزارة املالية واالقتصاد الوطني: سادس

خ ديايتهر  احتخرا  ف   اري  خحير   اخمد ر   اخمرخخ   واخبخر ر   اخي وي  يتريخي 

م   بل   بعد تد خر   2020دخيمبي    31األجخرل اخرردم  ل  اخي   اخمرخخ  اخم تهخ  ف   

اجتمع  اخيج   مع ممثي  وزاية اخمرخخ  واص تارد ؛  دخوا  اخي رب  اخمرخخ  واإلدايخ 

 .بوأ   اخمذكوي واإلجرب  ليج ايتفيرياتهر ومححارتهراخحير  اخوا   خم ر و  

 
ً
 ا: رأي اللجنة: سابع

 

اخيج   احتياني   تدايي   لحسال  المدالقل  الماليل  والبيانا   السنوي  التقرير 

م    بعد تداليقه  2020ديسمبر    31المنتهيل في  األجيال القادمل ع  السنل الماليل  

وت) تبردل وجهر  اخ اي بوأ   م   بل أاحر    ، البل ديوا  الرالابل الماليل واإلداريل

، وت)  واخميتوري اخمرخ  واص تاردي  خ اخرر و خ  خ اخيعردة ألمر  اخيج   واخميتوري 

اخ وا   اصاحع   مجي   اخو و   و  ه،برلتمردليج  ياي  خج    يأي  اختويخعخ  ليج 

كمر م  اخ رحختخ  اخديتويخ  واخرر و خ ،    ت حخث يأ  يحم  واخرر و خ  بمجي  اخوويل

م    اخمردم   اخرر و    اخيأي  مذكية  ليج  اخيج    اخرر و خخ  اايع   اخميتوريخ    بل 

 ، وايتمع   خج يأي ممثي  وزاية اخمرخخ  واص تارد اخوا  . خيج  

 

 حير  احتخرا  األجخرل اخرردم  اخيج   بأهمخ  اخدوي اخذي خمايع ب    ذ ت م   و

أدوا  اخدوخ  ف  اخحفرا ليج موايدهر وحمرخ  أاوخهر وت مختهر وممر    أحد برلتبريه  
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ف    اخرردم   األجخرل  آم حق  وميتربل  كيخم   م  ميوية حخرة  ذخك  خيتتبع   بمر   ،

 أ  تبدي اخمححار  اآلتخ :  اخحفرا ليج أموال اخحير  وايتثمريهر؛ فإ هر تود

 

 مالحظات اللجنة:  

من    خفاضان .1 القادمة  األجيال  احتياطي  دوالر    918موجودات حساب  مليون 

بعد صدور    ، وذلك 2020مليون دوالر أمريكي في نهاية العام    521أمريكي إلى  

)ا بقانون رقم  لسنة  23لمرسوم  أموال   2020(  التصرف في جزء من  بشأن 

  450استقطاع مبلغ وقدره    الذي تم بموجبهيال القادمة، وحساب احتياطي األج

 لألسباب التالية: والر أمريكي من حساب االحتياطي. وذلك مليون د

 

استقطاع   - وقف  المصدر  أمريكي دوالرتم  الخام  النفط  بيع  لصالح   من 

 خالل   ادوالر    40الحساب، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط إلى ما دون  

 . 2020العام  جزء من

 خام   نفطعن استقطاع دوالر أمريكي من سعر بيع كل برميل    االتوقف مؤقت   -

وفق ا للمرسوم بقانون   2020طي األجيال إلى نهاية العام  لصالح حساب احتيا

 المذكور أعاله.

 

 يات الصعبة التي واجهتها األسواق المالية العالمية خالل العام بالرغم من التحد .2

من2020 المستلمة  النفطية  المساهمات  ووقف  واالقتصاد   ،  المالية  وزارة 

وكذلك  وقدره  ا  الوطني  مبلغ  دوالر    450ستقطاع  بحسب أمريكي  مليون 

السنة المالية    في نهايةنجح  إال أن االحتياطي    ،السالف ذكره  المرسوم بقانون

الخروج    2020 بنسبة  إبنتائج  من  استثمار  عائد  وتحقيق  %  6.83يجابية 

وعليه، مليون دوالر أمريكي.    43.9جمالي أرباح ودخل شامل آخر بقيمة  إو

االستثمار عوائد  زيادة  في  ساهم  الذي  الجيد  األداء  بهذا  اللجنة  وتأمل ،  تشيد 

