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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 
مشروع قانون بالتصديق على 

اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين 
وحكومة جزر فارو، بشأن تبادل 
املعلومات يف املسائل الضريبية، 

( 3املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 م.  2012لسنة 
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 م 2012مارس  6التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التاسع والثالثونالتقرير 
 خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية 

 بشأن جزر فارو بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
 تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالثدور 
 

 
 

 مقدمـة : 
 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      
 ( املؤرخ يف2022-2-4/ص ل خ أ/ 304الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت  من م،2022فرباير  20 
بالتصديق على اتفاقية مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( 

، على بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية جزر فاروبني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد  أن تتم دراسته وإبداء

 أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 م.2022مارس  3تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السادس عشر املوافق  (1)
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر والر     (2)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 ()مرفقرأي املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.  -

 ()مرفق مرئيات وزارة املاليرررة. -
 (مرفقومرفقاته. )قرار جملس النواب  -

بشأن تبادل املعلومات يف املسائل  جزر فارواتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  -
 (مرفق. )الضريبية

 (مرفقمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه. ) -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (3)
 
  ،وقد حضر:وزارة المالية 

 وكيل الوزارة املساعد للموارد واملعلومات.          السيد إمساعيل عبدالنيب املرهون .1

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.           السيد سامي حممد محيد .2

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.          السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .3

 رئيس قسم العالقات الثنائية.  خليفةالشيخ فراس بن عبدالرمحن آل  .4
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الدكتور علي حسـن الطوالبـه كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4)
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. 

 

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفوتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة  -

ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثاني

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 
ـًا  رأي وزارة املاليــة: -ثالثـ

هو أن تقوم السلطات الضريبية  االتفاقيةاهلدف الرئيسي من هذه بينت وزارة املالية أن      
املختصة يف الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل املعلومات ذات الصلة بإدارة 

وذلك فيما يتعلق بالضرائب املعنية يف هذه االتفاقيات،  ،وتنفيذ القوانني الوطنية للطرفني املتعاقدين
الضرائب، استرداد وتنفيذ املطالبات  وتتضمن هذه املعلومات حتديد وتقييم وحتصيل هذه

لالستحقاقات الضريبية أو التحقيق يف املسائل الضريبية، على أن يتم تبادل املعلومات وفقًا 
 ألحكام هذه االتفاقية بسرية تامة.

اتفاقيات تبادل املعلومات بالنسبة للضرائب معترف هبا دوليا ومت إقرارها من قبل األمم      
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واملنتدى العاملي للشفافية وة العشرين، جمموعواملتحدة، 

 وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية.
 

هدف ونطاق هذه االتفاقية، الوالية  مادة وهي: 24تتضمن اتفاقيات تبادل املعلومات      
القضائية، الضرائب املعنية، التعاريف، تبادل املعلومات عند الطلب، التدقيق الضرييب اخلارجي، 
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احتمالية رفض الطلب، السرية، املصاريف، تطبيق التشريعات، إجراءات االتفاق املتبادل، دخول 
 االتفاقية حيز النفاذ، إهناء هذه االتفاقية.

      

وتقع جزر الفارو يف أقصى مشال أوروبا بني البحر النروجيي واحمليط األطلسي الشمايل، يف      
 منتصف املسافة بني النرويج وأيسلندا.

 
ـًا: رأي اللجنــة:  رابعـ

 

تدارست اللجنة مشروع القانون، وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مرن قبرل أصرحاب         
واملستشار وممثلي وزارة املالية، واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، السعادة أعضاء اللجنة، 

قرار جملس النواب ومرفقاته بشرأن مشرروع    واطلعت اللجنة علىاالقتصادي واملايل باجمللس، 
القانون، وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

قرد   البحرين ، ورأت اللجنة أن حكومة مملكةمن الناحيتني الدستورية والقانونية مشروع القانون
وقعت على اتفاقيات بينها وبني حكومات دول جمموعة نورديك وهي )مملكة الدمنارك، وجرزر  
فارو، ومجهورية فنلندا، وجرينلند، وأيسلندا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد(، وذلرك بشرأن   

شأن الضرائب ال  هلا صلة بتحديد وتقييم وحتصيل الضرائب، حبيث ال ميكرن  تبادل املعلومات ب
حتقق اهلدف من منع التهرب الضرييب إال بالتوقيع مع جمموعة النورديك بكامل أعضائها، وتربني   

 أن هذه االتفاقيات تتسم ببعض السمات املشتركة وهي:
 

  هلا صلة بتحديرد، وتقيريم،   هتدف االتفاقيات إىل تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال .2
 ووحتصيل الضرائب، واسترداد وتنفيذ املطالبات لالستحقاقات الضرريبية أو التحقيرق، أ  

 االهتام يف املسائل الضريبية.
 بينت االتفاقيات نطاق تطبيقها، وواليتها القضائية. .2
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حددت االتفاقيات الضرائب املعنية ال  تتضمن الضرائب من كل نوع ووصرف الر     .4
رض يف الطرفني املتعاقدين، والضرائب املماثلة أو املشاهبة يف اجلوهر وال  تفرض بعرد  تف

 تاريخ توقيع االتفاقيات، باإلضافة إىل الضرائب احلالية، أو بداًل منها.

عرفت االتفاقيات بعض املصطلحات الواردة فيها مثل سلطة خمتصة، وضريبية، واملسرائل   .3
 الضريبية اجلنائية ... اخل.

 اولت االتفاقية الكيفية ال  يتم هبا تبادل املعلومات عند الطلب.تن .5

أجازت االتفاقية لألطراف املتعاقدة التصريح ملمثلي السلطة املختصة التابعة للطرف املتعاقد  .6
بالتدقيق الضرييب، كما أجازت أيًضا ألي طرف متعاقد رفرض إعطراء أي معلومرات    

 مطلوبة يف حال تعارضها مع قوانينه.

لت االتفاقيات األطراف املتعاقدة أيه مصاريف قد تتكبدها عنرد تقردمي املسراعدة    مح .7
 املطلوبة.

تناولت االتفاقيات إجراءات االتفاق املتبادل يف حال نشوء صعوبات أو شركوك تتعلرق    .8
 بتنفيذ أو تفسري االتفاقية.

التشريعات، ( حتت عنوان تطبيق 20تضمنت االتفاقية املربمة مع مملكة السويد مادة رقم ) .9
إذا ألزمت هذه املادة الطرفني املتعاقدين بإصدار أي تشريع ضروري لاللترزام بأحكرام   

 االتفاقية وتنفيذها.

 .وأخرًيا تناولت االتفاقيات األحكام اخلتامية املتعلقة ببدء النفاذ واإلهناء.20

      
 مشروع قانون ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      

بشأن  جزر فاروبالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة رقم )  ( لسنة )   ( 
 .مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق واملوافقة على، تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية
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ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامس
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  49املادة ) إعمااًل لنص 
 كل من :

 

 مقرًرا أصلًيا.  نانسي دينا خضوري ةاذسعادة األست .1
ـًا.  بشميحممد إبراهيم سعادة األستاذ  .2  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادس
دراسة مشروع القانون، فإن اللجنرة  يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء 

 توصي مبا يلي:
 
 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالتصديق على اتفاقية بني املوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية جزر فاروحكومة مملكة البحرين وحكومة 

 

 وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق.املوافقة على مواد مشروع القانون كما  -
 
 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
 

 عبدالرمحند. صـالح علـي                  د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة          
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                  نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين       والدفاع واألمن الوطين                                          
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية بني حكومة 
 مملكة البحرين وحكومة جزر فارو بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 
 
 

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،  االطالعبعد 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
البحرين وحكومة جرزر فرارو   

 الديباجة
املوافقة على قررار جملرس    -

النررواب بتصررحيح اخلطررأ 
 اللغوي.

 الديباجة
تصحيح اخلطأ اللغوي الوارد  -

( لتصبح اإلطالعيف كلمة )
 (.االطالع)

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 البحرين.ملك مملكة 

 على الدستور،  االطالعبعد 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
البحرين وحكومة جرزر فرارو   

 الديباجة
 
 
 
 
 
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد اإلطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
البحرين وحكومة جرزر فرارو   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  

 ،2022أكتوبر  23بتاريخ 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  

 ،2022أكتوبر  23بتاريخ 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  

 ،2022أكتوبر  23بتاريخ 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 

اآليت نصه، وقد صردقنا  القانون 
 عليه وأصدرناه:

 

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومرة  
مملكة البحرين وحكومرة جرزر   
فارو بشأن تبادل املعلومرات يف  
املسائل الضريبية املوقعة يف باريس 

، 2022أكترروبر  23بترراريخ 
 .واملرافقة هلذا القانون

 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومرة  
مملكة البحرين وحكومرة جرزر   
فارو بشأن تبادل املعلومرات يف  
املسائل الضريبية املوقعة يف باريس 

، 2022أكترروبر  23بترراريخ 
 .واملرافقة هلذا القانون
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

فيذ هرذا  تن –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 
 
 
 
 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2102فبراير  21التاريخ : 
 

 

 سعادة الدكتور / صالح علي حممد   احملرتم
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
الموضوع: مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديي  لىدا ااقاقيدة بديو ة ومدة ممى دة 

 البحريو وة ومة جزر فارو بشأن ابادل المعىومات في المسائل الضريبية. 

 

 السالم لىي م ورةمة هللا وبركااه،،

 

 

، رئدي  الملىد  السديي لىدي بدو حدالص الصدالصمعدالي م، أرفق  0210فبراير  02بتاريخ 

مشددروع قددانون رقددم ) ( (، نسقق م  ققك 0210 -0 -3ص ل ت ق/  424ضقق ك اتابققم رققق   

لسددنة ) ( بالتصدديي  لىددا ااقاقيددة بدديو ة ومددة ممى ددة البحددريو وة ومددة جددزر فددارو بشددأن 

إلققل لة ققم ال ققتور الت ققريانم وال انلننققم، و لقق  ابددادل المعىومددات فددي المسددائل الضددريبية ، 

 م للة م ال تور ال ارجنم والدفاع واأل ك اللط ي.ل  اق تم وإبداء ال الحظات علن

 

 

 



 010 

 

م، ع قققدت لة قققم ال قققتور الت قققريانم وال انلننقققم اجت اع قققا 0210فبرايقققر  02وبتقققاريخ      

ال قكالر، واتفااقنقم، و لق  برضقلر  ، حنث اطلات علل   روع ال قانلرالسادس والا ريك

 ال ست ار ال انلني بال ةلس.

 

 

ل بقاد  وأحاقام  إلل عدم   الاقم   قروع ال قانلر –باد ال داولم وال  اش  –وانت ت اللة م       

 الدستلر.

 

 

 رأي الىلنة:

مشددروع قددانون رقددم ) ( لسددنة ) ( بالتصدديي  لىددا ااقاقيددة بدديو فققرا اللة ققم سققال م      

ة ومدددة ممى دددة البحدددريو وة ومدددة جدددزر فدددارو بشدددأن ابدددادل المعىومدددات فدددي المسدددائل 

 الدستلريم وال انلننم. ك ال احنتنك الضريبية، 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

اتفاقية بني حكومة  بالتصديق على
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 
فنلندا، بشأن تبادل املعلومات يف 
املسائل الضريبية، املرافق للمرسوم 

 .م2012( لسنة 4امللكي رقم )
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 م 2012مارس  6التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثامن والثالثونالتقرير 
 خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية 

 بشأن  مجهورية فنلندابني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
 تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
 

 

 مقدمـة : 
 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      
 ( املؤرخ يف2022-2-4/ص ل خ أ/ 499الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت  من م،2022فرباير  20 
بالتصديق على اتفاقية مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( 

، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبيةلندا نمجهورية فبني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل على أن تتم دراسته 

 موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م2022مارس  3تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السادس عشر املوافق  (5)
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر والر     (6)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 ()مرفق. رأي املستشار االقتصادي واملايل باجمللس -

 ()مرفق مرئيات وزارة املاليرررة. -
 (مرفقومرفقاته. )قرار جملس النواب  -

بشأن تبرادل املعلومرات يف   لندا نمجهورية فاتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  -
 (مرفق. )املسائل الضريبية

 (مرفقمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه. ) -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (7)
 

  ،وقد حضر:وزارة المالية 

 وكيل الوزارة املساعد للموارد واملعلومات. السيد إمساعيل عبدالنيب املرهون (1

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.  السيد سامي حممد محيد (2

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.  السيد عبدالكرمي حممد بوعالي (3

 القات الثنائية.رئيس قسم الع  الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة (4
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 الدكتور علي حسـن الطوالبـه كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (5
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفوتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة  -

 

ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 

ـًا  رأي وزارة املاليــة: -ثالثـ

هو أن تقوم السلطات الضريبية املختصة  االتفاقيةاهلدف الرئيسي من هذه بينت وزارة املالية أن   
يف الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل املعلومات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ 

وذلك فيما يتعلق بالضرائب املعنية يف هذه االتفاقيات،  ،القوانني الوطنية للطرفني املتعاقدين
الضرائب، استرداد وتنفيذ املطالبات  وتتضمن هذه املعلومات حتديد وتقييم وحتصيل هذه

لالستحقاقات الضريبية أو التحقيق يف املسائل الضريبية، على أن يتم تبادل املعلومات وفقًا 
 ألحكام هذه االتفاقية بسرية تامة.

اتفاقيات تبادل املعلومات بالنسبة للضرائب معترف هبا دوليا ومت إقرارها من قبل األمم      
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واملنتدى العاملي للشفافية وة العشرين، جمموعواملتحدة، 

 وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية.
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هدف ونطاق هذه االتفاقية، الوالية  مادة وهي: 24تتضمن اتفاقيات تبادل املعلومات      
يق الضرييب اخلارجي، القضائية، الضرائب املعنية، التعاريف، تبادل املعلومات عند الطلب، التدق

احتمالية رفض الطلب، السرية، املصاريف، تطبيق التشريعات، إجراءات االتفاق املتبادل، دخول 
 االتفاقية حيز النفاذ، إهناء هذه االتفاقية.

