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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاين للجنة الشؤون 
 اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

( لسنة 4مشروع قانون رقم )خبصوص 
بشأن حظر ومكافحة غسل  م1002

األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون 
، ومشروع قانون 1002( لسنة 44رقم )

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 
م بشأن حظر ومكافحة 1002( لسنة 4)

غسل األموال ومتويل اإلرهاب، املرافق 
( لسنة 222للمرسوم امللكي رقم )

 .م1022
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 م 1023 مارس 14التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التكميلي الثاينالتقرير 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( )مصاغ بناء على اقتراح بقانون من جملس خبصوص 
بشأن حظر ومكافحة  1002( لسنة 4الشورى( بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

، ومشروع قانون 1002( لسنة 44غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم )
م بشأن حظر ومكافحة غسل 1002( لسنة 4بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 م1022( لسنة 222األموال ومتويل اإلرهاب، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث لثالثادور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة :
 

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس صاحب  أرسلم  9023 يناير 92بتاريخ      
ـًا برقم ) جملس الشورى اخلارجية ( إىل جلنة الشؤون 3د 3أ/ ف خص ل  506خطاب

 92املنعقدة بتاريخ  عشرةالرابعة ، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته والدفاع واألمن الوطين
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم مشروع قانون خبصوص إعادة م، 9029 يناير

بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون  9002( لسنة 4)
( 4، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )9005( لسنة 64رقم )
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بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، املرافق للمرسوم م 9002لسنة 
 .ملزيد من الدراسة ، إىل اللجنة، وذلكم9022( لسنة 222امللكي رقم )

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 التاليني: نيجتماعاليف ا نيالقانون يتدارست اللجنة مشروع (2)

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م9023مارس  20 السابع عشراالجتماع 

 م9023 مارس 94 عشر لتاسعاالجتماع ا

 

موضوع النظر مبشروعي القانونني اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (1)
 واليت اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 )مرفق(رأي اجمللس األعلى للقضاء.  -

 )مرفق(رأي مصرف البحرين املركزي.  -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرفق) ما.بشأهن مشروعي القانونني املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 

الـدكتور علـي حســن     شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة بـاجمللس  (3)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستشة الطوالبـ
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 .سهري عبداللطيف السيدة وتوىل أمانة سـر اللجنة -

 

ـًا  :مبجلس الشورى نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

عدم الدستورية يف املادة األوىل  إلزالة شبهةجلنة الشؤون التشريعية والقانونية اقترحت      
ـًا عليها يف أي من القانونني البحريين واألجنيب" الـواردة  عبارة حذف  "مىت كانت معاقب

 يف الفقرة الثانية من املادة؛ وذلك لألسباب التالية:

(  من الدستور واليت تنص على " أ. ال جرمية وال عقوبة 90ليتسق النص مع املادة )  .2
مل بالقانون الذي ينص إال بناًء على قانون، وال عقاب إال على األفعال الالحقة للع

 عليها".
سوف ختضع مسألة جترمي األفعال فيه للقواعد العامة وفق قـانون العقوبـاأ أو أي    .9

 قانون آخر.

إن االتفاقياأ الدولية اليت صادقت عليها مملكة البحرين اشترطت أن يكون الفعـل   .3
ـًا يف القانون احمللي فقط دون اشتراط جترمي الفعل  ذاته يف القانون املعاقب عليه جمرم

األجنيب، فاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكـولني  
 "جترمي غسل العائداأ اإلجرامية" (:5املكملني هلا، نصت يف الفقرة )ج( من املادة )

"ألغراض الفقرة الفرعية )ب(، يتعني أن تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة  :على
داخل وخارج الوالية القضائية للدولة الطرف املعنية. غري أنـه ال تكـون اجلـرائم    
املرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة الطرف جرائم أصلية إال إذا كان الفعـل ذو  
ـًا مبقتضى القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها وأن ميثل فعال  الصلة فعال إجرامي