 .االستمرار بهذا المستوى من األداء
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للعام    بالنظر .3 االحتياطي  ومصروفات  التشغيلي  الدعم  يتم   2020إلى  والذي 

ا  من  الوطني  تمويله  واالقتصاد  المالية  وزارة  من  المستلم  بلغ الذي  لدعم  قد 

ارتفاع    6,247,394 هناك  أن  تبين  فقد  أمريكي،  إجمالي  ا مستمر  دوالر  ا في 

 .  2020% في العام 21مصروفات االحتياطي بنسبة 

  

خالل البيانات المالية المنشورة للصناديق االستثمارية السيادية في اتضح من   .4

المنطقة ومنها صناديق دول الخليج أنها حققت عوائد مجزية تصل إلى ما يقارب  

% من استثماراتها، وعليه ترى اللجنة أنه من الممكن االستفادة من تجارب 20

احتي  عوائد  لزيادة  وخبراتها  االستثمارية  الصناديق  القادمة هذه  األجيال  اطي 

 وضمان استمرارها. 

 

 

إعداد   المبذول في الحكومي    وإذ تبدي اللجنة هذه المالحظات، فإنها تثّمن الجهد

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

افقة بالموالتي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها  

التقرير السنوي والبيانا  الماليل المدالقل لحسال احتياني األجيال القادمل  على  

المنتهيل في   الماليل  السنل  ديوا     2020ديسمبر    31ع   البل  تداليقه م   بعد 

 تريخي. هذا اخرخمححار  اخوايدة ف  ب ،الرالابل الماليل واإلداريل 

 

 

 

 
ً
 واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي ا: ثامن
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خ ص اخمردة   ( م  اخحيح  اخداطيخ  خمجي  اخوويل، اتفر  اخيج    39 لمرصً 

 ليج اطتخري كل م : 

 مقرًرا أصلياااااًا.   األستا  رضا عبدهللا فرج  سعادا .3

 مقرًرا احتيانياًا.  األستا  ياسر إبراهيم حميدا  سعادا .4

 
ً
 توصية اللجنة:   :اتاسع

رخموافر   م ر ور  ومر أبدي م  آيا ، فإ  اخيج   توا  بف  مو  مر داي م   

التقرير الساااانوي والبيانا  الماليل المدالقل لحسااااال احتياني األجيال التمرد  ليج 

بعاد تاداليقاه م  البال    2020ديسااااامبر    31القاادمال ع  السااااانال المااليال المنتهيال في  

 تريخي.خهذا ارخمححار  اخوايدة ف  ب ،ديوا  الرالابل الماليل واإلداريل

 

 واألمر معروض على المجلس الموالر التخا  التام،،، 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                             رضا عبداهلل فرج         

 ة نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي
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 م  2022  فبراير 2  :التاريخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية  

 
 

األجيال الموضوع:   احتياطي  لحساب  المدققة  المالية  والبيانات  السنوي  التقرير 

في   المنتهية  المالية  السنة  قبل 2020ديسمبر    31القادمة عن  من  تدقيقه  بعد  م، 

 إلدارية. ديوان الرقابة المالية وا 

 

 تحيل نيبل وبعد،

 

 

أرفق  م2022فبراير    2بتاريخ        رئيس  ،  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

التقرير السنوي   (، نسخة من4د    5ص ل ت ق / ف    744)، ضمن كتابه رقم  المجلس

والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي األجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية 

إلى   ،م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية2020ديسمبر    31في  

للجنة  عليه  المالحظات  وإبداء  لمناقشته  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة 

 الشؤون المالية واالقتصادية.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها  م2022 فبراير  2وبتاريخ      

اختريخي اخيااا وي واخبخر ر  اخمرخخ  اخمد ر  خحيااار   على حيث اطلعت  ،  بع عشااارارال

)، بعد 2020دخياااامبي    31احتخرا  األجخرل اخرردم  ل  اخياااا   اخمرخخ  اخم تهخ  ف  

 .ا  بوأ  ، و ياي مجي  اخ وتد خر  م   بل دخوا  اخي رب  اخمرخخ  واإلدايخ 

 

 