 
    

صناعًيا خمتلًطا، ويعد قطاع اخلدمات أكرب قطاعات االقتصاد بنسبة  متتلك فنلندا اقتصاًدا     
%، 259%، واإلنتاج األويل بنسبة 4253الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة %، تليها 6557

وفيما يتعلق بالتجارة اخلارجية فيشكل التصنيع القطاع االقتصادي الرئيسي، وأكرب الصناعات يف 
فنلندا هي اإللكترونيات، واآلالت واملركبات وغريها من املنتجات املعدنية ذات االستخدام 

 الغابات، واملواد الكيميائية. اهلندسي، وصناعة
 

ـًا: رأي اللجنــة:  رابعـ
 

تدارست اللجنة مشروع القانون، وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مرن قبرل أصرحاب         
واملستشار وممثلي وزارة املالية، واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، السعادة أعضاء اللجنة، 

قرار جملس النواب ومرفقاته بشرأن مشرروع    واطلعت اللجنة علىاالقتصادي واملايل باجمللس، 
القانون، وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

قرد   البحرين ، ورأت اللجنة أن حكومة مملكةمشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية
ني حكومات دول جمموعة نورديك وهي )مملكة الدمنارك، وجرزر  وقعت على اتفاقيات بينها وب

فارو، ومجهورية فنلندا، وجرينلند، وأيسلندا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد(، وذلرك بشرأن   
تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلا صلة بتحديد وتقييم وحتصيل الضرائب، حبيث ال ميكرن  
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إال بالتوقيع مع جمموعة النورديك بكامل أعضائها، وتربني    حتقق اهلدف من منع التهرب الضرييب
 أن هذه االتفاقيات تتسم ببعض السمات املشتركة وهي:

 

هتدف االتفاقيات إىل تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلا صلة بتحديرد، وتقيريم،    (2
 والتحقيرق، أ وحتصيل الضرائب، واسترداد وتنفيذ املطالبات لالستحقاقات الضرريبية أو  

 االهتام يف املسائل الضريبية.
 بينت االتفاقيات نطاق تطبيقها، وواليتها القضائية. (2

حددت االتفاقيات الضرائب املعنية ال  تتضمن الضرائب من كل نوع ووصرف الر     (4
تفرض يف الطرفني املتعاقدين، والضرائب املماثلة أو املشاهبة يف اجلوهر وال  تفرض بعرد  

 االتفاقيات، باإلضافة إىل الضرائب احلالية، أو بداًل منها.تاريخ توقيع 

عرفت االتفاقيات بعض املصطلحات الواردة فيها مثل سلطة خمتصة، وضريبية، واملسرائل   (3
 الضريبية اجلنائية ... اخل.

 تناولت االتفاقية الكيفية ال  يتم هبا تبادل املعلومات عند الطلب. (5

قدة التصريح ملمثلي السلطة املختصة التابعة للطرف املتعاقد أجازت االتفاقية لألطراف املتعا (6
بالتدقيق الضرييب، كما أجازت أيًضا ألي طرف متعاقد رفرض إعطراء أي معلومرات    

 مطلوبة يف حال تعارضها مع قوانينه.

محلت االتفاقيات األطراف املتعاقدة أيه مصاريف قد تتكبدها عنرد تقردمي املسراعدة     (7
 املطلوبة.

تفاقيات إجراءات االتفاق املتبادل يف حال نشوء صعوبات أو شركوك تتعلرق   تناولت اال (8
 بتنفيذ أو تفسري االتفاقية.
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( حتت عنوان تطبيق التشريعات، 20تضمنت االتفاقية املربمة مع مملكة السويد مادة رقم ) (9
إذا ألزمت هذه املادة الطرفني املتعاقدين بإصدار أي تشريع ضروري لاللترزام بأحكرام   

 فاقية وتنفيذها.االت

 .وأخرًيا تناولت االتفاقيات األحكام اخلتامية املتعلقة ببدء النفاذ واإلهناء.20 (20

 
 مشروع قانون ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      

لندا نمجهورية فبالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة رقم )  ( لسنة )   ( 
مواد املشروع كما وردت يف اجلدول  واملوافقة على، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 .املرفق
 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامس
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  49إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًا.  نانسي دينا خضوري ةاذسعادة األست .3  مقرًرا أصلي
ـًا.  بشميحممد إبراهيم سعادة األستاذ  .4  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادس

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنرة  
 توصي مبا يلي:
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالتصديق على اتفاقية بني املوافقة من حيث املبدأ على  -  
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل  مجهورية فنلنداحكومة مملكة البحرين وحكومة 

 .الضريبية
 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
 
 
 

 زم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الال

 

 

 عبدالرمحند. صـالح علـي                   د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة          
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                  نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين       والدفاع واألمن الوطين                                          
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية بني حكومة 
 مملكة البحرين وحكومة مجهورية فنلندا بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 احلكومةكما وردت من 

 الديباجة
 
 
 
 
 

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،  االطالعبعد 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  

مجهورية فنلندا البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 

 الديباجة
املوافقة على قرار جملس النواب  -

 بتصحيح اخلطأ اللغوي.

 الديباجة
تصحيح اخلطأ اللغوي الوارد  -

( لتصبح اإلطالعيف كلمة )
 (.االطالع)

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

خليفـة     ى آل حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،  االطالعبعد 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  

مجهورية فنلندا البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 

 الديباجة
 
 
 
 
 
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد اإلطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
مجهورية فنلندا البحرين وحكومة 

بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 



 010 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 احلكومةكما وردت من 

الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  
 ،2022أكتوبر  23بتاريخ 

الشورى وجملس النواب أقر جملس 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  
 ،2022أكتوبر  23بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
ا القانون اآليت نصه، وقد صردقن 

 عليه وأصدرناه:

الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  
 ،2022أكتوبر  23بتاريخ 
جملس الشورى وجملس النواب أقر 

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومرة  

مجهورية مملكة البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومرات يف  فنلندا 

املسائل الضريبية املوقعة يف باريس 
، 2022أكترروبر  23بترراريخ 

 .واملرافقة هلذا القانون
 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومرة  

مجهورية مملكة البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومرات يف  فنلندا 

املسائل الضريبية املوقعة يف باريس 
، 2022أكترروبر  23بترراريخ 

 .واملرافقة هلذا القانون
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 احلكومةكما وردت من 

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 
 
 
 
 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2102فبراير  21التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
) ( بالتصديي  لىدا ااقاقيدة بديو ة ومدة ممى دة ( لسنة  قانون رقم ) مشروع :الموضوع

 بشأن ابادل المعىومات في المسائل الضريبية.  فنىنياالبحريو وة ومة ممى ة 

 

 السالم لىي م ورةمة هللا وبركااه،،

 

 

، رئدي  الملىد  السيي لىي بو حالص الصدالصمعالي ، أرف  م0210فبراير  02بتاريخ 

(  قدانون رقدم ) مشدروع  قك (، نسق م0210 -0 -3ت ق/  ل ص 422رق    ض ك اتابم

بشدأن فىنديا ) ( بالتصيي  لىا ااقاقية بيو ة ومة ممى ة البحريو وة ومدة ممى دة لسنة 

وال انلننقم، و لق   إلقل لة قم ال قتور الت قريانم،  المعىومات في المسدائل الضدريبية ابادل

 .ال تور ال ارجنم والدفاع واأل ك اللط ي للة م ل  اق تم وإبداء ال الحظات علنم
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م، ع قققدت لة قققم ال قققتور الت قققريانم وال انلننقققم اجت اع قققا 0210فبرايقققر  02وبتقققاريخ      

ال قكالر، واتفااقنقم، و لق  برضقلر  ، حنث اطلات علل   روع ال قانلرالسادس والا ريك

 ال ست ار ال انلني بال ةلس.

 

 

ل بقاد  وأحاقام   قانلرال   قروعإلل عدم   الاقم  –اولم وال  اش باد ال د –وانت ت اللة م       

 الدستلر.

 

 رأي الىلنة:

) ( بالتصدديي  لىددا ااقاقيددة بدديو ( لسددنة  قددانون رقددم ) مشددروعفققرا اللة ققم سققال م      

بشددأن ابددادل المعىومددات فددي المسددائل  فنىنددياة ومددة ممى ددة البحددريو وة ومددة ممى ددة 

 الدستلريم وال انلننم. ك ال احنتنك ، الضريبية

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

اخلارجية واألمن تقرير جلنة الشؤون 
الوطين خبصوص مشروع قانون 

بالتصديق على اتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة جرينلند، 
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية، املرافق للمرسوم امللكي 

 .م2012( لسنة 5رقم )
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 م 2012مارس  6التاريخ : 

 

 والثالثون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين سابعالتقرير ال
 خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية 

 بشأن  جرينلندبني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
 تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 الثاين من الفصل التشريعي الثالث دور االنعقاد العادي
 

 

 مقدمـة : 
 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      
 ( املؤرخ يف2022-2-4/ص ل خ أ/ 494الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت  من م،2022فرباير  20 
بالتصديق على اتفاقية مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( 

، على أن بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية جرينلندبني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه تتم دراسته وإبداء 

 ثالثة أسابيع من تارخيه.
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

مرارس   3تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السرادس عشرر املوافرق     (1
 م.2022

 

ت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظر وال  اطلع (2
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 ()مرفقرأي املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.  -

 ()مرفق مرئيات وزارة املاليرررة. -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

بشأن تبادل املعلومات يف املسرائل   جرينلنداتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  -
 (مرفق. )الضريبية

 (مرفقمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه. ) -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (3
 
  ،وقد حضر:وزارة المالية 

 .وكيل الوزارة املساعد للموارد واملعلومات إمساعيل عبدالنيب املرهونالسيد  .1

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.  السيد سامي حممد محيد .2

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.  السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .3
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 رئيس قسم العالقات الثنائية.  الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة .4

 
الدكتور علي حسـن الطوالبـه كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس .5

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. 

 

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفوتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة  -

 

ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 

ـًا  رأي وزارة املاليــة: -ثالث
هو أن تقوم السلطات الضريبية  االتفاقيةاهلدف الرئيسي من هذه بينت وزارة املالية أن       

املختصة يف الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل املعلومات ذات الصلة بإدارة 
وذلك فيما يتعلق بالضرائب املعنية يف هذه االتفاقيات،  ،وتنفيذ القوانني الوطنية للطرفني املتعاقدين

الضرائب، استرداد وتنفيذ املطالبات  وتتضمن هذه املعلومات حتديد وتقييم وحتصيل هذه
لالستحقاقات الضريبية أو التحقيق يف املسائل الضريبية، على أن يتم تبادل املعلومات وفقًا 

 ألحكام هذه االتفاقية بسرية تامة.
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اتفاقيات تبادل املعلومات بالنسبة للضرائب معترف هبا دوليا ومت إقرارها من قبل األمم      
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واملنتدى العاملي للشفافية وة العشرين، جمموعواملتحدة، 

 وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية.
 

هدف ونطاق هذه االتفاقية، الوالية  مادة وهي: 24تتضمن اتفاقيات تبادل املعلومات      
يق الضرييب اخلارجي، القضائية، الضرائب املعنية، التعاريف، تبادل املعلومات عند الطلب، التدق

احتمالية رفض الطلب، السرية، املصاريف، تطبيق التشريعات، إجراءات االتفاق املتبادل، دخول 
 االتفاقية حيز النفاذ، إهناء هذه االتفاقية.

 

وتعترب جرينلند أكرب جزيرة يف العامل، وهي بلد عضو يف مملكة الدمنارك، ويعتمرد اقتصراد        
األمساك ومشتقاهتا، كما أن نشاط استخراج املعادن يف انتعاش ويشرمل  جرينلند على صادرات 

     استخراج اليورانيوم، األملنيوم، النيكل، البالتني، التنغسنت، التيتانيوم والنحاس.

 
ـًا: رأي اللجنــة:  رابعـ

 

تدارست اللجنة مشروع القانون، وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مرن قبرل أصرحاب         
واطلعت  وممثلي وزارة املالية، واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، السعادة أعضاء اللجنة، 

ية قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي جلنة الشؤون التشريع اللجنة على
والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدسرتورية  

قد وقعت على اتفاقيات بينها وبني حكومات  البحرين ، ورأت اللجنة أن حكومة مملكةوالقانونية
ندا، دول جمموعة نورديك وهي )مملكة الدمنارك، وجزر فارو، ومجهورية فنلندا، وجرينلند، وأيسل

ومملكة النرويج، ومملكة السويد(، وذلك بشأن تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلرا صرلة   
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حبيث ال ميكن حتقق اهلدف من منرع الترهرب الضررييب إال     بتحديد وتقييم وحتصيل الضرائب،
وتبني أن هذه االتفاقيات تتسم ببعض السرمات   بالتوقيع مع جمموعة النورديك بكامل أعضائها،

 شتركة وهي:امل
 

هتدف االتفاقيات إىل تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلا صلة بتحديرد، وتقيريم،    (2
 ووحتصيل الضرائب، واسترداد وتنفيذ املطالبات لالستحقاقات الضرريبية أو التحقيرق، أ  

 االهتام يف املسائل الضريبية.
 بينت االتفاقيات نطاق تطبيقها، وواليتها القضائية. (2

اقيات الضرائب املعنية ال  تتضمن الضرائب من كل نوع ووصرف الر    حددت االتف (4
تفرض يف الطرفني املتعاقدين، والضرائب املماثلة أو املشاهبة يف اجلوهر وال  تفرض بعرد  

 تاريخ توقيع االتفاقيات، باإلضافة إىل الضرائب احلالية، أو بداًل منها.

مثل سلطة خمتصة، وضريبية، واملسرائل  عرفت االتفاقيات بعض املصطلحات الواردة فيها  (3
 الضريبية اجلنائية ... اخل.