ـًا مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف اليت تنفذ أو تطبق هذه املـادة إذا   إجرامي
 رتكب هناك".ا

من اتفاقية األمم  "غسل العائداأ اإلجرامية" (:93كما نصت الفقرة )ج( من املادة )     
املتحدة ملكافحة الفساد، على " ألغراض الفقرة الفرعية )ب( أعـاله، تشـمل اجلـرائم    
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القضائية للدولة الطرف املعنية وخارجها. غري أن اجلـرائم  األصلية املرتكبة داخل الوالية 
املرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة الطرف ال متثل جرائم أصلية إال إذا كان السـلوك  

ـًا مبقت رتكب فيها وكان من ضى القانون الداخلي للدولة اليت اذو الصلة يعترب فعال إجرامي
ـًا مبقتض شأنه أن يعترب فعاًل ى القانون الداخلي للدولة الطرف اليت تنفذ أو تطبـق  إجرامي

 رتكب هناك". اهذه املادة لو كان قد 

 

( من املادة الثالثة من مشـروع القـانون،   3تقترح اللجنة إعادة صياغة الفقرة )كما      
هيئة التشريع  اليت أيدهتاوذلك بالتوافق مع الصيغة املقترحة من مصرف البحرين املركزي و

ء القانوين، حيث أبدأ اهليئة سالمة النص املقترح مـن النـاحيتني الدسـتورية    واإلفتا
 والقانونية، وذلك على النحو اآليت: 

 

مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية حيكم على كل من ارتكب جرمية من جرائم "
وال غسل األموال باإلضافة للعقوبة املقررة مبصادرة األموال موضوع اجلرمية أو أية أم

مملوكة له مساوية يف القيمة لألموال موضوع اجلرمية. وعلى القاضي أن حيكم مبصادرة 
األموال حال انقضاء الدعوى اجلنائية لوفاة املتهم واليت قام الدليل على حتصلها مـن  

  ."اجلرمية

ـًاثالثـــ  :وزارة املالية )مصرف البحرين املركزي(رأي  -ـ

( من 3( من املادة رقم )3/3للفقرة ) اقترح مصرف البحرين املركزي صياغة جديدة      
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية، حيكم على كالتايل: "مشروع القانون املذكور 

كل من ارتكب جرمية من جرائم غسل األموال باإلضافة للعقوبة املقـررة مبصـادرة   
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ة أموال مملوكة له مساوية يف القيمة لألموال موضـوع  األموال موضوع اجلرمية، أو أي
األموال حال انقضاء الدعوى اجلنائيـة   هذه اجلرمية، وعلى القاضي أن حيكم مبصادرة

 "، حيث مت حذف عبـارة )أو أيـة  لوفاة املتهم مىت قام الدليل على حتصلها من اجلرمية
يف هنايـة   يف قرار جملس النواباليت وردأ أموال مساوية هلا يف القيمة أيًا كان حائزها( 

باعتبارها اعتداء على امللكية اخلاصة لألفراد اليت أحاطها الدسـتور  الفقرة من هذه املادة، 
أنه ال جيوز مصادرة أموال أشـااص دون   كمابضماناأ للحيلولة دون االعتداء عليها، 

ومضـبوطة  ارتكاهبم ألي فعل مادي مؤمث، ودون أن تكون أمواهلم متحصلة من جرميـة  
فيها، ودون أن يكونوا متهمني يف الدعوى اجلنائية املصادرة أمواهلم من خالهلا، وهو مـا  

وأن األصل يف التجرمي ( من الدستور. 2خيالف أحكام الفقراأ )أ(، )ج(، )د( من املادة )
شاصية اجلرمية وشاصية العقوبة، كما أن انقضاء الدعوى اجلنائية بوفاة املتهم ال حيـول  