اختريخي اخيااااا وي  إلى عؤدم مخؤالفؤة    –بعؤد المؤداولؤة والنقؤاش    –وانتهؤت اللجنؤة     

واخبخر ر  اخمرخخ  اخمد ر  خحياار  احتخرا  األجخرل اخرردم  ل  اخياا   اخمرخخ  اخم تهخ   

لمبادئ  ،)، بعد تد خر  م   بل دخوا  اخي رب  اخمرخخ  واإلدايخ 2020دخياامبي    31ف  

 الدستور.وأحكام  

 

 رأي اللجنل:

 

التقرير السانوي والبيانات المالية المدققة لحسااب احتياطي  ترى اللجنة سؤالمة      

م، بعد تدقيقه من 2020ديسامبر   31األجيال القادمة عن السانة المالية المنتهية في 

 والقانونية.من الناحيتين الدستورية  ،قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 (5ملحق رقم )

 

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير

االقرتاح بقانون بتعديل املادة  خبصوص

( من قانون التجارة الصادر 465)

، 1987( لسنة 7باملرسوم بقانون رقم )

املقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 

خالد حسني وصادق عيد آل رمحة، 

الدكتور بسام إمساعيل واملسقطي، 

دالل جاسم الزايد، والبنمحمد، 

 .مجيلة علي سلمانو
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 2022فبراير   8التاريخ: 

 (12التقرير: )

 الشؤون املالية واالقتصادية   تقرير جلنة 
 ( من قانون التجارة  465االقرتاح بقانون بتعديل املادة )حول 

، واملقدم من أصحاب  1987( لسنة 7الصادر باملرسوم بقانون رقم )
  السعادة األعضاء: صادق عيد آل رمحة، خالد حسني املسقطي، الدكتور

 بسام إمساعيل البنمحمد، دالل جاسم الزايد، مجيلة علي سلمان
 الفصل التشريعي الخامس  –  رابعال دور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

 5ف  ص ل ) ق /    674، وبموج  اخطار  ي )  2021 وفمبي    22بتريخ   

خج      خجرئيس مجلاس الشاورى  السيد علي ب  صالح الصالح  معاالي    أحرل  (،4د  

( م  الانو  التجارا  465االالتراح بقانو  بتعديل المادا )   اخمرخخ  واص تاردخ اخو و   

( رالم  بقانو   بالمرسوم  لسنل  7الصادر  السعادا 1987(  أصحال  م   والمقدم   ،

إسماعيل   بسام  الدكتور  المسقني،  حسي   خالد  رحمل،  آل  عيد  األعضاء: صادق 

دالل  سلما   البنمحمد،  علي  جميلل  الاايد،  و بدا  جاسم  ديايت   تت)  أ   ليج   ،

 اخمححار  و لداد تريخي ختمم  يأي اخيج   بوأ   خخت) ليم  ليج اخمجي .  
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 خت فخذ اختكيخف اخمذكوي ألحه  رم  اخيج   برإلجيا ا  اآلتخ :

 :تخ اصجتمرلر  اآلف   اص تياح برر و تدايي  اخيج     (1)

 التاريخ  رالم االجتماع

 2021   وفمبي 28 اخثرم  

 2021دخيمبي  5 اختريع

 2021دخيمبي  12 اخحردي لوي 

 2022خ رخي  9 اخثر   لوي

 2022خ رخي  16 اخثرخث لوي

 2022خ رخي  23 اخيابع لوي 

 2022خ رخي  30 اخطرم  لوي 

 2022فبياخي  6 اخيرد  لوي 

 

به والتي اشتملت   على الوثائق المتعلقةأثناء دراستها االقتراح بقانون  اطلعت اللجنة    (2)

 على ما يلي:

 )مرفق( االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( ومذكرته اإليضاحية. ▪

 )مرفق(ومذكرته اإليضاحية. )بصيغته األصلية( االقتراح بقانون   ▪

 )مرفق( .، وتعديالته1987( لسنة 7)قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ▪

 )مرفق( رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ▪

 )مرفق( .مذكرة الرأي القانوني ▪

 )مرفق(مذكرة الرأي االقتصادي.  ▪
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 )مرفق( مرئيات مصرف البحرين المركزي. ▪

 