 تناولت االتفاقية الكيفية ال  يتم هبا تبادل املعلومات عند الطلب. (5

أجازت االتفاقية لألطراف املتعاقدة التصريح ملمثلي السلطة املختصة التابعة للطرف املتعاقد  (6
متعاقد رفرض إعطراء أي معلومرات    بالتدقيق الضرييب، كما أجازت أيًضا ألي طرف 

 مطلوبة يف حال تعارضها مع قوانينه.

محلت االتفاقيات األطراف املتعاقدة أيه مصاريف قد تتكبدها عنرد تقردمي املسراعدة     (7
 املطلوبة.

تناولت االتفاقيات إجراءات االتفاق املتبادل يف حال نشوء صعوبات أو شركوك تتعلرق    (8
 بتنفيذ أو تفسري االتفاقية.
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( حتت عنوان تطبيق التشريعات، 20االتفاقية املربمة مع مملكة السويد مادة رقم )تضمنت  (9
إذا ألزمت هذه املادة الطرفني املتعاقدين بإصدار أي تشريع ضروري لاللترزام بأحكرام   

 االتفاقية وتنفيذها.

 .وأخرًيا تناولت االتفاقيات األحكام اخلتامية املتعلقة ببدء النفاذ واإلهناء.20 (20

      
 مشروع قانون ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      

بشأن  جرينلندبالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة رقم )  ( لسنة )   ( 
 .مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق واملوافقة على، تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـًاخامسـ

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  49إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًا. نانسي دينا خضوري ةسعادة األستـاذ .1  مقرًرا أصلي
ـًا.  بشميحممد إبراهيم سعادة األستاذ  .2  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  اللجنـة: توصيـة -سادس
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنرة  

 توصي مبا يلي:
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالتصديق على اتفاقية بني املوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية جرينلندحكومة مملكة البحرين وحكومة 

 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
 
 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
 
 

 عبدالرمحند. صـالح علـي                   د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة          
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                   نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين       والدفاع واألمن الوطين                                          
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية بني حكومة 
 مملكة البحرين وحكومة جرينلند بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 
 
 

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،  االطالعبعد 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  

بشأن  جرينلندالبحرين وحكومة 
تبررادل املعلومررات يف املسررائل 

 الديباجة
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب بتعديل اخلطأ اللغوي.

 الديباجة
تصحيح اخلطأ اللغوي الوارد  -

( لتصبح اإلطالعيف كلمة )
 (.االطالع)

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،  االطالعبعد 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  

بشأن  جرينلندالبحرين وحكومة 
تبررادل املعلومررات يف املسررائل 

 الديباجة
 
 
 
 
 
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد اإلطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
بشأن  جرينلندالبحرين وحكومة 

تبررادل املعلومررات يف املسررائل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  
 ،2022أكتوبر  23بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  
 ،2022أكتوبر  23بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
صه، وقد صردقنا  القانون اآليت ن
 عليه وأصدرناه:

الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  
 ،2022أكتوبر  23بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومرة  

 جرينلندمملكة البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية املوقعة يف باريس بتاريخ 

، واملرافقة هلذا 2022أكتوبر  23
 .القانون

 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومرة  

 جرينلندمملكة البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية املوقعة يف باريس بتاريخ 

، واملرافقة هلذا 2022أكتوبر  23
 .القانون
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2102فبراير  21التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
 ومدة ممى دة ) ( بالتصديي  لىدا ااقاقيدة بديو ة( لسنة  قانون رقم ) مشروع :الموضوع

بشدددأن ابدددادل المعىومدددات فدددي المسدددائل  البحدددريو وة ومدددة ممى دددة جرينىندددي

 الضريبية. 

 

 السالم لىي م ورةمة هللا وبركااه،،

 

 

، رئدي  الملىد  السيي لىي بو حالص الصدالصمعالي ، أرف  م0210فبراير  02بتاريخ 

(  قدانون رقدم ) مشدروع  قك (، نسق م0210 -0 -3ت ق/  ل ص 314  ض ك اتابم رق 

جرينىنددي ) ( بالتصدديي  لىددا ااقاقيددة بدديو ة ومددة ممى ددة البحددريو وة ومددة ممى ددة لسددنة 

وال انلننقم،  إلقل لة قم ال قتور الت قريانم،  المعىومات في المسدائل الضدريبية بشأن ابادل

 .ال تور ال ارجنم والدفاع واأل ك اللط ي للة م و ل  ل  اق تم وإبداء ال الحظات علنم
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م، ع قققدت لة قققم ال قققتور الت قققريانم وال انلننقققم اجت اع قققا 0210فبرايقققر  02وبتقققاريخ      

ال قكالر، واتفااقنقم، و لق  برضقلر  ، حنث اطلات علل   روع ال قانلرالسادس والا ريك

 ال ست ار ال انلني بال ةلس.

 

 

ل بقاد  وأحاقام   قانلرال   قروعإلل عدم   الاقم  –اولم وال  اش باد ال د –وانت ت اللة م       

 الدستلر.

 

 

 رأي الىلنة:

) ( بالتصدديي  لىددا ااقاقيددة بدديو ( لسددنة  قددانون رقددم ) مشددروعفققرا اللة ققم سققال م      

بشددأن ابددادل المعىومددات فددي المسددائل  جرينىنددية ومددة ممى ددة البحددريو وة ومددة ممى ددة 

 الدستلريم وال انلننم. ك ال احنتنك ، الضريبية

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية خبصوص 

أحكام مشروع قانون بتعديل بعض 
( لسنة 55املرسوم بقانون رقم )

م، بشأن الالئحة الداخلية 2002
جمللس الشورى )املعد يف ضوء 

االقتراح بقانون املقدم من جملس 
 .الشورى(
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 م2012مارس  5التاريخ :
 

 والقانونيةالتقريـر التكميلي األول للجنـة الشؤون التشريعية 
 حول 

بشأن الالئحة  2002( لسنة 55)رقم بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون قانون  مشروع

 الداخلية جمللس الشورى ) املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(

 
 

 : مقدمــة
 

رئيس املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل صاحب  أرسلم  2022فرباير  28بتاريخ      
( إىل جلنة الشؤون  2022-2 -4ص ل ت ق/  324خطابًرا برقم )  جملس الشورى

فرباير  27التشريعية والقانونية، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته التاسعة عشرة املنعقدة بتاريخ 
رقم بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون قانون  مشروع، من م، بإعادة املادة األوىل2022

بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ) املعد يف ضوء االقتراح بقانون  2002( لسنة 55)
تكميلي ، على أن تتم دراستها وإبداء املالحظات وإعداد تقرير املقدم من جملس الشورى(

 يتضمن رأي اللجنة بشأهنا ليتم عرضه على اجمللس. 
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 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 ت اللجنة باإلجراءات التالية :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قام
 

دور االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي  تدارست اللجنة املادة األوىل من مشروع القانون يف (0)
 م.2022 فرباير 29 املنعقد بتاريخ  ين،عشروالابع الثالث يف االجتماع الس

 

سعادة األسـتاذ  اجمللس  عت اللجنة أثناء دراستها للمادة على االقتراح املقدم من عضواطل (2)
 بشأن املادة. ،سيد حبيب مكي هاشم

 

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني     املستشار القانوين للمجلس. .1

 

 مريفت علي حيدر توىل أمانة سر اللجنة السيدة. 

 
ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ

، انتهت اللجنة إىل توصيتها بشأن ، املادة األوىل من مشروع القانونتدارست اللجنة بعد أن      
 املادة املعادة، وذلك وفق ما هو موضح باجلدول املرفق.

 
ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالث

 

 ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيرار  49إعمااًل لنص املادة )      
 كل من :
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ـًا.                 األستاذ أمحد إبراهيم هبزادسعادة  .1  مقرًرا أصلي

 ا.مقرًرا احتياطًي                األستاذة مجيلة علي نصيفسعادة  .2

 
 

ـًا  توصية اللجنة :  -رابع
 
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
 
بتعـديل بعـض أحكـام    قانون  مشروع املادة األوىل من  اللجنة بشأن ةتوصياملوافقة على  -

بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ) املعد يف  2002( لسنة 55)رقم املرسوم بقانون 
 وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق. ،ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(

 
 وقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس امل

 
 
 
 

 

  دالل جاسم الزايد                            رباب عبدالنيب العريض
 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  
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 املادة األوىل املعادة من مشروع قانون رقم )  (  لسنة )       ( 
املعد يف ( بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى  2002( لسنة 55بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 (جملس الشورىضوء االقتراح بقانون املقدم من 

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 املادة األوىل

 

 

( 25يُرستبدل بنصري املرادتني )  

( من املرسوم بقرانون رقرم   24و)

 املادة األوىل 

توصي اللجنة باملوافقة على  -

 دون تعديل.ديباجة املادة األوىل 

 

 

 األوىل املادة

 

 

( 25يُرستبدل بنصري املرادتني )  

( من املرسوم بقرانون رقرم   24و)
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

بشأن الالئحرة   2002( لسنة 55)

الداخلية  جمللس الشورى النصران  

 اآلتيان:

 

 (:15مادة )

 

 

يتكون مكتب اجمللس من الررئيس  

 

 

 

 

 (:15مادة )

توصي اللجنة باملوافقة على نص  -

 املادة دون تعديل.

 

بشأن الالئحرة   2002( لسنة 55)

الداخلية  جمللس الشورى النصران  

 اآلتيان:

 

 (:15مادة )

 

 

يتكون مكتب اجمللس من الررئيس  



  

 011 

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان 

النوعية املنصوص عليها يف البنرود  

أوال وثانيًرا وثالثرًرا ورابعرًرا   

وخامسًرا وسادسًرا من الفقررة  

( مرن هرذه   22األوىل من املادة )

 الالئحة مبجرد انتخاهبم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان 

النوعية املنصوص عليها يف البنرود  

وثانيًرا وثالثرًرا ورابعرًرا    أواًل

وخامسًرا وسادسًرا من الفقررة  

( مرن هرذه   22األوىل من املادة )

 الالئحة مبجرد انتخاهبم.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 (:23مادة )

 

 

جيب أن يشترك العضو يف إحردى  

جلان اجمللس النوعية املنصوص عليها 

يف البنود أوال وثانيرًرا وثالثرًرا   

ورابعًرا وخامسًرا مرن الفقررة   

( مرن هرذه   22األوىل من املادة )

 (:23مادة )

توصي اللجنة باملوافقة على نص  -

 املادة دون تعديل.

 

 (:23مادة )

 

 

جيب أن يشترك العضو يف إحردى  

جلان اجمللس النوعية املنصوص عليها 

يف البنود أوال وثانيرًرا وثالثرًرا   

ورابعًرا وخامسًرا مرن الفقررة   

( مرن هرذه   22األوىل من املادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

الالئحة، وله أن يشترك يف اللجنرة  

 املنصوص عليها يف البند سادسًرا.

كما للعضو أن يشترك يف جلنة دائمة 

رى من تلك اللجان ال  واحدة أخ

 قد يُرشكلها اجمللس.

 

الالئحة، وله أن يشترك يف اللجنرة  

 املنصوص عليها يف البند سادسًرا.

كما للعضو أن يشترك يف جلنة دائمة 

رى من تلك اللجان ال  واحدة أخ

 قد يُرشكلها اجمللس.
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 (5ملحق رقم )
 

التشريعية تقرير جلنة الشؤون 
والقانونية خبصوص مشروع قانون 

( من املرسوم 18بتعديل املادة )
م 2002( لسنة 27بقانون رقم )

بإنشاء احملكمة الدستورية، )املعد يف 
ضوء االقتراح بقانون املقدم من 

 .جملس النواب(
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 م2012يناير  26التاريخ :
 

 التقريـر احلادي والعشرون للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
 حول 

( من املرسوم بقانون 18املادة ) تعديلب ) (( لسنة  قانون رقم ) مشروع
 بإنشاء احملكمة الدستورية. 2002( لسنة 27رقم )

 
 

 : مقدمــة
 

           رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون التشريعية والقانونيةاستلمت جلنة ال      
من دور االنعقاد  م، 2022يناير  2املؤرخ يف (  2022 -2 -4ص ل ت ق /  436) 

 والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  الثاين من الفصل التشريعي الثالث،العادي 
( لسنة 27( من املرسوم بقانون رقم )18املادة ) تعديلب ) (( لسنة  )قانون رقم  مشروع
وإعداد تقرير  ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظاتبإنشاء احملكمة الدستورية،  2002

 اجمللس. ليتم عرضه على  هيتضمن رأي اللجنة بشأن
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 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

م 2022يناير  22تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماع الثامن عشر املنعقد بتاريخ  (1)
 .من الفصل التشريعي الثالثمن دور االنعقاد الثاين 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشروع موضوع البحث والدراسة وال   (1)
 اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  قرار جملس النواب -

 (مرفق)احلكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوين. امذكرت، ومشروع القانون املذكور -

 
 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني     املستشار القانوين للمجلس. .2

 

 مريفت علي حيدر توىل أمانة سر اللجنة السيدة. 

 
ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ

 

موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملس النواب مشروع القانون ناقشت اللجنة      
بشأنه القاضي بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ، وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة 

وانتهت اللجنة إىل رفض املشروع بقانون من حيث املبدأ بأغلبية واملستشار القانوين باجمللس، 
ً  على حق احلكومة 206ة )أعضائها؛ إذ أنه مل يأِت جبديد، فاملاد ( من الدستور نصت صراحة
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وجملس الشورى وجملس النواب وذوي الشأن من األفراد وغريهم يف الطعن لدى احملكمة 
يف دستورية القوانني واللوائح، وعلى ذلك فإنه ال ميكن النظر إىل ما تضمنه قانون  ةالدستوري

احلق يف الطعن، وذلك مبعزٍل عما اشتملت احملكمة الدستورية من قواعد وأحكام يف شأن كفالة 
(، بل ينبغي رد مفهوم النص القانوين إىل مقصود املشرع 206عليه أحكام الدستور يف املادة )

 الدستوري يف شأن النص.
 