قيام النيابة العامة باتباع اإلجراءاأ املقررة قانوًنا وتقدمي الدليل على حتصـل تلـك   دون 
األموال من نشاط إجرامي، ومبراعاة الغري حسن النية فإن مصادرة تلك األمـوال تكـون   
إجبارية، أما مصادرة أموال مساوية هلا يف القيمة مملوكة للغري فإن هذا يفترض علم الغـري  

موال اليت انتقلت إليه، وبالتايل بتعيني إدخاله كشريك يف جرمية غسـل  بعدم مشروعية األ
( من قانون العقوباأ تنص على أنه "من أخفـى  322األموال، هذا إىل جانب أن املادة )

أشياء متحصلة من جرمية مع علمه بذلك دون أن يكون قد ساهم يف ارتكاهبـا يعاقـب   
 قد حتصلت منها". بالعقوبة املقررة للجرمية اليت يعلم أهنا 

 

مت أخذ رأي هيئة اإلفتـاء والتشـريع    مصرف البحرين املركزي بأنه وكما أفاد ممثل     
 .القانونية والدستورية ترحة والقاضي بسالمتها من الناحيتنيالقانوين حول الصيغة املق
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ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـــــ

وزارة املالية )مصرف البحرين املركزي(،  مع ممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      
وقد متت خماطبة اجمللس األعلى للقضاء ألخذ واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، 

عليه يف صيغته النهائية، كما مالحظاأ  حيث أفاد بعدم وجودرأيه يف مشروع القانون، 
لس وقد أخذأ اللجنة بعني اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمل

 نتـهت االعتبار ما ورد يف املذكرة املقدمة من جلنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعليه ا
 إجراء التعديالأ الالزمة على مواد مشروع كما هو موضح يف اجلدول املرفق. إىل اللجنة

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًخامسـ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  32املادة ) إعمااًل لنص 
 اختيار كل من :

ـًا.  د مجشرياألستاذ عبدالرمحـن حمم سعادة .2  مقرًرا أصليـ

ـًا.  حممد سيف جرب املسلم األستاذ سعادة .1  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســ

قانون، فإن اللجنة مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشاأ وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 : توصي مبا يلي

 

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون مشروع قانون املوافقة من حيث املبدأ على   .2
بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويـل اإلرهـاب    1002( لسنة 4رقم )
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، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام 1002لسنة ( 44واملعدل بالقانون رقم )
م بشأن حظر ومكافحة غسـل األمـوال   1002( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )

 .م1022( لسنة 222ومتويل اإلرهاب، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. .1
 

 

 اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على 

 

 

د. خالـد بن خليفة آل                                  نانسي دينا إيلي خضوري . أ
    خليفـة   

   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                       نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية             
 والدفاع واألمن الوطين      والدفاع واألمن الوطين                                          
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بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل  1002( لسنة 4بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( 
م بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل 1002( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام 1002( لسنة 44بالقانون رقم )

 م1022( لسنة 222اإلرهاب، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 
بتعديل بعض أحكام 1022

( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )
بشأن حظر ومكافحة  1002

 غسل األموال ومتويل اإلرهاب
 
 
 

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

م 1002( لسنة 4بقانون رقم )
بشأن حظر ومكافحة غسل 

 اإلرهاب األموال ومتويل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
 

على قرار جملس املوافقة  -
اختيار نص الديباجة ب النواب

كما ورد يف املشروع بقانون 
واملوافقة على قرار جملس الثاين، 
 إجراء التعديالأ اآلتية:النواب ب

. إضافة عبارة "وعلى املرسوم 2
 2295( لسنة 26بقانون رقم )

بإصدار قانون العقوباأ، 
 وتعديالته،".