 ممثلون عن:  2021ديسمبر    5( المنعقد بتاريخ 9حضر اجتماع اللجنة رقم ) •

 ماليل واالالتصاد الوننيواارا ال 

 مصر  البحري  المركاي  

 محافظ مصر  البحري  المركاي سعادا السيد رشيد محمد المعراج 

 المدير التنفي ي للعمليا  المصرفيل السيدا حصل عبدهللا السادا 

 المستشار العام للشؤو  القانونيل  السيدا منار مصنفى السيد 

 القائم بأعمال رئيس السم المتابعل والمعلوما   السيد محمد ناصر لوري

 باحث الانوني السيدا مرام محمد تقي

 واارا شؤو  مجلسي الشورى والنوال

 شؤو  برلمانيل أخصائي  السيدا سوس  محمد القناص

 

 

 ممثلون  2021ديسؤؤؤمبر    12( المنعقد بتاريخ 11اللجنة رقم ) حضؤؤؤر اجتماع •

 :عن

 والتجارا والسياحل واارا الصناعل 

 واير الصناعل والتجارا والسياحل  سعادا السيد اايد ب  راشد الاياني 

 وكيل واارا الصناعل والتجارا والسياحل  السيدا إيما  أحمد الدوسري

 الوكيل المساعد لتنميل الصناعل  د خالد فهد العلوي ي الس

 التجاري والشركا  الوكيل المساعد للسجل   السيد نبراس محمد علي نالل 

 مستشار خبير الشؤو  القانونيل السيد محمد عبدالمنعم العيد 

 واارا شؤو  مجلسي الشورى والنوال

 شؤو  برلمانيلأخصائي  السيدا حصل عبدالجليل الحداد 
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 2022  ينؤاير 9( المنعقؤد بتؤاريخ  12رقم )اللجنؤة   اجتمؤاع  شؤؤؤؤارك عن بعؤد في •

 عن:  ونممثل

 واارا العدل والشؤو  اإلستميل واألوالا  

 المستشار القانوني إسماعيل أحمد العصفور  السيد 

 واارا شؤو  مجلسي الشورى والنوال

 شؤو  برلمانيلأخصائي  السيد حمد محمد النائي 

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •

 هيئل المستشاري  القانونيي  

 هيئل المستشاري  القانونيي  نائل رئيس  الدكتور علي حس  النوالبل

  المستشار القانوني الدكتور إستم أحمد علي

 المستشار المالي واالالتصادي  السيدا اهرا يوس  رحمل 

 باحث الانوني السيدا أمينل علي ربيع

 باحث االتصادي  السيد مشعل إبراهيم المالكي 

 إدارا شؤو  اللجا  

 مشر  شؤو  اللجا   السيد جواد مهدي محفوظ

 أمي  سر لجنل مساعد  السيدا مريم أحمد الريس

 إدارا العتالا  واإلعتم 

 وتواصلمشر  إعتم  السيد علي عباس العرادي 

  أخصائي إعتم وتواصل السيد صادق جعفر الحلواجي 
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ً
 :لتشريعية والقانونية جلنة الشؤون ارأي  -اثاني

االالتراح بقانو  بتعديل المادا  يأ  خج   اخوا و  اختوايخعخ  واخرر و خ  ياحم   

، 1987( لسااااانل 7( م  الانو  التجارا الصاااااادر بالمرساااااوم بقانو  رالم )465)

والمقدم م  أصاااحال الساااعادا األعضااااء: صاااادق عيد آل رحمل، خالد حساااي   

، جميلل علي المساااقني، الدكتور بساااام إساااماعيل البنمحمد، دالل جاسااام الاايد

 .واخرر و خ  اخديتويخ   تخ م  اخ رحخ ؛سلما 

 

ا
ً
 مرئيات مصرف البحرين املركزي:  -ثالث

اجتماع محافظاللجنة  خالل  سعادة  أكد  أهمية   ،  المركزي  البحرين  مصرف 

ا إلى أن فكرة   المحافظة على قيمة الشيك ومكانته لدى المتعاملين والمتداولين، مشير 

أجل ضمان  من  التجاري  الوسط  لدى  تزال حاضرة  وال  كانت  بقانون  االقتراح  هذا 

مستحقاته. كما أعرب عن تأييده ألي تعديل يصب في تسهيل المعامالت المالية وال 

  إلى إشكاليات من جانب آخر.يؤدي 

 اي ف   ديايا  اص تياح برر و  وبأ    ر) بد اخماايف  أفروف  يده اخمكتو ،  

مكار خا  تابخرا  م  اخ ارحخا  اخعميخا  واختر خا ، و اد أاهي  اخاديايااااا  األوخخا  مار  مادل  