بإنشاء احملكمة  2002( لسنة 27/ أ( من املرسوم بقانون رقم ) 28كما ضمنت املادة )     
شورى والنواب يف رفع املنازعات اخلاصة بالرقابة على دستورية الدستورية، حق كل من جملسي ال

القوانني واللوائح إىل احملكمة الدستورية على النحو الذي تطلبه الدستور، كما أوضح آلية مباشرة 
، بشرط أن هلما هذا احلق بأن يكون بطلب من رئيس أي من اجمللسني باعتبارمها املمثلني القانونيني

( من 28بأغلبية أعضاء كل جملس، وبالتايل تنتفي احلاجة إىل تعديل املادة ) يكون طلب التقدمي
 املرسوم.  

 
ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالث

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيرار   49إعمااًل لنص املادة )      
 كل من :

 

ـًا             نصيف األستاذة مجيلة علي سعادة .3  .مقرًرا أصلي

ـً                سعادة األستاذة رباب العريض .4  .امقرًرا احتياطي

 
 

 

ـًا  توصية اللجنة :  -رابع
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
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( من 18املادة ) تعديلب ) (( لسنة  )قانون رقم  مشروعاملوافقة على  عدم  -
من حيث  بإنشاء احملكمة الدستورية، 2002( لسنة 27املرسوم بقانون رقم )

 .املبدأ
 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
 
 
 

 

  دالل جاسم الزايد                              رباب عبدالنيب العريض
 رئيس اللجنة                                              نائب رئيس اللجنة  
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 (6ملحق رقم )
 

املالية تقرير جلنة الشؤون 
واالقتصادية خبصوص احلساب 

اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية 
م، 2009ديسمرب  31املنتهية يف 

وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة 
م، 2009للدولة للسنة املالية 

 .والذي أعدته وزارة املالية
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 م2012فرباير   22التاريخ: 
 

التقرير اخلامس للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حول احلساب اخلتامي املوحد 
م، وتقرير أداء تنفيذ 2009ديسمرب  31للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

 م والذي أعدته وزارة املالية.2009امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الثاني 

 

 

 

 مقدمــــــة:
(، 0211 -5 -3/ ص ل م ق /  030، وب لجقققل ال  قققا) رقققق   م0211  قققايل 04بتقققاريخ 

رئققنس ال ةلققس إلققل لة ققم ال ققتور  أرسققص حققاحل ال اققالي  األسددتاع لىددي بددو حددالص الصددالص

الحسدا  التتدامي الموةدي لىيولدة لىسدنة الماليدة المنت يدة فدي ال النم واتقتصاديم نس م  ك 

م والددمي 2111، واقريددر أدات انقيددم الميزانيددة العامددة لىسددنة الماليددة 2111ديسددمبر  10

رأي اللة قم لارضقم ل  اق قتم ودراسقتم وإعقداد ف ريقر ب قتنم  تض  ق  ا ؛  ألياه وزارة المالية

 علل ال ةلس ال لقر.
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 إجراءات اللجنة : -والا 
 لتنقيم الت ىيف الممكور ألاله، قامت الىلنة باإلجراتات التالية :

 

الرسققا) ال تققا ي ال لحققد للدولققم ع ققدت اللة ققم اتجت اعققات التالنققم لبرققث ودراسققم   (1)

ال نزاننققم لاا ققم لسقق م  م وف ريققر أداء ف انققك0221ديسقق بر  31للسقق م ال النققم ال  ت نققم فققي 

 م:0221

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م0211يلننل    2  دور اتنا اد اتول الاصص الثالث(الا رور  1

 م0211يلننل   8  دور اتنا اد اتول الاصص الثالث(الرادي والا رور   0

 م0211يلننل  13  دور اتنا اد اتول الاصص الثالث( الثاني والا رور 3

 م0211يلننل  02  دور اتنا اد اتول الاصص الثالث( الثالث والا رور 4

 0211سبت بر  01 ال ا س والا رور  دور اتنا اد اتول الاصص الثالث( 5

 0211ديس بر  14 الثالث  دور اتنا اد الثاني الاصص الثالث( 2

 0210فبراير  15 الرادي ع ر  دور اتنا اد الثاني الاصص الثالث( 7

 0210فبراير  00 الثاني ع ر  دور اتنا اد الثاني الاصص الثالث( 8

 

، علققل الل ققائ  ال تال ققم و  اق ققت ا للرسققا) ال تققا ي اطلاققت اللة ققم، أ  ققاء دراسققت ا   (1)

  لضلع البرث والدراسم والتي اشت لت علل  ا يلي: لرسا) ال تا يبا

 ب ةلس ال لرا.   رف (رأي لة م ال تور الت ريانم وال انلننم  -

 قرار  ةلس ال لا) و رف افم.     رف ( -

 رأي ال ست ار ال انلني ل تور اللةار.   رف ( -

 رأي ال ست ار اتقتصادي وال الي.   رف ( -

 .   رف (م0221س بر دي 31 الرسا) ال تا ي ال لحد للدولم للس م ال النم ال  ت نم في -
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 .  رف (م0221م ال النم ف رير أداء ف انك ال نزاننم الاا م للس  -

 : كما ةضر االجتمالات مو ملى  الشورى كل مو 

 المسـتشار القانوني لشـؤون الىلان. األستــاع محســـو ةميــي مرهــون .0

 المستشار االقتصادي والمالي لشؤون الىلان. اليكتــــور جعقـــر محمـــي الصائـغ  .2

 

  محمي رضي محميالسيي وفلل ل أ انم س  ر اللة  م . 

 

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

 :وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة
 

  ور ال النقم للدولقم ت" الرسا) ال تا ي لل ق أن مو اليستور لىا (001)نصت المادة

 ةلس ال لا) خقالل األشق ر ال  سقم التالنقم تنت قاء  لإل عك الاام ال   ضي ي دم أوت  

، و يالر اعت قاد  ب قرار يصقدر عقك اقص  قك  ةلقس ال قلرا و  ةلقس  الس م ال النم

 ا ب الحظاف  ا ، و ي  ر في الةريدة الرس نم".    ال لا)   الع

 

  الالئحددة بشدأن  2112( لسدنة 11مدو المرسدوم بقددانون رقدم ) (011)نصدت المدادة

ور ال النم للدولم عقك ت" ي دم الرسا) ال تا ي لل  علل أر الشورى لى ملالياخىية 

خقالل ال  سقم األشق ر التالنقم تنت قاء السق م  ت    ةلقس ال قلا) أو لالاام ال   ضقي إلق

رئنس  ةلقس  لال النم ، و يرنلم رئنس  ةلس ال لا) باد أر يضع ال ةلس ف رير  إل

ا ب الحظاف  قا، و ي  قر فقي  ق   ال لرا، و يالر اعت قاد  ب قرار  قك ال ةلسقنك   الع

 الةريدة الرس نم".

 

  حاققام ال احققم ب  اق ققم ألعلققل أر " فسققري ا  ققك  ات الالئرققم (011)نصددت المددادة

ال  قص  قك واتعت ادات اإلضقافنم  ال نزاننم الاا م وإحدارها علل الرسا) ال تا ي و
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آخر  ك أبل) ال نزاننم، ا قا فسقري هقك  األحاقام علقل ال نزاننقات ال سقت لم  لبا) إل

آخققر  ققك أبلاب ققا  لوال لر ققم و اتعت ققادات اإلضققافنم ال تال ققم ب ققا وال  ققص  ققك بققا) إلقق

 وحساباف ا ال تا نم".

 

  الصددددادر بالمرسددددوم بقددددانون  مددددو قددددانون الميزانيددددة العامددددة( 0)لرفددددت المددددادة 

" البنانققات ال النققم السقق ليم لاققص  لرسققا) ال تققا ي علققل أنققما م2112لعددام  (11)رقددم 

البنانقات ال النقم السق ليم ال لحقدة للدولقم ااقص،  أو ، ج م حال نم علل حقدة أووزارة 

 في ن ايم الس م ال النم ال   ضنم، و فتض ك البنانات التالنم :

 .ال نزاننم الا ل نم -أ 

 .بنار اإليرادات و ال صروفات -) 

 .التدف  ال  دي  -ج 

فصققاحات  النققم أخققرا يرققددها الققلزير ، أو ف لققل ب لجققل ال اققاينر إأيققم بنانققات أو  -د 

 "ال راسبنم ال تاارف علن ا.

 

  ياقد القلزير بنانقات  النقم "علقل أر :مو قدانون الميزانيدة العامدة  (11)نصت المادة 

لتقي اوفتض ك بنانات لة نع اللزارات و الة ات الرال نقم ،  أر لحدة و  دق م علل 

ا لل اقاينر    ، و فاد هك  البنانقات وف ق الرسا) ال تا ي عك الس م ال النم ال   ضنمف ثص 

 ل ةلققس الققلزراء لل ظققر فن ققا و إحالت ققا إلقق لال راسققبنم ال تاققارف علن ققا و ف ققدم إلقق

 ةلس ال لا) خالل خ سم أش ر  ك فاريخ إقاال الرسابات الس ليم ، و يالر اعت قاد 

ر يصقققدر عقققك اقققص  قققك  ةلسقققي ال قققلا) و ال قققلرا البنانقققات ال النقققم ال لحقققدة ب قققرا

قبقص ن ايقم السق م ال النقم ا ب الحظاف  ا و ي  ر فقي الةريقدة الرسق نم ، و لق        الع

 ".الالح م

 

  أن مو قانون الميزانية العامة لىا (11)نصت المادة: 
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 ةلسي ال لا) و ال لرا خالل خ سم أش ر  قك فقاريخ إقاقال  لي دم  ةلس اللزراء إل"  -أ 

 الرسابات الس ليم ، ف رير أداء ف انك ال نزاننم للس م ال النم ال   ضنم.

ا ل نزاننقققم البقققرا    ققق   يتضققق ك ف ريقققر أداء ف انقققك ال نزاننقققم القققلارد بالب قققد السقققاب   ل ص -  

تليافقم و ال لجقلدات ال النقم و لللزارات و الة ات الرال نم، و إج الي الديك الاقام و  ر

اتلتزا ات ال ارئم و اإلعاقاءات الضقريبنم و األن ق م شقبم الرال نقم ، وال تقائ  ال ر  قم 

 ".الرئنسنم و أيم  تشرات أداء أخرا  ارنم باألهداف ال رحلدة ل نزاننم البرا   

 
ا
ا
 :2009للحساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية  : ملخصثالث

 
 في ال  ت نم ال النم للس م الدولم و صروفات إيرادات للدولم ال لحد ال تا ي الرسا) ي ثص

 للس م للدولم الاا م ال نزاننم في ل ا ال  صصم ال النم لالعت ادات وف ا  2009 ديس بر 31

 .2009  ال النم

 

 محتوى اقرير أدات انقيم الميزانية العامة:

 التالي: 0221الاا م للس م ال النم يلضح ف رير أداء ف انك ال نزاننم 

  بنانات فاصنلنم لل  ارنم بنك ال نزاننم ال ات دة إليرادات و صروفات الدولم واألرقام

 الاالنم ل ا.

  ،نسبم الارق بنك ال نزاننم ال ات دة واألرقام الاالنم واألسبا) ال تديم إلل هكا الارق

 .0228نم للس م ال النم الساب م واكل    ارنم األرقام الاالنم  ع األرقام الاال

  ال ال ح الرئنسم ل تائ  ف انك السناسم ال النم للدولموف انك ال نزاننم 

  ال تائ  ال النم الرئنسم لت انك ال نزاننم الاا م لاص  ك أبلا) اإليرادات وال صروفات

 الاا م
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 س م ال النم ال تنةم الرئنسم  ك ف انك ال نزاننم الاا م والاائض الكي فر   خالل ال

0221 

  0212ال بالغ ال دورة ل نزاننم الاام التالي 

  0221الديك الرال ي والتغنرات التي طرأت علنم خالل الاام 

  الالائد التي فرفبت علل الديك الرال ي خالل الاام ناسم و  ارنت ا  ع ال بالغ

 .0228ال ات دة في ال نزاننم وال بالغ الاالنم خالل الاام الساب  

 شرات ال النم لت انك ال نزاننم الاا م للدولم ب اص إج الي و اصص لاص  ك ال ت

 اللزارات والة ات الرال نم

 

كما ورد في  2111أدات االقتصاد البحريني في ظل األزمة المالية العالمية في لام 

 الحسا  التتامي الموةي:

، حنث ان اض  ادل ال  ل الر ن ي 0221ش د اتقتصاد البرري ي فراجاا  لرلظا في عام 

. يالد 0221% في عام 3.1إلل  0228% في عام 2.3لالقتصاد  باألساار الثابتم(  ك 

هكا اتن ااض إلل فداعنات األز م ال النم الاال نم. وبرسل األساار الةاريم ان اض حة  

  ك  0228% ع ا اار علنم في عام 11.8ب سبم  0221عام اتقتصاد البرري ي في 

  لنار دي ار(.   7.023 لنار دي ار إلل  8.035

 :2111مىتص الحسا  التتامي الصادر لو وزارة المالية لعام 

 اإليرادات العامة:

  ك ال نزاننم ال ات دة للس م ال النم 100.1بلغ إج الي فرصنص إيرادات الدولم  %

%   ارنم بإج الي اإليرادات ال رصلم للس م 32.0بلغت نسبتم بان ااض  0221

 .0228ال النم 
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 0221ديس بر  31أظ ر الرسا) ال تا ي ال لحد للدولم للس م ال النم ال  ت نم في ،

 1.311 لنلر ي ار،   ارنم بال ات دة  1.728أر اإليرادات الاالنم قد بلغت حلالي 

  لنلر دي ار.