. حذف عبارة "وعلى احلكم 9
احملكمة الدستورية  الصادر من

 الديباجة
 

اختيار نص الديباجة كما ورد 
يف املشروع بقانون الثاين، مع 

 إجراء التعديالأ اآلتية:
 
 
 
. إضافة عبارة "وعلى املرسوم 2

 2295( لسنة 26بقانون رقم )
بإصدار قانون العقوباأ، 

 وتعديالته،".
. حذف عبارة "وعلى احلكم 9

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 

 
 
 

حنن محد بن عيسى آل خليفة   
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بإصدار  2792( لسنة 24)
 قانون العقوبات، وتعديالته، 
( 25وعلى املرسوم بقانون رقم )

 6لسنة  4/9ية رقم د/ضيف الق
 ،".92/29/9002ق جبلسة 

 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل خليفة   
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بإصدار  2792( لسنة 24)
 قانون العقوبات، وتعديالته، 
( 25وعلى املرسوم بقانون رقم )

الصادر من احملكمة الدستورية 
 6لسنة  4/9ية رقم د/ضيف الق

 ،".92/29/9002ق جبلسة 
 

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

 
حنن محد بن عيسى آل خليفة   

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى املرسوم بقانون رقم 
دار بإص 2792( لسنة 24)

 قانون العقوبات، وتعديالته، 

 

 
 

 

 
خليفـة    حنن محد بن عيسى آل 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

 
 
 

( 25وعلى املرسوم بقانون رقم )

 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل خليفـة    
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
 
 
 

( 25وعل املرسوم بقانون رقم )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 يف شأن املفرقعاأ 2295لسنة 
 واألسلحة والذخائر، وتعديالته،
( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن املصادقة على  2226لسنة 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

 20البحار املوقعة يف جاميكا يف 
 ،2229ديسمرب 

( 22وعلى املرسوم بقانون رقم )
 بشأن محاية اآلثار، 2226لسنة 
( 92املرسوم بقانون رقم ) ىوعل

بشأن البيئة، املعدل  2225لسنة 
( لسنة 2باملرسوم بقانون رقم )

2229، 

 يف شأن املفرقعاأ 2295لسنة 
 واألسلحة والذخائر، وتعديالته،
( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن املصادقة على  2226لسنة 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

 20البحار املوقعة يف جاميكا يف 
 ،2229ديسمرب 

( 22وعلى املرسوم بقانون رقم )
 بشأن محاية اآلثار، 2226لسنة 
( 92م )املرسوم بقانون رق ىوعل

بشأن البيئة، املعدل  2225لسنة 
( لسنة 2باملرسوم بقانون رقم )

2229، 

( 25وعلى املرسوم بقانون رقم )
 يف شأن املفرقعاأ 2295لسنة 

 واألسلحة والذخائر، وتعديالته،
( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن املصادقة على  2226لسنة 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

 20البحار املوقعة يف جاميكا يف 
 ،2229ديسمرب 
( 22املرسوم بقانون رقم )وعلى 
 بشأن محاية اآلثار، 2226لسنة 
( 92املرسوم بقانون رقم ) ىوعل

بشأن البيئة، املعدل  2225لسنة 
( لسنة 2باملرسوم بقانون رقم )

يف شأن املفرقعاأ  2295لسنة 
 واألسلحة  والذخائر، وتعديالته،

( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن املصادقة على  2226لسنة 

اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون   
 20البحار املوقعة يف جاميكا يف 

 ،2229ديسمرب 
( 22وعلى املرسوم بقانون رقم )

 بشأن محاية اآلثار، 2226لسنة 
( 92وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن البيئة، املعدل  2225لسنة 
( لسنة 2باملرسوم بقانون رقم )

2229، 

يف شأن املفرقعاأ  2295لسنة 
 واألسلحة والذخائر، وتعديالته،
( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن املصادقة على  2226لسنة 
اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون   

 20البحار املوقعة يف جاميكا يف 
 ،2229ديسمرب 

( 22وعلى املرسوم بقانون رقم )
 بشأن محاية اآلثار، 2226لسنة 

( 92وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن البيئة، املعدل  2225لسنة 

( لسنة 2باملرسوم بقانون رقم )
2229، 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