 :خي 

فكرة قيام البنك بسداد ما لديه في حساب    ضمن حيث المبدأ، فإن المصرف ال يعار .1

وهو ما يطلق عليه السداد   ،الساحب من أموال تكون أقل من القيمة االسمية للشيك 

لى الفائدة  إليها النص المقترح بالنظر  إالجزئي، بل يثمن ويقدر األهداف التي يسعى  

ن الشيك االقتصادية التي تعود من وراء حركة تدوير األموال ومنح المستفيدين م

يتطلب  األمر  أن  إال  الشيك،  في  المثبتة  الكلي ألموالهم  الفقد  تجاه عدم  الطمأنينة 

الجوانب الفنية والتشغيلية لالقتراح وفق ا لألنظمة المعمول بها حالي ا، حيث   دراسة
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تم  معينة  وآليات  محكمة  ألنظمة  وفق ا  البنوك  لدى  بأنواعها  الشيكات  تداول  يتم 

ها وفق ا للوضع التشريعي الحالي على ضوء الصورة الطبيعية  استقرار العمل بموجب

لتداول الشيك )الوفاء الكامل(. وفضال  عما تقدم، فإن اآللية المتبعة ضمن منظومة 

ثم   تتطلب وجود الشيك ضمن النظام بعد قيام البنك بالسداد الكامل تداول الشيكات 

ام يعد الدليل على الدفع من تجرى بعدها عملية المقاّصة، وإن وجود الشيك في النظ

أما  قبل جميع األطراف الثالثة )المستفيد، المسحوب عليه، وبنك المسحوب عليه(،  

لذلك فإنه   النص المقترح فيُلزم البنك بإعادة الشيك للمستفيد بعد السداد الجزئي، 

األمر   فإن  الجزئي  السداد  إلى  ترمي  والتي  المقترح  النص  غايات  مستوى  على 

 ة بناء تلك المنظومة بما يتفق مع غايات االقتراح بقانون. يتطلب إعاد

 

يخرج عن المركزي بهذه المدفوعات الجزئية    البحرين  مقترح إخطار مصرفإن   .2

 مرفق()  يرى المصرف حذف العبارة من المقترح.  نطاق رقابة المصرف، وبالتالي

 

ا
ً
 مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: -رابع

   أهمخب  اخا رل  واختجرية واخيخرح  طحل اجتمرع اخيج  ، أورد يعردة وزخي  

 ممر ٍ مع  بدا  تأخخد اخوزاية خ ؛ خمر فخ  م   ،  اص تياح برر و  محل اخ اي ووجرهت 

 يخربخ  ايف اخوخكر  وتيهخل تداوخهر، برإلمرف   خج حفا حق حرمل اخوخك أو ص

فخمر   اخوخك   ختوافياخميتفخد  م   م   خم   فخ   خمر  وكذخك  اخمتعرميخ  ،  خحروق  حفا 

يتترد) بيأخهر مفّاحً ل د اخموافر  ليج اص تياح   يعردت  بأ  اخوزاية  وأفرد  ،برخوخكر  

 مويوع  ر و .   اخغ   ده ف برر و  و حرخت  خيحكوم  إللدا

 

 



 