 

 

 2009 دينمبر 31 في المالي  المةتهي  يرادا  لسنة ( بيان اإل1جدول رقم )

 9002الفعسي  9002الفعسي  9002االعتماد  البيان

 اإليرادا 

   
 النفط والغاز الطبيعي  

1,061,583,00
0 

1,417,823,19
6 

2,284,534,88
7 

 186,320,533 159,343,586 147,927,012 الضرائب والرسوم  

 137,341,695 44,740,048 34,072,413 منتجات خدمية وسلعية حكومية  

 25,591,699 23,891,799 86,454,056 ستثمارات واألمالك الحكوميةالا  

 29,467,743 28,410,267 37,600,000 اإلعانات  

 833,527 862,417 277,500 مبيعات األصول الرأسمالية  

 16,870,259 33,134,623 31,011,019 وإيرادات متنوعة غرامات وجزاءات  

 مجموع اإليرادا   
1,398,925,00
0 

1,708,205,93
6 

2,677,642,15
9 

 

  ك ال اف  ال رلي اإلج الي الت ديري 03.5شالت اإليرادات الاالنم  ا نسبتم  %

 لنلر دي ار،   ابص  7.024وال  درة ب بلغ  0221باألساار الةاريم للس م ال النم 

والبالغ  0228%  ك ال اف  ال رلي اإلج الي باألساار الةاريم للس م ال النم 30.5

  لنلر دي ار. 8.035

  ك إج الي 80 ا نسبتم  0221بلغ إج الي اإليرادات ال رصلم في الس م ال النم  %

 واار 0228% في الس م ال النم 132ال صروفات الاا م للدولم، و ل    ابص 
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ب سبم  0221لإليرادات ال ا نم ال صنل األابر  ك إج الي اإليرادات للس م ال النم 

 %.83بلغت 

  ك ال نزاننم ال ات دة، 133.5بلغت نسبم الترصنص الاالنم لإليرادات ال ا نم  %

، 0228%   ارنم ب ستلاها الاالي في الس م ال النم 37.1وبان ااض قدر  

% ف ريبا  ك 83 ا نسبتم  0221لس م ال النم وشالت اإليرادات ال ا نم في ا

، و ا نسبتم 0228% في الس م ال النم 85.0إج الي اإليرادات الاا م   ابص 

%  ك ال اف  ال رلي اإلج الي الت ديري باألساار الةاريم للس م ال النم 11.5

%  ك ال اف  ال رلي اإلج الي 07.7 لنلر دي ار،   ابص  7.024الكي بلغ  0221

  لنلر دي ار. 8.035الكي بلغ  0228ساار الةاريم للس م ال النم باأل

  ك 87.4بلغ الترصنص الاالي لإليرادات غنر ال ا نم بدور اإلعانات  ا نسبتم  %

% عك 08، وب سبم ان ااض 0221إج الي الت ديرات ال ات دة ل ا للس م ال النم 

 . 0228 ستلاها الاالي في الس م ال النم 

  لنلر دي ار ف ريبا ، بال  ارنم  ع اللفر ال تر   في عام  374الاالي بلغ الاةز 

 لنلر دي ار. باإلضافم إلل  ل ، ف د سةص الرسا) ال تا ي  217.4ب بلغ  0228

 72: 0228 لنلر دي ار   70 صروفات أخرا ل  اريع التسلنح والت لير ب ن م 

ب ن م  0212لتالي  لنلر دي ار(، وفدوير اعت ادات  صروفات أخرا للاام ا

 لنلر دي ار(، وبالتالي فإر  ة لع الاةز اللارد في الرسا) ال تا ي  071.5

 0228 لنلر دي ار  بال  ارنم  ع اللفر الصافي في عام  705.5يبلغ  0221لاام 

  لنلر دي ار(. 370.0ب بلغ 

 ل رلي يبنك الا ف التالي نسبم  ساه م اإليرادات وال صروفات الرال نم في ال اف  ا

و ل   ك واقع بنانات الرسابات ال تا نم لاص  0221 – 0227اإلج الي للس لات 

 س م بال  ارنم  ع أرقام ال اف  ال رلي اإلج الي لاص س م.
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ةنب  مناهم  اإليرادا  والمصروفا  الحكومي  في الةاتج المحسي اإلجمالي )المبالغ ( 9جدول رقم )
 بماليين الدةاةير(

 9002 9002 9002 البيان       

 287362,7 8,235.30 6,945.70 (باألنعار الجاري )الةاتج المحسي اإلجمالي 

 82,6,,38 4,733.88 4,453.57 (9001لعام  – الةاتج المحسي اإلجمالي )باألنعار الثابت 

 8828,278 2,677.64 2,036.66 مجموع اإليرادا  الحكومي 

 788,7278 2,060.26 1,818.06 مجموع المصروفا  الحكومي 

 %,762 %32.5 %29.4 الةاتج المحسي اإلجمالي منةنب  اإليرادا  الحكومي  

 %7,22 %25.0 %26.2 الةاتج المحسي اإلجمالي منةنب  المصروفا  الحكومي  

 %11.8- %18.6 %16.4 باألنعار الجاري  ةنب  الزيادة في الةاتج المحسي اإلجمالي

 %3.1 %6.3 %8.4 المحسي اإلجمالي باألنعار الثابت ةنب  الزيادة في الةاتج 

 %36.2- %31.5 %10.7 ةنب  الزيادة في اإليرادا  الحكومي 

 %1.1 %13.3 %16.7 ةنب  الزيادة في المصروفا  الحكومي 

 *مصدر أرقام الةاتج المحسي اإلجمالي: الةشرة اإلحصائي  الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

 

 

  ان اضت نسبم  ساه م اإليرادات الرال نم في ال اف  ال رلي اإلج الي بنك عا ي

% لإليرادات، بن  ا ارفاات نسبم 23.5% إلل 30.5 ك  0221و  0228

% خالل ناس الاترة.08.7% إلل 05.2ال صروفات  ك 
1

 

                                                 
1
اإليرادات والمصروفات الحكومية الواردة في هذا الكشف ال تشمل إيرادات ومصروفات الهيئات والمؤسسات العامة األخرى التي  

للمشاريع الحكومية خارج إطار  ال تدخل ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة8 كما أنها ال تشمل اإليرادات والمصروفات الحكومية
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  بنك الاا نك 32.0فارضت اإليرادات اإلج النم للدولم تن ااض حاد ب سبم %

إلل  0228 لنلر دي ار في عام  0،277.2، حنث ان اضت  ك 0221و  0228

 لنلر  121.4، وي اص هكا اتن ااض  بلغ 0221 لنلر دي ار في عام  1،728.0

وهل  بلغ ابنر جدا بال  ارنم  ع حة  ال النم  0221و  0228دي ار بنك الاا نك 

 الاا م ل  لام البرريك.

 دات إلل ان ااض إيرادات ال اط والغاز يالد السبل الرئنسي في ان ااض اإليرا

،  ك 0228% ع ا اانت علنم في عام 37.1ال بناي التي ان اضت ب سبم 

،  0221 لنلر دي ار في عام  1،417.8إلل  0228 لنلر دي ار في عام  0،084.5

، حنث ف نر 0221حنث ان اضت  ادتت أساار ال اط ب اص  لرلظ خالل الاام 

االم  الل ات ال اقم األ ريانم إلل ان ااض أساار ال اط والبنانات الصادرة عك 

 0228دوترا أ ريانا للبر نص خالل عام  11%  ك 35.1الاربي ال تلسط ب سبم 

 .0221دوترا أ ريانا للبر نص خالل عام  51إلل حلالي 

  إيرادات ال اط والغاز ال بناي ت فزال ف ثص ال س  األابر  ك اإليرادات الرال نم

%  ك إج الي اإليرادات في 83.2م البرريك، حنث بلغت نسبم هك  اإليرادات ل  لا

 .0228% في عام 85.3، بال  ارنم  ع نسبم 0221عام 

  ف د ح  ت اإليرادات اإلج النم ارفااعا 0221وبال  ارنم  ع ال نزاننم ال ات دة لاام ،

%   ارنم 33.2%، بسبل ارفااع إيرادات ال اط والغاز ال بناي ب سبم 00.1ب سبم 

دوترا  42بال نزاننم ال ات دة ألن ا قد ف  إعدادها واعت ادها علل أساس  ادل 

 أ ريانا ف ط للبر نص اللاحد.

                                                                                                                                                        

الحكومة سواء كانت مملوكة للدولة بالكامل أو تلك المشاريع التي تساهم فيها الحكومة بنسبة كبيرة من رأس المال8 والتي تشمل عدة 
وغيرها8 مؤسسات هامة في االقتصاد البحريني منها شركة نفط البحرين8 وشركة ألمنيوم البحرين )ألبا(8 وشركة طيران الخليج8 

 وبناء على ذلك فإن مساهمة القطاع الحكومي بالمفهوم الواسع في االقتصاد البحريني تفوق النسب الموضحة في الكشف السابق.
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  لنلر  120.2ب بلغ  0221و  0228ان اضت اإليرادات غنر ال ا نم بنك عا ي 

 لنلر  012.4إلل  0228 لنلر دي ار في عام  312.1دي ار، حنث ان اضت  ك 

 %  ك ال ة لع.02.1، ب سبم 0221في عام دي ار 

  وفي إيرادات ال  تةات 10.1بلغ اتن ااض في الضرائل والرسلم نسبم ،%

% قد فالد في األغلل إلل فرليص إيرادات 27.4ال د نم والسلانم الرال نم نسبم 

الا رباء وال اء إلل هنئم  ست لم، وفي إيرادات اتستث ارات واأل الك الرال نم 

دات  بناات األحلل الرأس النم %، أ ا إيرا3.2%، وفي اإلعانات نسبم 2.2نسبم 

%، بن  ا ارفاات إيرادات الغرا ات والةزاءات واإليرادات 3.5ف د ارفاات ب سبم 

 لنلر  33.1إلل  0228 لنلر دي ار في عام  12.1.%  ك 12ال ت لعم ب سبم 

 .0221دي ار في عام 

  و ل  بسل ان ااض 13.1ان اضت اإليرادات غنر ال ا نم ال ات دة ب سبم ،%

%  ك ال بلغ ال رحلد ل ا في 70.4إيرادات اتستث ارات واأل الك الرال نم ب سبم 

 لنلر دي ار،  03.1دي ار إلل اإليرادات الاالنم التي بلغت  82.5ال نزاننم وقدر  

 لنلر دي ار   ارنم  08.4% إلل 04.5واكل  إلل ان ااض اإلعانات ب سبم 

 دي ار.  لنلر 37.2باتعت اد ال رحلد ل ا ب بلغ 

 

 االستثمارات واألمالك الح ومية:

  07.2بلغت اإليرادات ال رصلم  ك اتستث ارات واأل الك الرال نم  ا نسبتم ،%

%   ارنم بالت ديرات ال ات دة ل ا للس م ال النم 70.4 ر  م بكل   ادل ان ااض 

 .0228%   ارنم ب ستلاها الاالي في الس م ال النم 2.2، وب ادل ان ااض 0221

  فرجع الرال م السبل في هكا اتن ااض إلل التراجع الكي سةلتم اإليرادات

الترصنص  محنث بلغت نسب اتستث ار( ال رصلم  ك علائد حصص رأس ال ال 
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%   هكا الرق  هل الصرنح ب الف  ا  ار في ف رير  ةلس ال لا)( أي ب ادل 11

ص هك  اإليرادات إلل % عك ال نزاننم ال ات دة، و ل  بسبل فرلي81ان ااض بلغ 

 شرام   تلاات البرريك ال ابضم.

 

  ألف دي ار   ارنم بال نزاننم  480فراجات اإليرادات ال رصلم  ك ات تنازات ب بلغ

 ال ات دة ل ا.

  ألف دي ار   ارنم  0.488ش دت إيرادات اإليةارات ارفااعا   لرلظا  ب  دار

ال  اط  الص اعنم وإيةار ال باني  بال نزاننم ال ات دة ل ا حنث ساه  اص  ك إيةار

ألف دي ار و  827ألف دي ار و 771ريم بزيادة بلغت والبنلت وإيةار ال رالت التةا

 ألف دي ار علل التلالي. 717

  ك إج الي اإليرادات غنر 1.1شالت اتستث ارات واأل الك الرال نم  ا نسبتم  %

 .0228 النم % في الس م ال7،   ابص 0221ال ا نم للس م ال النم 

 

 

  المصروفات العامة:

  بلغ إج الي الصرف الاالي   ارنم بال نزاننم ال ات دة لل صروفات الاا م  تاررة

% عك 12.0%، باارق يصص ل سبم 83.8 ا نسبتم  0221و  اريع( للس م ال النم 

 ال نزاننم ال ات دة ال ادلم.