( 4وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن حظر  9002لسنة 

ومكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب، املعدل بالقانون رقم 

 ،9005( لسنة 64)
وعلى قانون الشركاأ التجارية 

نون رقم الصادر باملرسوم بقا
 ،9002( لسنة 92)

( 35وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن تنظيم  9009لسنة 

املناقصاأ واملزايداأ واملشترياأ 
 واملبيعاأ احلكومية، وتعديالته،

( لسنة 26وعلى القانون رقم )

( 4وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن حظر  9002لسنة 

ومكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب، املعدل بالقانون رقم 

 ،9005( لسنة 64)
وعلى قانون الشركاأ التجارية 
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 ،9002( لسنة 92)
( 35وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم  9009لسنة 
املناقصاأ واملزايداأ واملشترياأ 

 واملبيعاأ احلكومية، وتعديالته،
( لسنة 26وعلى القانون رقم )

2229، 
( 4وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن حظر  9002لسنة 
ومكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب، املعدل بالقانون رقم 

 ،9005سنة ( ل64)
وعلى قانون الشركاأ التجارية 
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 ،9002( لسنة 92)
( 35وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم  9009لسنة 
املناقصاأ واملزايداأ واملشترياأ 

 واملبيعاأ احلكومية، وتعديالته،

( 4وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشــأن حظــر  9002لســنة 

ومكافحة غسل األموال ومتويل 
ل بالقانون رقـم  اإلرهاب، املعد

 ،9005( لسنة 64)
وعلى قانون الشركاأ التجارية 
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم   

 ، 9002( لسنة 92)
( 35وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشــأن تنظــيم  9009لســنة 
املناقصاأ واملزايداأ واملشترياأ 

 واملبيعاأ احلكومية، وتعديالته،
( لسـنة  26وعلى القانون رقم )

( 4وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشــأن حظــر  9002ة لســن

ومكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب، املعدل بالقانون رقـم  

 ،9005( لسنة 64)
وعلى قانون الشركاأ التجارية 
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم   

 ،9002( لسنة 92)
( 35وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشــأن تنظــيم  9009لســنة 
املناقصاأ واملزايداأ واملشترياأ 

 احلكومية وتعديالته،واملبيعاأ 
( لسـنة  26وعلى القانون رقم )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

باملوافقة على انضمام  9006
مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع 
األعمال غري املشروعة املوجهة 

ة املالحة البحرية ضد سالم
وبروتوكول قمع األعمال غري 
املشروعة املوجهة ضد سالمة 
املنصاأ الثابتة القائمة يف اجلرف 

 القاري، 
( لسنة 22وعلى القانون رقم )

يف شأن العالماأ  9005
 التجارية،

( لسنة 99وعلى القانون رقم )
بشأن محاية حقوق  9005

باملوافقة على انضمام  9006
مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع 
األعمال غري املشروعة املوجهة 
ضد سالمة املالحة البحرية 
وبروتوكول قمع األعمال غري 
املشروعة املوجهة ضد سالمة 
املنصاأ الثابتة القائمة يف اجلرف 

 القاري، 
( لسنة 22وعلى القانون رقم )

يف شأن العالماأ  9005
 ارية،التج

( لسنة 99وعلى القانون رقم )
بشأن محاية حقوق  9005

( لسنة 26وعلى القانون رقم )
باملوافقة على انضمام  9006

مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع 
األعمال غري املشروعة املوجهة 
ضد سالمة املالحة البحرية 
وبروتوكول قمع األعمال غري 
املشروعة املوجهة ضد سالمة 
املنصاأ الثابتة القائمة يف اجلرف 

 القاري، 
ة ( لسن22وعلى القانون رقم )

يف شأن العالماأ  9005
 التجارية،

( لسنة 99وعلى القانون رقم )

باملوافقة على انضـمام   9006
مملكة البحرين إىل اتفاقية قمـع  
األعمال غري املشروعة املوجهـة  
ضد سالمة املالحـة البحريـة   
وبروتوكول قمع األعمال غـري  
املشروعة املوجهة ضد سـالمة  
املنصاأ الثابتة القائمة يف اجلرف 