170 
 

General -  عام 

ا
ً
 مرئيات وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: -خامس

 ممثل وزاية اخعدل واخو و  اإليحمخ  واألو رف طحل اجتمرع اخيج  ، أفرد  

برر و  وهو   أ ب اص تياح  خهدف  خخ   اخذي  اصتجره  بهذا  أطذ  م طًيا  اخدول  بعض 

جواز اخيداد اخجزي  خيوخكر  مع حفا اخحق ف  اخمارخب  برخمتبر  م  مبيغ اخوخك 

واخيخي ف  اخمارخبر  اخرر و خ  واخرمريخ     تاي  األمي ذخك، موخًيا  خج أ  هذه 

تر) بيّ  مثل هذه األحكر)   خ)  ف  تويخعرتهر  ص بيب  بيوز موكح  لميخ  اخدول 

تطص تداول اخوخكر  وا يخربخ  حيكتهر، م كًدا اخحرج   خج معيف  اختابخق اخعمي  

ويود  ل د  و جيا اتهر  اخماريف  ل   اخمي وخ   اخجهر   تعرمل  وكخفخ   األمي  خهذا 

حخث   حرص  اخيداد اخجزي  خيوخكر ، وكذخك تعرمل اخجهر  اخرمريخ  ف  هذا اخادد،

اخعدل   أ  وزاية     هذا اخموموع خعد جزيخ  ميتحدث  ف  اختويخع اخبحيخ  . وأوم 

هذا ب واخو و  اإليحمخ  واألو رف خ  تيتبق يأي اخجهر  األطيل اخمهم  اخمع خ   

األطص  – موموع  اخ ليج  اخا رل    وه   ووزاية  اخميكزي  اخبحيخ   مايف 

واخيخرح  اخو  –   واختجرية  اخيج    ف   اخوزيا ل د ايح   بمجي   أ    ،زايخ   م كًدا 

ف  مو  برخ  اختويخعر  اخمحيخ    اخوزاية ليج أت) اصيتعداد خديايت  دياي  وافخ 

خحكوم  إللداده ا   حرخ  اص تياح برر و   خجيتترد) بيأخهر مفّاحً ل د  ذا  اخاي ، و

 مويوع  ر و . اخغ  ف 

 

ا
ً
 رأي اللجنة:  -سادس

اخيج   )  تدايي   المادا  بتعديل  بقانو   الصادر  465االالتراح  التجارا  الانو   م    )

، والمقدم م  أصحال السعادا األعضاء:  1987( لسنل  7بالمرسوم بقانو  رالم )

صادق عيد آل رحمل، خالد حسي  المسقني، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دالل  

سلما  علي  جميلل  الاايد،  اخو   ،جاسم  خج    يأي  ليج  اختويخعخ  واايع   و  

، واخرر و خ   اخديتويخ   تخ اخ رحخم   واخرر و خ  واخذي ا تهج  خج يحم  اص تياح برر و   
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اخرر و   و اخيأي  مذكية  اايع  ليج  اص تارديكمر  اخيأي  وايتمع   خج ،  مذكية 

واخيخرح ،  واختجرية  اخا رل   ووزاية  اخميكزي،  اخبحيخ   م  مايف  كٍل  ممثي  

اص تياح   تبردل وجهر  اخ اي حول، وت)  واخو و  اإليحمخ  واألو رفووزاية اخعدل  

واخميتوري اخمرخ    خ اخرر و خ  خ اخيعردة ألمر  اخيج   واخميتوري  بخ  أاحر    برر و 

 واص تاردي.

ممر   ف   م    اخميجوة  اخغرخ   تحرخق  ف   خيره)  بمر  برر و   اص تياح  خأت  

ج ريخًر    -برإلمرف   خج حفا حق اخميتفخد    ا يخربخ  ايف اخوخكر  وتيهخل تداوخهر،

وأوري  اخمذكية اإلخمرحخ  اخميفر  برص تياح    فخمر تبرج م   خم  اخوخك.  -  ومد خًر

اخبحيخ   118اخمردة  برر و   خج   أ واخت  ت ص  ( م  ديتوي مميك   "ينظم   :ليج 

  مميك   حخث  ،  والموااي "القانو  النقد والمصار ، ويحدد المقاييس والمكاييل  

اخبحيخ  حيخا  ليج ومع اخروالد اخرر و خ  اخت  تيرلد ليج ت اخ) لميخ  ايف  

خعد اخوخك م  أبيز واداي،  اإلاخوفر  ف  تريخ       برلتبريه وي   تجريخ  ميتحر  اخوخك 

 األوياق اختجريخ  تداوًص ف  مميك  اخبحيخ ،  ص أ  اخروالد اخرر و خ  اخمعمول بهر ف  

اخو   اخحرخ  ص تغا  حك) مر  ذا كر  حير  اخيرح  خدل اخميحو  ليخ  ص خغا  

ص توجد  رلدة  ر و خ  تجخز خيميحو  ليخ  ايف حخث    ، خم  اخوخك بأكمي  خحرمي 

اخمتبر ، ممر خجعل م   اخمبيغ  اخميتفخد ف   اخحير  وحفا حق  اخموجود ف   اخمبيغ 

ل ص خعخق تداول اخوخك أو خمعف م   خمت  ف  األهمخ  بمكر  ت اخ) هذه اخميأخ  بوك

 اختداول، بل خعاخ   خم  مرخخ  وا تاردخ  م  طحل تيهخل لميخ  ايف .