  لنلر دي ار  0.280.011.888 بلغ  0221بلغ  ة لع ال صروفات الاالنم لاام 

 لنلر دي ار. وقد ارفاات هك   0.483.783.510  ارنم بال نزاننم ال ات دة 

 . 0228% ع ا اانت علنم في الاام الساب  1.1ال صروفات ب سبم 
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 9002الفعسي  لسنة  المالي   مسخص المصروفا ( 3جدول رقم )

 9002الفعسي  9002الفعسي  9002االعتماد  البيان

 المصروفا  المتكررة
1,855,991,12
7 

1,692,316,47
9 

1,551,978,19
2 

 508,283,314 389,895,409 627,795,385 مصروفا  المشاريع

 مجموع المصروفا 
2,483,786,51
2 

2,082,211,88
8 

2,060,261,50
6 

 
 التالي : اإلعتمادا  المدورة لسنة 

 اعتمادا  المصروفا  المتكررة   

 
72,600,000 25,226,127 

 اعتمادا  المشاريع

 
206,929,504 149,959,203 

 مجموع اإلعتمادا  المدورة

 
279,529,504 175,185,330 

 

  إلل الاام  0221 لنلر دي ار  ك ال نزاننم ال ات دة لاام  071.5وقد ف  فدوير  بلغ

 لنلر دي ار  ك ال نزاننم ال ات دة  175.0، بال  ارنم  ع فدوير  بلغ 0212التالي 

 .2009إلل عام  2008لاام 

  قد  0221إر  ة لع ال صروفات الاالنم واتعت ادات ال دورة للاام التالي في عام

 لنلر دي ار في عام  0،035.5 لنلر دي ار، بال  ارنم  ع  بلغ  0،321.7بلغت 

قد بلغت  0221و 0228رفااع ال صروفات بنك عا ي ، أي أر نسبم ا0228

 %.  بدور  صاريف التسلح والت لير(5.2

  ك ال اف  ال رلي 08.7 ا نسبتم  0221شالت ال صروفات الاا م في الس م ال النم  %

 لنلر دي ار،  7.210والبالغ  0221الت ديري باألساار الةاريم للس م ال النم اإلج الي 

 .0228% في الس م ال النم 05  ابص 

  18.7% و صروفات ال  اريع 81.3شالت نسبم  ساه م ال صروفات ال تاررة %

% علل التلالي 04.7% و75.3ال صروفات الاا م،   ابص علل التلالي  ك إج الي 

 .0228نم في الس م ال ال
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 بيان اإليرادا  والمصروفا  الموحد( 4جدول رقم )

 9002الفعسي  9002الفعسي  9002االعتماد  البيان

 اإليرادات

 2,284.534.887 1,417,823,196 1,061,583,000 النفط والغاز الطبيعي   

 186,320,533 159,343,586 147,927,012 الضرائب والرسوم

 137,341,695 44,740,048 34,072,413 حكوميةمنتجات خدمية وسلعية 

 25,591,699 23,891,799 86,454,056 ستثمارات واألمالك الحكوميةالا

 29,467,743 28,410,267 37,600,000 اإلعانات

 833,527 862,417 277,500 مبيعات األصول الرأسمالية

 16,870,259 33,134,623 31,011,019 غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

 2,677,642,159 1,708,205,936 1,398,925,000 مجموع اإليرادات

 المصروفات المتكررة

 822,054,854 833,932,197 824,916,591 القوى العاملة   

 114,526,244 129,714,467 135,391,936 الخدمات 

 177,007,507 78,230,721 98,818,106 ستهالكيةالالسلع ا

 19,251,742 21,057,583 23,340,183 الرأسماليةالسلع 

 44,344,947 47,425,199 40,475,899 الصيانة

 212,830,959 444,111,463 558,036,672 نفقات تحويلية

 161,961,939 137,844,849 175,011,740 وتسديد فوائد القروض اإلعانات

 1,551,978,192 1,692,316,479 1,855,991,127 مجموع المصروفات المتكررة

 508,283,314 389,895,409 627,795,385 مصروفات المشاريع

 2,060,261,506 2,082,211,888 2,483,786,512 مجموع المصروفات

 617,380,653 (374,005,952) (1,084,861,512) )العجز( للسنة/ الوفر 

 مصروفات مشاريع التسليح والتطوير

 
72,000,000 70,000,000 

 547,380,653 (446,005,952)   )العجز( للسنة/ الوفر 

 عتمادات المدورة للسنةالبيان ا

 اعتمادات المصروفات المتكررة   

 
72,600,000 25,226,127 

 اعتمادات المشاريع
 

206,929,504 149,959,203 

 عتمادات المدورةالمجموع ا

 
279,529,504 175,185,330 
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  لنلر  1.210.312.471 بلغ  0221بلغت ال صروفات ال تاررة الاالنم لاام 

  لنلر دي ار.  1.855.111.107دي ار   ارنم بال ات دة 

 الاالنم في عام  ال تاررة   ارنم  ع ال نزاننم ال ات دة فإر  ة لع ال صروفات

دي ار،   لنلر 1،724.1ال دورة للاام التالي بلغت ال تاررة واتعت ادات  0221

  لنلر دي ار. 1،852.2  ابص ال نزاننم ال ات دة وقدرها 

  قد شالت  صروفات ال لا الاا لم الةزء األابر  ك ال صروفات ال تاررة ب سل

%  ك 1.4 ك ال صروفات ال تاررة. قد ارفاات هك  ال صروفات ب سبم  41.3

 .0221 لنلر دي ار في عام  833.1إلل  0228 لنلر دي ار في عام  800.1

 

 

 النققات التحويىية:

  010.8%  ك 128.7ش دت  صروفات ال ا ات الترليلنم ارفااعا  ابنرا  ب سبم 

 . 0221 لنلر دي ار في عام  444.1إلل  0228 لنلر دي ار في عام 

  ف ط  ك ال نزاننم ال ادلم.71.2بلغت نسبم الصرف الاالي لل ا ات الترليلنم % 

 سبل اتن ااض إلل فراجع الصرف الاالي علل ال ا ات الترليلنم ال رلنم  اياز

وال ا ات الترليلنم ال ارجنم حنث بلغ ان ااض ال صروفات الاالنم لاص    ا 

دي ار علل التلالي عك ال نزاننم ال ات دة.   لنلر 03.818دي ار و   لنلر 12.187

 0228الي في الس م ال النم %   ارنم ب ستلاها الا121.1فن ا ح  ت ن ل بلغ 

 بال سبم لل ا ات الترليلنم ال رلنم. 
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  ك إج الي ال صروفات ال تاررة لس م 02.0شالت ال ا ات الترليلنم  ا نسبتم  %

 .0228% للس م ال النم 13.7،   ابص  0221

 اإللانات واسييي القروض:

  ك ال نزاننم %  78.8بلغت نسبم الصرف ل ا ات اإلعانات وفسديد فلائد ال روض

 .0228%   ارنم ب ستلاها الاالي للس م ال النم 14.1ال ادلم، وب ادل ان ااض بلغ 

  إر سبل الارق بنك الصرف الاالي وال نزاننم ال ادلم لإلعانات وفسديد فلائد

ال روض إلل ان ااض الالائد علل ال روض الرال نم الداخلنم وال ارجنم ب ا ي ار) 

  ارنم  0221ان اضت ال صروفات الاالنم للس م ال النم ألف دي ار، ا ا  01.148

ألف دي ار، و ل  تن ااض الالائد ب بلغ  04.117ب بلغ  0228بالس م ال النم 

 ألف دي ار. 02.551ألف دي ار وان ااض اإلعانات ب بلغ  3.558

  ا نسبتم  0221شالت نا ات اإلعانات وفسديد فلائد ال روض في الس م ال النم 

 .0228% في الس م ال النم 12.4 ك إج الي ال صروفات ال تاررة،   ابص % 8.1

 مصروفات المشاريع:

  دي ار  ألف 381.1 بلغ  0221بلغت  ة لع  صروفات ال  اريع الاالنم لاام

 %.20.1. أي ب سبم ف انك بلغت ألف دينار 121.111  ارنم بال بلغ ال ات د وهل 

 ألف  037.122م ال ات دة لل  اريع ب بلغ قدر  ي ص  بلغ الصرف الاالي عك ال نزانن

 % عك ال نزاننم ال ات دة.37.1دي ار وب سبم 

  03.3ألف دي ار وب سبم  118.388ان اضت  صروفات ال  اريع ب  دار %

 ألف دي ار. 528.083والبالغم  0228  ارنم بال تائ  الاالنم للس م ال النم 
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 ك إج الي 18.7 ا نسبتم  0221 شالت  صروفات ال  اريع في الس م ال النم  %

%  ك ال اف  ال رلي اإلج الي الت ديري باألساار 5.1ال صروفات الاا م. و ا نسبتم 

 .0228% علل التلالي في الس م ال النم 2.0% و 04.7الةاريم،   ابص 

 أهم المشاريع المنفذة( ,جدول )

 اإلةفاق الفعسي المشروع الوزارة

   وزارة التربي 

 10400 مشروع جالل  المسك لمدارس المنتقبل -1

   وزارة الصح 

 20129 مشروع منتشفى المسك حمد -1

انتبدال المعدا  الطبي  لمركز النسماةي   -9
 الطبي والمراكز الصحي  األخرى

103.0 

   وزارة شؤون البسديا  والزراع 

 401.0 تعويضا  األراضي -1

   المؤنن  العام  لسشباب والرياض 

 90549 إةشاء األةدي  الةموذجي  -1

 90.09 مدية  الشيخ عينى الرياضي  -9

   وزارة األشغال

فتح الشوارع في المةاطق الجديدة  -1
 والقرى

20.2. 

شارع الشيخ خسيف  بن نسمان/ المرحس   -9
5 

20221 

 950214 إعادة إةشاء جنر نترة -3
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 920242 الخط  اإلنتراتيجي  لشبك  الطرق -4

 20321 دفان محط  مياه المعالج / المحرق -5

 40402 ةظام تحنين الشوارع -.

 .9022 صياة  ممتسكا  الدول  -2

 2229 صياة  الطرق -2

 2..90 تعويضا  األراضي / الطرق -2

 90904 الجنور العسوي  بشمال المةام  10

 900424 أعمال وصياة  المجاري -11

   وزارة األنكان

 .2029 /بةاء بيو 3/ح1مدية  حمد/الضاحي   -1

 340000 قروض إنكان -9

 40001 مشاريع نكةي  في الةويدرا  -3

 340312 مشاريع إنكاةي  بوادي النيل -4

   الميزاةي  التحويسي 

 30914 الحكوم  اإللكتروةي  -1

 90400 مشروع التشجير والتجميل -9

 100254 مبةى المجسس الوطةي/ الدفان -3

 40022 تطوير نوق المةام  -4

 20242 مجسس التةمي  االقتصادي  -5

 50403 تطوير قطاع التعسيم -.

 100000 البيو  اآليس  لسنقوط -2

 150229 معرض البحرين الدولي لسطيران -2
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   وزارة اإلعالم

 10224 ترويج النياح  الثقافي  -1

 10935 برامج الترويج والتنويق النياحي -9

الهيئ  العام  لحماي  الثروة البحري  
 والبيئي  والحياة الفطري 

  

 302.2 تطوير دوح  عراد -1

   وزارة التةمي  االجتماعي 

 10102 تأثيث مكاتب الوزارة بالمرفأ المالي -1

   وزارة الصةاع 

 109.2 مجاري مةطق  المعامير الصةاعي  -1

   شؤون الجمارك والمواةئ

 120124 ميةاء خسيف  والمةاطق الصةاعي / الحد -1

 10922 أجهزة المنح الضوئي لسحاويا  -9

 2.0422  مشاريع متةوع  أخرى

 3220225  إجمالي مصروفا  المشاريع

 

 المشاريع اإلس انية:

 بلغ  0221بلغت اعت ادات ال نزاننم التي ف  رحدها لل  اريع اإلسااننم للس م ال النم 

%  ك اتعت ادات 84 لنلر دي ار، ب سبم فاادل  84.7 لنلر دي ار حرف    ا  121.0

 ال رحلدة في ال نزاننم.

 مشاريع البنية األساسية:
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بلغت اعت ادات ال نزاننم التي ف  رحدها للزارة األشغال لت انك   اريع الب نم األساسنم 

 لنلر دي ار، ب سبم  108.3 لنلر دي ار حرف    ا  121.3 بلغ  0221للس م ال النم 

وش ص  ل  ف انك الاديد  ك ال  اريع  %  ك اتعت ادات ال رحلدة في ال نزاننم.72فاادل 

    ا:

  لنلر دي ار 88.3ف انك   اريع ف لير إن اء وف لير ال رق والةسلر ب بلغ . 

  لنلر دي ار 02.5  اريع إن اء وف لير شبام الصرف الصري ب بلغ . 

   لنلر دي ار. 12.4اريع اإلسترافنةنم ب بلغ   اريع الب اء وال  

 خيمات التنمية االجتمالية:

بلغت اعت ادات ال نزاننم التي خصصت لغرض فر ن  األ ك اتجت اعي وف انك الاديد  ك 

 لنلر دي ار للزارة الت  نم  12.1 لنلر دي ار حرف    ا  بلغ  82.3البرا   واألن  م 

 لنلر دي ار  52ي ار لص دوق الض ار اتجت اعي، و بلغ  لنلر د 13.1اتجت اعنم، و بلغ 

 لدع  األسر  ردودة الدخص. 

 العلز في الحسا  التتامي:

    لس م 4قدر إج الي الاةز ع د اعت اد ال نزاننم الاا م للدولم ب لجل ال انلر رق )

 ا  0212و  0221ب تر اعت اد ال نزاننم الاا م للدولم للس تنك ال النتنك  0221

%  ك إج الي 30.8%  ك إج الي اإليرادات الاا م وب سبم 48.1نسبتم 

 ال صروفات الاا م.

  ولاك هك  ال سل قد ارفاات فباا للتغنرات التي طرأت علل ال نزاننم الاا م جراء

 % علل التلالي.43.7% و 77.5اعت اد  بالغ إضافنم حنث بلغت 
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 والتي بلغت  0221للس م ال النم  إر الزيادة ال رصلم في إج الي اإليرادات الاا م

%   ارنم بال نزاننم ال ات دة، واكل  ان ااض  ادل ال صروفات 00.1نسبت ا 

دي ار   لنلر 442.225%، أدا إلل ان ااض الاةز إلل 12.0الاا م للدولم ب سبم 

 باد األخك باتعتبار  صروفات   اريع التسلنح والت لير.

  01.4 ك إج الي اإليرادات الاا م وب سبم % 02.1ي اص هكا الاةز  ا نسبتم %

  ك إج الي ال صروفات الاا م.

  ارنم 181.5 ادل ان ااض بلغ  0221ح   الاةز ال تر   في الس م ال النم   %

ألف دي ار باد األخك باتعتبار  547.381والبالغ  0228بال تر   في الس م ال النم 

  صروفات   اريع التسلنح والت لير.