 القاري، 
( لسـنة  22وعلى القانون رقم )

ــاأ   9005 ــأن العالم يف ش
 ارية،التج

( لسـنة  99وعلى القانون رقم )
بشأن محايـة حقـوق    9005

باملوافقة على انضـمام   9006
مملكة البحرين إىل اتفاقية قمـع  
األعمال غري املشروعة املوجهـة  
ضد سالمة املالحـة البحريـة   
وبروتوكول قمع األعمال غـري  
املشروعة املوجهة ضد سـالمة  
املنصاأ الثابتة القائمة يف اجلرف 

 القاري،
( لسـنة  22لقانون رقم )وعلى ا
ــاأ   9005 ــأن العالم يف ش

 التجارية،
( لسـنة  99وعلى القانون رقم )

بشأن محايـة حقـوق    9005
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

املؤلف واحلقوق اجملاورة، املعدل 
( لسنة 29بالقانون رقم )

9002، 
( لسنة 62وعلى القانون رقم )

بشأن محاية اجملتمع من  9005
 األعمال اإلرهابية،

وعلى قانون مصرف البحرين 
املركزي واملؤسساأ املالية 

( لسنة 54الصادر بالقانون رقم )
9005، 

( لسنة 26وعلى القانون رقم )
بشأن املواد املادرة  9009

 ة،واملؤثراأ العقلي

املؤلف واحلقوق اجملاورة، املعدل 
( لسنة 29بالقانون رقم )

9002، 
( لسنة 62وعلى القانون رقم )

بشأن محاية اجملتمع من  9005
 األعمال اإلرهابية،

وعلى قانون مصرف البحرين 
املركزي واملؤسساأ املالية 

( لسنة 54م )الصادر بالقانون رق
9005، 

( لسنة 26وعلى القانون رقم )
بشأن املواد املادرة  9009

 واملؤثراأ العقلية،

بشأن محاية حقوق  9005
املؤلف واحلقوق اجملاورة، املعدل 

( لسنة 29بالقانون رقم )
9002، 

( لسنة 62وعلى القانون رقم )
بشأن محاية اجملتمع من  9005

 األعمال اإلرهابية،
وعلى قانون مصرف البحرين 

املالية  املركزي واملؤسساأ
( لسنة 54الصادر بالقانون رقم )

9005، 
( لسنة 26وعلى القانون رقم )

بشأن املواد املادرة  9009

املؤلف واحلقوق اجملاورة، املعدل 
ــم ) ( لســنة 29بالقــانون رق

9002، 
( لسـنة  62وعلى القانون رقم )

بشأن محاية اجملتمع مـن   9005
 األعمال اإلرهابية، 

وعلى قانون مصرف البحـرين  
املركزي واملؤسسـاأ املاليـة   

( لسنة 54قم )الصادر بالقانون ر
9005، 

( لسـنة  26وعلى القانون رقم )
بشأن املـواد املاـدرة    9009

 واملؤثراأ العقلية،

املؤلف واحلقوق اجملاورة، املعدل 
ــم ) ( لســنة 29بالقــانون رق

9002، 
( لسـنة  62وعلى القانون رقم )

بشأن محاية اجملتمع مـن   9005
 األعمال اإلرهابية،

البحـرين  وعلى قانون مصرف 
املركزي واملؤسسـاأ املاليـة   

( لسنة 54الصادر بالقانون رقم )
9005، 

( لسـنة  26وعلى القانون رقم )
بشأن املـواد املاـدرة    9009

 واملؤثراأ العقلية،
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

( لسنة 2وعلى القانون رقم )
بشأن مكافحة االجتار  9002

 باألشااص،
( لسنة 9وعلى القانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  9020
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

 
 
 
 
 
 

أقر جملس الشورى وجملس 

( لسنة 2وعلى القانون رقم )
بشأن مكافحة االجتار  9002

 باألشااص،
( لسنة 9وعلى القانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  9020
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