 

اخذي   اخحك)  هذا  ت ص ليج  اخمرري    اخروا خ   بعض  أ   اإلورية  خج  وتجدي 

  اخميتفخد م  اخحاول ليج جز  م   خم  اخوخك بحي  مر ختوفي م  ياخد ف  خمكّ 

اخيرح ببر    خم  ب ، وبمر ص خطل  حير   اخيرح   اخيجوع ليج  اخميتفخد م   حق 

( 499ع اخمايي ف  اخمردة  اخوخك. ومثرل هذه اخروا خ  اخمرري   مر جر  ب  اخمويّ 

ع )، كمر أويده أخًمر اخمويّ 1999( خي    17م   ر و  اختجرية اخاردي برخرر و  ي )  
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اخمردة   ف   اصتح617اإلمريات   اخرر و   م   ي )  (  خي    18ردي  بوأ  1993(   (

 اخمعرمح  اختجريخ .

 

 ، فبرإلمرف   خج مر يبق ذكيه، برر و  اص تياح هذا أهمخ طيا  اخيج    خج  

ف  يخيره)  بطاوص  ض  طف فإ    اخم اوية  اخرمرخر  ياخد، لدد  بدو   اخوخكر  

ايتمياي   ليج  خوجع  ممر  م   خمتهر،  بجز   واخوفر   اخدخو   يداد  تدوخي  ويخيهل  

 األموال ف  حيك  اص تارد اخوا  .

 

وبرصتفرق   مردمخ   خيأي  اصيتمرع  وبعد  برر و ،  خح تياح  اخيج    دياي   بعد 

م  مردتخ ،  ا    – فمحً ل  اخدخبرج     – ختأخف  حخث  ،  ت  لردة اخرغ معه)؛ تم   

خ ص ( م   ر و  اختجرية اخموري  خخ  ا465خيتبدل ب ص اخمردة  أ   ليج    المادا األولى

 اآلت :

 :(465مادا )"

ان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكون الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، وكل بي -1

 وال يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إلصداره.  يكن.

إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر   -2

الموجود لديه إذا طلب المستفيد ذلك. وعلى المسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي  

أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم المستفيد أصل  

الشيك وشهادة بهذا اإليفاء وأن يخطر المصرف المركزي بذلك، ويكون للمستفيد 

، ع الحقوق المقررة له على مقابل الشيك كامال  على المبلغ المتبقي من قيمة الشيك جمي

تقضي ما  مراعاة  مع  المادت  وذلك  )ابه  القانون487)( و486ن  هذا  بينما ".  ( من 

 تنفيذية. المادة الثانيةجاءت 
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 د اياااتجمع اخوااايوا  بااااخغت  اخمعدخ (  أ  اص تياح برر و     اخيج   ويأ  

و لك مع مراعاا ما تقضاااي به لبرية "  مااارف   أ و ،اخدياااتويخ  واخرر و خ  ختردخم 

جار   خمااااامار   (؛  2" ف  لجز اخفرية  ( م  ها ا القاانو 487( و)486الماادتاا  )

اخجزي  خيوخك اخذي ص خرربي  كرمل اخياخد ليم  خيتفيخيا   وفر ميأخ  اخ  لد) تيك 

( م   ار و  اختجارية،  487،  486اخ ص ليج ميالارة اخماردتخ     حخاث    ،  طتيفااخم

اجتهارد فره  أو  ماااااري ؛ ابرًار خرارلادة ص اجتهارد مع ويود اخ ص، وخكو   خم ع أي  

ع  ليج يارح  اخواخك ياداد اخمبيغ ف  اخمدة اخمحددة ف  اخرر و ، واخت   ديهر اخموايّ 

فخمك  اخيجوع  رخوااخك بح تحدخد، ب اخجزي   اخوفر تيك مدة  تبياات  أوااهي، وحتج ص 

 .ف  اخرر و   خج اخروالد اخعرم 

 