 ك إج الي ال اف  ال رلي الت ديري باألساار الةاريم 2.1ز  ا نسبتم شاص الاة  %

 .0228% للس م ال النم 2.2 وفر نسبتم ،   ابص0221ال  در للس م ال النم 

  

 المبالغ الميورة:

  ف  فدوير ال بالغ التي ل  فصرف  ك ال نزاننم لتغ نم فل  اتلتزا ات، وقد ف  فدويرها

 0212لنم لدع   نزاننم الس م ال ا

  ك إج الي ال بالغ ال دورة02بلغت نصنل ال صروفات ال تاررة  ا نسبتم  % 

  ك إج الي ال بالغ ال دورة، و ل  74بلغت نصنل  صروفات ال  اريع  ا نسبتم  %

لتغ نم التدف ات ال  ديم للاديد  ك ال  اريع التي استا لت دراست ا الا نم وأحبرت 

 قند الت انك. جاهزة للت انك الاالي أو أحبرت
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 بآالف الدةاةير المبالغ المدورة( .جدول )

  المبالغ المدورة البيان

 9002 9002 

 9220530 1250125 إجمالي المبالغ المدورة

 290.00 .95099 المصروفا  المتكررة

 90.0230 1420252 مصروفا  المشاريع
 

 الدين الحكومي:

  مقارنة 822,ارتفاعًا بمعدل  7882حقق إجمالي الدين الحكومي للسنة المالية %
بلغ الدين الحكومي ما نسبته كما  .,788على ما كان عليه في السنة المالية 

% من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدر للسنة 7,263
)وتجدر اإلشارة إلى  .,788مالية % في السنة ال88322 وذلك مقابل 7882المالية 

أن اللجنة بعد مراجعتها لألرقام الواردة في هذا الشأن تختلف عما ورد في 
 المرفقات الواردة من الحكومة وقد أجرت تعديال عليها على النحو الوارد أعاله(.

  من إجمالي القروض للسنة المالية 6,27شكلت القروض الخارجية ما نسبته %
% لنفس السنة8 ,332سبة للقروض المحلية فقد شكلت ما نسبته أما بالن .7882
 .,788% على التوالي في السنة المالية 27% و ,7مقابل 

  دينار مقابل الميزانية  مليون 828,7,بلغت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي
دينار  مليون ,,,62مليون دينار. محققة انخفاضا بلغ  8,المعتمدة لها والبالغة 

 62388,والبالغة  ,788% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 323بنسبة و
 دينار. مليون
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  من إجمالي اإليرادات 722شكلت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي ما نسبته %
 7882% من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية 723المحصلة وما نسبته 

اتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية % من إجمالي الن822وما نسبته 
% على التوالي في السنة 822% و 723% و87 مقابل 7882للسنة المالية  المقدر
 .,788المالية 

وتود اللجنة اإلشارة أن الجدول المرفق مع تقرير مجلس النواب لبيان القروض  •
 8 غير صحيح.7882الحكومية للسنة المالية 

 

 )المبالغ بآالف الدةاةير(9002بيان القروض الحكومي  لسنة  المالي   ( 2جدول رقم ) 
 

 بيان القرض
الرصيد في 

01/01/2009 

المبسغ 
 المبسغ المدفوع المنتسم

الفرق بين 
المبسغ المنتسم 
 والمدفوع

الرصيد في 
31/12/2009 

 القروض المحسي 
   

 
 

 (930,000) 1,165,000 180,000 أذونات الخزينة
235,000 

415,000 

 18,000 - (72,000) 72,000 18,000 صكوك السلم اإلسالمية

 (154,000) 225,000 507,080 صكوك التأجير اإلسالمية
71,000 

578,080 

 169,716 قروض داخلية أخرى
 

(42,018) 
(42,018) 

127,698 

 55,000 - سندات التنمية 
 

55,000 
55,000 

 (1,198,018) 1,517,000 874,796 المحليةمجموع القروض 
318,982 

1,193,778 

 282,000 - 282,000 - صكوك التأجير اإلسالمية الدولية
282,000 

 (37,431) 64,087 339,690 قروض صناديق التنمية
26,656 

366,346 

 308,656 (32,431) 346,087 20.,332 القروض الخارجي 
648,346 

 (1,235,449) 1,863,087 1,214,486 / الرصيد مجموع ال
627,638 

1,842,124 
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ا: 
ا
 :2009مالحظات اللجنة حول احلساب اخلتامي املوحد للسنة املالية رابع

 

فققلد اللة ققم التابنققر عققك ف ققديرها للة ققد الققكي بققكل إلعققداد هققكا الرسققا) ال تققا ي والققكي جققاء 

وال صروفات، ا ا فقكارر اللة قم بقتر األهقداف بتااحنص وبإحصاءات فاصنلنم عك اإليرادات 

 قد ش لت التالي:  0221األساسنم لل نزاننم الاا م لاام 

 . فازيز  بدأ اإلفصاح وال اافنم 

 . اتست دام األ ثص ل لارد ال اط والغاز واألل  نلم 

 . ف لير الص اعات الصغنرة 

  .زيادة اتستث ار في الت  نم الب ريم 

 زيم في اإلدارة. فاريس  بدأ الال را 

 . الترانز علل الصرم اللقائنم 

  .ف ةنع اتستث ار في ال د ات الصرنم والاالجنم 

 . رفع  ستلا الدخص 

 .ف انف األعباء ال ان نم علل ال لاط نك 

  ،فرا اللة م ضرورة التزام الرال م ب ك  ال باد  التي أقرف ا للسناسم ال النم

األهداف قد ف  فر ن م، ا ا تحظت اللة م أر والت رير ل  ياصح إر اار أي  ك هك  

الت رير ل  ياصح عك اثنر  ك ال الل ات التاصنلنم  ثص التدف ات ال  ديم، وخاحم  ا 

يتال  باتعت ادات الاالنم لاص   روع علل حدة خالل ف انك ال  روع، وحة  

 .نر أو ف انك ال  اريع الرأس النمال لجلدات ال النم للدولم، وأسبا) فتخ

  إر اللة م رأت في  الحظاف ا أر الرال م ال لقرة بالرغ   ك ج لدها ال بكولم في

 لافاة السل م الت ريانم بالرسابات ال تا نم وف رير أداء ف انك ال نزاننم الاا م للدولم  

م في وقت ا ال ردد ات أن ا فرا أر الرال م ل  ف   ت بت بن  وت 0221للاا م 

(  ك قانلر ال نزاننم الاا م الصادر بال رسلم 1دفنك رق   اتلتزام ب صلص ال ا
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م والتي عرفت الرسا) ال تا ي علل أنم " البنانات 0220( لس م 31ب انلر رق   

ال النم الس ليم لاص وزارة أو ج م حال نم علل حدة أو البنانات ال النم الس ليم 

 تض ك البنانات التالنم :ال لحدة للدولم ااص في ن ايم الس م ال النم ال   ضنم وف

 

 ال نزاننم الا ل نم  .1

 بنار اإليرادات وال صروفات . .0

 التدف  ال  دي . .3

أيم بنانات أو أفصاحات  النم أخرا يرددها اللزير أو ف لل ب لجل ال ااينر  .4

 ال راسبنم ال تاارف علن ا .

 

  بالتدف ات ال  ديم فاللزارة ل  ف   بتزويد السل م الت ريانم ت بال نزاننم الا ل نم وت

، بص اقتصرت علل جداول وايضاحات لإليرادات وال صروفات الاالنم   ارنم 

باإليرادات وال صروفات ال ات دة في ال نزاننم الاا م  ك جانل و  ارنت ا 

 م .0228باإليرادات وال صروفات الاالنم للاام ال الي 

 

 ال  ديم نت  ع م قصلر أيضا  في  ونظرا  لادم  لافاف ا بال نزاننم الا ل نم والتدف ات

(  ك قانلر ال نزاننم الاا م آنف الكار 52ف انك الرال م ل اظ   ا ف لبتم ال ادة  

 والتي ف ص في ف رف ا  )( علل التالي :

 

  يتض ك ف رير أداء ف انك ال نزاننم  ل صا  ل نزاننم البرا   لللزارات والة ات

ليافم ، وال لجلدات ال النم ، واتلتزا ات الرال نم ، واج الي الديك الاام و رت

ال ارئم واتعااءات الضريبنم واألن  م شبم الرال نم وال تائ  ال ر  م   ارنم 

 باألهداف ال رحلدة ل نزاننم البرا   الرئنسنم وأيم  تشرات أخرا .
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  فرا اللة م أنم  ك الضروري اتست رار في ف لير إعداد الرسا) ال تا ي ال لحد

م وف رير آداء ف انك ال نزاننم الاا م ب ا يتس   ع نصلص قانلر ال نزاننم الاا م للدول

الساب  الت ليم ع  ا  ع إدخال الترلنص ال لعي واست دام ال تشرات اتقتصاديم 

ال  تلام لت نن  األداء الاام لل نزاننم وإجراء ال  ارنم  ع الس لات ال اضنم وباض 

 ال تشرات الدولنم.

 

 م أر يلضح الت رير األسبا) ال لضلعنم الاا  م وراء الارق بنك األرقام فرا اللة 

الاالنم للس م  ع األرقام ال ات دة في ال نزاننم الاا م و ع األرقام الاالنم للاام الساب  

 واكل  األسبا) الاالنم وراء فتخنر أي  ك ال  اريع الرأس النم. 

 

 

  ف در اللة م الة لد الكي بكلت ا الرال م في فلفنر وف لير ال د ات الصرنم

ل  ارام واتستث ار في هك  لل  اع ال اص لف ةنع بم  ك  ا قا ت ووالتالن نم 

ال  اعات ب دف أر فصبح ال  لام  رازا  إقلن نا  رئنسا  ل ك  ال د ات وخاحم 

 للسناحم الاالجنم في ال    م.

 

 الرال م ال لقرة إبار عرض ا لت اريرها عرض تنم اار  ك ال تلقع  ك فرا اللة م ب

ال تائ  الاالنم لألهداف اإلسترافنةنم لل  لام إت أر فل  الت ارير ل  فت اول فل  

ال سائص وعلل وجم ال صلص رفع اااءة الة از الرال ي ورفع  ستلا الدخص 

احر أساسنم في إسترافنةنم وف انف األعباء ال ان نم علل ال لاطك التي ف اص ع 

 الرال م. 
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  ي نر الت رير إلل أر الرال م نةرت في زيادة اإليرادات الاالنم ال رصلم عك

ت فادو أر فالر نتنةم طبنانم ترفااع الزيادة هك  الر ن م أر ، إن ا ال نزاننم ال ات دة

 .أساار ال اط 

 

  الرال م اعت ادا  النا  علل اإليرادات ال ا نم وان القا  ك  ل  فرا اللة م ضرورة عدم اعت اد

ا صدر دخص رئنسي لل نزاننم الاا م نظرا لتارضم لتكبك) األساار في األسلاق الاال نم 

واحت ال نضلبم في وقت لنس بالباند. وعلنم فرا اللة م أنم  ك ال تلجل علل الرال م أر فضع 

 استرافنةنات واضرم لت ليع  صادر الدخص وف انكها.

 

 

  (ل  يا ف ف رير الرسا) ال تا ي أو ف رير أداء ف انك ال نزاننم عك األسبا

الةلهريم وراء ان ااض إيرادات اتستث ارات واأل الك الرال نم، حنث إر 

اإليرادات ال رصلم  ك اتستث ارات واأل الك الرال نم قد ان اضت ب ادل 

، وب ادل ان ااض 0221م %   ارنم بالت ديرات ال ات دة ل ا للس م ال الن70.4

. إر  ةرد فرليص 0228%   ارنم ب ستلاها الاالي في الس م ال النم 2.2

اتستث ارات الرال نم إلل شرام   تلاات البرريك ال ابضم ل  ياك سبل    ع 

 تن ااض فل  اإليرادات. 

 

  ر  صروفات ال  اريع الاالنم هي أقص  ك ال بالغ ال ات دة في ال نزاننم، حنث أإر

ألف  037.122 بلغ الصرف الاالي ي ص عك ال نزاننم ال ات دة لل  اريع ب بلغ قدر  

وقد فاررت هك  ال الحظم في  .% عك ال نزاننم ال ات دة37.1دي ار وب سبم 

 ن ااضل كا اتالرسابات ال تا نم الساب م، ا ا أر اللة م ل  ف ت ع بتاسنر الرال م 

والكي  ااد  التتخر في اعت اد ال نزاننم الاا م وإحدار قلاننك تح م علل إقرار 

. ا ا فرا اللة م أر ه اك حاجم  لرم لإلسراع في ف انك ال نزاننم ل  اريع جديدة
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ال  اريع ال ات دة في ال نزاننم ل  تلف ال  اعات، عك طري  وضع ال  ط 

 ف انك فل  ال  اريع.  والبرا   وآلنات ف انك ال  اريع و تابام

 

  لنلر دي ار وهل  ا ياادل  442إلل  0221الاةز ال تر   في الس م ال النم وحص 

ألف  547.381والبالغ  0228بال تر   في الس م ال النم %   ارنم 181.5نسبم 

هكا  وأرباد األخك باتعتبار  صروفات   اريع التسلنح والت لير،  وفر( دي ار 

%  ك 01.4%  ك إج الي اإليرادات الاا م وب سبم 02.1تم الاةز ي اص  ا نسب

في حنث ح    .الكي أدا إلل ارفااع الديك الاامإج الي ال صروفات الاا م، األ ر 

%   ارنم علل  ا اار علنم في الس م 51.7ارفااعا نسبتم  0221الس م ال النم 

ك ال اف  ال رلي %  05.4، ا ا أر الديك الرال ي قد بلغ  ا نسبتم 0228ال النم 

، و ل    ابص 0221اإلج الي الت ديري باألساار الةاريم ال  در للس م ال النم 

. األ ر الكي يت لل فب ي سناسم حال نم فاالم 0228% في الس م ال النم 14.7

 إلدارة الديك الاام.

 

 

  فرا اللة م أر الزيادة في اإليرادات ال رصلم ل  فترلل إلل ع صر لت  نط اتقتصاد

%  ك إج الي 81.3اللط ي. حنث شالت ال صروفات ال تاررة  ا نسبتم 

%  ك إج الي 18.7ال صروفات بن  ا شالت  صروفات ال  اريع  ا نسبتم 

 ال صروفات.

 
ا
ا
 اطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتي -خامس

 

(  ك الالئرم الداخلنم ل ةلس ال لرا، افا ت اللة م علل اختنار  31إع ات  ل ص ال ادة   

 اص  ك:
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 مقرًرا أحىيـــــًا.   األستاع السيي ةبيب م ي هاشم .0

 مقرًرا اةتياطيـًا.   األســـتاع سعود لبيالعزيز كانو .2

 

ا
ا
 :توصية اللجنة - سادس

 ال ةلس ال لقر ب ا يلي: فلحي اللة م 

 

ديسمبر  10الموافقة لىا التماد الحسا  التتامي الموةي لىيولة لىسنة المنت ية في  -0

 م.2111م، واقرير أدات انقيم الميزانية العامة لىسنة المالية 2111

 

 في التقرير إلا الح ومة الموقرة.الموافقة لىا رفع المالةظات الواردة  -2

 

 الملى  الموقر الاتاع الالزم،،،واألمر معروض لىا 

 
 

 خالد حسيـن املسـقطي                 السيد حبيب مكي هاشم               
 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م2012يناير  22التاريخ : 
 

 

 احملرتم   خالد حسني املسقطي/ ستاذ األسعادة 
 قتصاديةية واالالالشؤون املرئيــس جلنة  

 
( 1بتعدييل بعدأ أة دام القدانون رقدم ) 2100( لسدنة 10مرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

وبقدتص  2102و  2100بالتمداد الميزانيدة العامىدة لىيولدة لىسدنتيو المداليتيو  2100لسنة 

 التماد إضافي في اىك الميزانية.

 

 

 السالم لىي م ورةمة هللا وبركااه،،

 

 

، رئدي  الملىدد  السدديي لىدي بددو حدالص الصددالصمعدالي ، أرفقق  م 0210ي قاير  15بتقاريخ 

( 10مرسدوم بقدانون رقدم )  ك (، نس م0210 -1 -3ت ق/  ل ص 372ض ك اتابم رق   

العامىدة بالتمداد الميزانيدة  2100( لسدنة 1بتعييل بعأ أة ام القانون رقم ) 2100لسنة 

، إلقل وبقدتص التمداد إضدافي فدي اىدك الميزانيدة 2102و  2100لىيولة لىسدنتيو المداليتيو 

ال قتور  للة قم وال انلننقم، و لق  ل  اق قتم وإبقداء ال الحظقات علنقم لة م ال تور الت قريانم

 .ال النم واتقتصاديم
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، ع قققدت لة قققم ال قققتور الت قققريانم وال انلننقققم اجت اع قققا م0210ي قققاير  00وبتقققاريخ      

 ال ققانلني رو لقق  برضققلر ال ست ققا ،ال ققكالر  رسققلم ال ققانلر، حنققث اطلاققت علققل الا ققريك

 بال ةلس.

 

 

ل بقاد  وأحاقام   رسقلم ال قانلرإلل عقدم   الاقم  –باد ال داولم وال  اش  –وانت ت اللة م       

 الدستلر.

 

 رأي الىلنة:

بتعددييل بعددأ أة ددام  2100( لسددنة 10مرسددوم بقددانون رقددم )فققرا اللة ققم سققال م      

بالتمددداد الميزانيدددة العامىدددة لىيولدددة لىسدددنتيو المددداليتيو  2100( لسدددنة 1القدددانون رقدددم )

 ققك ال ققاحنتنك الدسققتلريم وبقددتص التمدداد إضددافي فددي اىددك الميزانيددة،  2102و  2100

 وال انلننم.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (7ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
خبصوص االقتراح بإنشاء جلنة نوعية دائمة 

مبجلس الشورى مبسمى "جلنة حقوق 
اإلنسان"، واملقدم من أصحاب السعادة 
األعضاء: الدكتور صالح على حممد، 

خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرمحن حممد 
مجشري، أمحد إبراهيم هبزاد، منرية عيسة بن 

ي، محد مبارك النعيمي، الدكتورة هند
 عائشة سامل مبارك، هالة رمزي فايز.
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 م2012 فرباير 6 التاريخ :
 

 التقريـر السادس والعشرون للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
 حول 

 االقتراح بإنشاء جلنة نوعية دائمة باجمللس " جلنة حقوق اإلنسان " 
 
 
 

 : مقدمــة
 

           رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون التشريعية والقانونيةاستلمت جلنة ال     
م، والذي مت مبوجبه 2022أكتوبر  27املؤرخ يف (  2022 -20 -4ص ل ت ق /  265) 

االقتراح بإنشاء جلنة نوعية دائمة باجمللس " جلنة حقوق  بدراسة ومناقشةاللجنة تكليف 
واملقدم من أصحاب السعادة: الدكتور صالح علي حممد، األستاذ خليل إبراهيم  ،اإلنسان"

الذوادي، األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري، األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد، األستاذة منرية عيسى 
مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سامل مبارك، األستاذة هالة رمزي بن هندي، األستاذ محد 

ليتم عرضه  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات فايز،
 اجمللس. على 

 
 

 إجراءات اللجنة : -أواًل
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 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

تدارست اللجنة االقتراح املذكور يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث  (1)
 يف االجتماعني التاليني:

 م.2022 أكتوبر 40               املنعقد بتاريخاالجتماع اخلامس  .1

 م.2022 يناير 29        املنعقد بتاريخون عشروال ينااالجتماع الث.2

 

 )مرفق(دراستها على االقتراح موضوع البحث. اطلعت اللجنة أثناء  (1)

 

 :مقدمي االقتراح، وقد حضر أصحاب السعادة اخلامسدعت اللجنة إىل اجتماعها    (1)

 األستاذ خليل إبراهيم الذوادي               عضو جملس الشورى. .1
 عضو جملس الشورى.   الدكتورة عائشة سامل مبارك                 .2
 عضو جملس الشورى.   األستاذة منرية عيسى بن هندي             .3
 عضو جملس الشورى.  األستاذة هالة رمزي فايز                     .4

 

 :مقدمي االقتراح، وقد حضر ينعشروال يناالثدعت اللجنة إىل اجتماعها كما  (01)

 الدكتورة عائشة سامل مبارك                عضو جملس الشورى. .1
م ملقدمي االقتراح، بشأن مالحظاهتا 2022ديسمرب  2اللجنة خطاهبا املؤرخ يف أرسلت   (00)

 خبصوص اختصاصات اللجنة، والواردة يف االقتراح بقانون.
م، بشأن 2022يناير  27املؤرخ يف  مقدمي االقتراح خطاباطلعت اللجنة على   (02)

 )مرفق(. التعديالت ال  أجريت على اختصاصات جلنة حقوق اإلنسان
التعديالت  م ملقدمي االقتراح، بشأن2022 يناير 42لت اللجنة خطاهبا املؤرخ يف أرس  (01)

 جلنة حقوق اإلنسان. ال  أجرهتا اللجنة على مهام واختصاصات
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م تسلمت اللجنة خطاب مقدمي االقتراح بشأن موافقتهم على 2022فرباير  2بتاريخ   (01)
 التعديالت ال  أجرهتا اللجنة على املهام واالختصاصات.

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 . للمجلـس وينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .3

 

 مريفت علي حيدر اللجنة السيدة توىل أمانة سر. 

 
ـًا: رأي مقدمي االقتراح:  ثانيـ

 
أوضح مقدمو االقتراح أن هناك تزايًدا يف االهتمام حبقوق اإلنسان حمليًرا وعامليًرا، والذي  -

عىن حبقوق اإلنسان مما يستوجب إنشاء جلنة متخصصة يف اجمللس تتعاطى ُرانعكس بإنشاء وزارة ت
مع امللفات احلقوقية من اجلانب التشريعي، كما أن اعتماد اململكة عضًوا يف جملس حقوق اإلنسان 
يستوجب منها تقدمي تقارير دورية هلذا اجمللس مبشاركة السلطة التشريعية. إضافة إىل أن جملس 

هلا يف جملس الشورى إلحالة املواضيع  نظريحلقوق اإلنسان، مما يتطلب وجود النواب شكل جلنة 
 ذات العالقة إليها.

أن وجود جلنة متخصصة حبقوق اإلنسان سينتج عنه دراسة وافية ودقيقة للمشروعات ذات   -
العالقة، كما أن اختصاصات اللجنة املقترحة أصلية وال تالمس اختصاصات اللجان األخرى، أو 

 رق إىل مواضيع خارج نطاق حقوق اإلنسان.تتط
 

ـًا:رأي اللجنة:  ثالث
 

موضوع الدراسة والبحث، وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء  االقتراحناقشت اللجنة      
أمهية تشكيل مثل هذه  اللجنة أكدتو اللجنة ومقدمي االقتراح، واملستشار القانوين باجمللس،
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وخاصة يف ظل التطورات الداخلية والعاملية، مع مراعاة أن اللجنة وال  ترعى حقوق اإلنسان، 
تكون االختصاصات حمددة وخمتصرة، ومقارنتها باختصاصات اللجان األخرى بغية عدم 

وانتهت إىل التوصية باملوافقة على اقتراح تشكيل اللجنة وفقًرا لألحكام  االزدواجية فيما بينها.
 اآلتية:
 اإلنسان(.أن تسمى اللجنة بر )جلنة حقوق  .2

 أال يزيد أعضاؤها على سبعة أعضاء. .2

 أن ختتص اللجنة مبا يأيت: .4

 دراسة الوضع احلقوقي العام يف اململكة. - أ
متابعة التوصيات والقرارات احملالة من الشعبة الربملانية وال  تصدر عن املؤمترات الربملانية  - ب

 ذات العالقة حبقوق اإلنسان.
ات القوانني واالقتراحات بقوانني ومجيع املوضوعات دراسة ما حيال إىل اللجنة من مشروع - ت

املتعلقة حبقوق اإلنسان، أو أي موضوعات أخرى ذات عالقة يرى اجمللس، أو رئيس 
اجمللس إحالتها إليها، وتقدمي الرأي إىل اللجان املختصة األخرى فيما يتعلق حبقوق 

 اإلنسان.
 

ـًا  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -رابع
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيرار   49إعمااًل لنص املادة )      
 كل من :

 

ـًا      األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد (1  .مقرًرا أصلي

ـً      األستاذة مجيلة علي نصيف  (2  .امقرًرا احتياطي
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ـًا  توصية اللجنة:  -خامس
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيوما أبدي من آراءدار من مناقشات يف ضوء ما      
االقتراح بإنشاء جلنة نوعية دائمة باجمللس تسمى بــ " جلنـة حقـوق    املوافقة على  -

واملقدم من أصحاب السعادة: الدكتور صالح علي حممد، األستاذ خليـل   ،اإلنسان"
، األستاذ أمحـد إبـراهيم هبـزاد،    إبراهيم الذوادي، األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري

األستاذة منرية عيسى بن هندي، األستاذ محد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سـامل  
 من حيث املبدأ.مبارك، األستاذة هالة رمزي فايز، 

 املوافقة على تكوين اللجنة، وحتديد اختصاصاهتا على النحو الوارد يف تقرير اللجنة. -
 
 
 

 لس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمل

 
 
 

 دالل جاسم الزايد                                 رباب عبدالنيب العريض 
 رئيس اللجنة                                           نائب رئيس اللجنة  
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 (8ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية خبصوص االقتراح 

جلنة نوعية دائمة بإنشاء 
مبجلس الشورى مبسمى "جلنة 
شؤون الشباب"، واملقدم من 
سعادة العضو خليل إبراهيم 

 الذوادي.
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 م2012 فرباير 1 التاريخ :
 

 التقريـر الرابع والعشرون للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
 حول 

 للشباب مبجلس الشورىاالقتراح بإنشاء جلنة 
 

 : مقدمــة
 

           رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون التشريعية والقانونيةاستلمت جلنة ال     
م، والذي مت مبوجبه تكليف 2022يناير   5املؤرخ يف (  2022 -2 -4ص ل ت ق /  459) 

واملقدم من سعادة  ،الشورىاالقتراح بإنشاء جلنة للشباب مبجلس  اللجنة بدراسة ومناقشة
وإعداد تقرير يتضمن  ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات العضو خليل إبراهيم الذوادي،

 اجمللس. ليتم عرضه على  هرأي اللجنة بشأن
 

 
 إجراءات اللجنة : -أواًل

 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
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االقتراح املذكور يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصرل التشرريعي   تدارست اللجنة  (1
 الثالث يف االجتماعني التاليني:

 م.2022 يناير 25         املنعقد بتاريخون عشروال ديااالجتماع احل .1

 م.2022 يناير 29            املنعقد بتاريخون عشروال ينااالجتماع الث.2

 )مرفق(اطلعت اللجنة أثناء دراستها على االقتراح موضوع البحث.  (2

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 للمجلـس . وينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  (3

 

 مريفت علي حيدر توىل أمانة سر اللجنة السيدة. 

 
ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ

 

موضوع الدراسة والبحث، وتبودلت وجهات النظر برني أعضراء    االقتراحناقشت اللجنة      
اللجنة واملستشار القانوين باجمللس، وانتهت إىل املوافقة على اقتراح تشركيل اللجنرة وفقرًرا    

 لألحكام اآلتية:
 أن تسمى اللجنة بر )جلنة شؤون الشباب(. (2

 أال يزيد أعضاؤها على سبعة أعضاء. (2

 للجنة مبا يأيت:أن ختتص ا (4

 دراسة ومراجعة مدى مالءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب. - أ

دراسة كل ما حيال إىل اللجنة من مشروعات القوانني، واالقتراحرات بقروانني،    - ب
 ومجيع املوضوعات املتعلقة بالشباب، ورفع تقاريرها إىل اجمللس.

 يتعلق بشؤون الشباب.تقدمي الرأي إىل اللجان املختصة األخرى فيما  - ت
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ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالث
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيرار   49إعمااًل لنص املادة )      
 كل من :

 

ـًا      األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد -1  .مقرًرا أصلي

ـً             األستاذة مجيلة علي نصيف -2  .امقرًرا احتياطي

 
ـًا  توصية اللجنة:  -رابع

 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
واملقدم من سعادة  ،االقتراح بإنشاء جلنة للشباب مبجلس الشورىاملوافقة على  -

 من حيث املبدأ.العضو خليل إبراهيم الذوادي، 

على تكوين اللجنة، وحتديد اختصاصاهتا على النحو الروارد يف تقريرر   املوافقة  -
 اللجنة.

 
 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 

 دالل جاسم الزايد                                 رباب عبدالنيب العريض 
 رئيس اللجنة                                           نائب رئيس اللجنة  
 