 َ  ليخهار واخت  ا ت عا  بهار  وخأليااااابار  اخماذكوية اخت  بُ ،  مؤا تقؤدم  وبنؤاء على 

ا  ه،ا تها   خج جواز  اي؛  اخيج ا  ( من الالئحؤة الؤداخليؤة  92المؤادة )  لحكم  وذلؤك وفقؤ 

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

 

ا
ً
اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سابع

( م  اخحيحا  اخاداطيخا  خمجي  اخواااااويل، اتفرا  اخيج ا   39 لمارصً خ ص اخماردة       

 ليج اطتخري كل م :

 مقرًرا أصلياًا.  األستاذ صادق عيد آل رحمة  سعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.   األستاذ ياسر إبراهيم حميدان  سعادة  .2
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ً
توصية اللجنة:  -اثامن

بجواز  تواا ، فإ  اخيج    داي م  م ر وار  ومر أبدي م  آيا ف  ماو  مر     

( م  الانو  التجارا الصاااادر بالمرساااوم  465االالتراح بقانو  بتعديل المادا )   اي

والمقدم م  أصاااحال الساااعادا    )بصااايغته المعدلل(،  1987( لسااانل 7بقانو  رالم )

خالد حسااي  المسااقني، الدكتور بسااام إسااماعيل   األعضاااء: صااادق عيد آل رحمل،

 .البنمحمد، دالل جاسم الاايد، جميلل علي سلما 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 

 خالد حسني املسقطي                                        رضا عبداهلل فرج             

الشؤون املالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 م  2021ديسمبر  1  :التاريخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 

 واالقتصادية رئيــس جلنــة الشؤون املالية   
 

)  الموضوع:  المادة  بتعديل  بقانون  الصادر  465االقتراح  التجارة  قانون  من   )

بقانون رقم ) السعادة األعضاء:    ،1987  ( لسنة7بالمرسوم  والمقدم من أصحاب 

دالل  محمد،  بسام إسماعيل البن   ، الدكتورخالد حسين المسقطي،  صادق عيد آل رحمة

  جاسم الزايد، جميلة علي سلمان.

 

 تحيل نيبل وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس  ، أرفق  م2021نوفمبر    22بتاريخ       

االقتراح بقانون   (، نسخة من4د    5ل ت ق / ف    ص  675، ضمن كتابه رقم )المجلس

المادة )  بالمرسوم بقانون رقم )465بتعديل  التجارة الصادر   ( لسنة7( من قانون 

خالد حسين ،  صادق عيد آل رحمةوالمقدم من أصحاب السعادة األعضاء:    ،1987

  ،دالل جاسم الزايد، جميلة علي سلمانمحمد،  بسام إسماعيل البن   ، الدكتورالمسقطي

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

 الشؤون المالية واالقتصادية.
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عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماعها    م2021 نوفمبر  30 ريخوبتا     

اخمذكوي، ومذكيت  اإلخماااارحخ ، كمر  رر و   اص تياح بحيث اطلعت على   ،ساااااد ال

اياتعيما  اخمذكية اخمعدة م   بل اخمياتواري اخرر و  ، واخمياتواري اخرر و   اخميارلد  

  اختجرية    ر و   وااامول مدل ف   اخدول  برتجرهر    جدول خيج   بواااأ  ، واايع  ليج

، اخمعد م   بل اخميااتوااري اخجزي   اخوفر   خريياخوااخك   أحكر)  تتماام   طرص ب ص

 .اخرر و   خيج  

 

لمبؤادئ رار و   اص تياح بإلى عؤدم مخؤالفؤة    –بعؤد المؤداولؤة والنقؤاش    –وانتهؤت اللجنؤة     

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنل:

 

( من قاانون التجاارة  465االقتراح بقاانون بتعاديال الماادة )  ترى اللجنؤة سؤؤؤؤالمؤة      

والمقدم من أصااحاب السااعادة    ،1987 ( لساانة7الصااادر بالمرسااوم بقانون رقم )

بسااام إسااماعيل   ، الدكتورخالد حسااين المسااقطي،  صااادق عيد آل رحمةاألعضاااء:  

من النؤاحيتين الؤدسؤؤؤؤتوريؤة   ،دالل جااساااام الزاياد، جميلاة علي ساااالماانمحماد،  البن 

 والقانونية.

 

 دالل جاسم الزايد                                                                

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 