 
 
 
 
 
 

لس أقر جملس الشورى وجم

 واملؤثراأ العقلية،
( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بشأن مكافحة االجتار  9002
 باألشااص،

( لسنة 9وعلى القانون رقم )
بالتصديق على اتفاقية  9020

 د،األمم املتحدة ملكافحة الفسا
 
 
 
 
 
 

( لسـنة  2وعلى القانون رقم )
بشأن مكافحة االجتـار   9002

 باألشااص،
( لسـنة  9وعلى القانون رقم )

بالتصديق على اتفاقيـة   9020
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 

حملكمة وعلى احلكم الصادر من ا
 4/9الدستورية يف القضية رقم د/

ــنة  ــة  6لســ ق جبلســ
92/29/9002، 
 
 

أقر جملس الشـورى وجملـس   

( لسـنة  2وعلى القانون رقم )
بشأن مكافحة االجتـار   9002

 باألشااص،
( لسـنة  9وعلى القانون رقم )

بالتصديق على اتفاقيـة   9020
 مم املتحدة ملكافحة الفساد،األ
 
 
 
 
 
 

أقر جملس الشـورى وجملـس   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

النواب القانون اآليت نصه، وقد 
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

النواب القانون اآليت نصه، وقد 
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 
 

النواب القانون اآليت نصه، وقد 
 صدقنا عليه وأصدرناه:

النواب القانون اآليت نصه، وقد 
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 

 املادة األوىل
 
 
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس  -

باختيار نص املادة  النواب
املشروع بقانون  الثانية من

الثاين، وتقدميها على أن 
يكون ترتيبها املادة األوىل مع 
مراعاة تصحيح األخطاء 
اللغوية واإلمالئية أينما وردأ 

 املادة األوىل
قرر اجمللس اختيار نص املادة  -

الثانية من املشروع بقانون 
الثاين على أن يكون ترتيبها 
املادة األوىل مع مراعاة 
تصحيح األخطاء اللغوية 
واإلمالئية أينما وردأ يف 

 النص.

 املادة األوىل
( من 3-3ُيستبدل بنص الفقرة )

( من املرسوم بقـانون  3املادة )
بشـأن   9002( لسنة 4رقم )

حظر ومكافحة غسل األمـوال  
 ومتويل اإلرهاب، النص اآليت:

 (:3-3( فقرة )3) "املادة
 

 املادة األوىل
( من 2-9يستبدل بنص الفقرة )

( من املرسوم بقـانون  9املادة )
بشـأن   9002( لسنة 4رقم )

حظر ومكافحة غسل األمـوال  
 ومتويل اإلرهاب، النص اآليت:

 (:2-9( فقرة )9مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 

( من 9إىل مقدمة املادة ) تضاف
( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )

( 9املشار إليه "املادة ) 9002
 (:2-9فقرة )

املتحصلة من حيظر غسل األموال 
اجلرائم التالية، وسواء وقعت 
هذه اجلرائم يف داخل اململكة أو 

 خارجها:

يف النص، مع حذف عبارة 
مىت كانت معاقبا عليها يف )

البحريين أو  القانوننيأي من 
( الواردة يف صدر األجنيب
 املادة.

( من 9إىل مقدمة املادة ) تضاف
( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )

( 9املشار إليه "املادة ) 9002
 (:2-9فقرة )

حيظر غسل األموال املتحصلة من 
اجلرائم التالية، وسواء وقعت 
هذه اجلرائم يف داخل اململكة أو 

 خارجها:

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
 
 

( من 9إىل مقدمة املادة ) تضاف
( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )

( 9املشار إليه "املادة ) 9002
 (:2-9فقرة )

حيظر غسل األموال املتحصلة من 
اجلرائم التالية، وسواء وقعت 
هذه اجلرائم يف داخل اململكة أو 
خارجها مىت كانت معاقبا عليها 

 
 
 
 
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري  -أ

حسن النية حيكم على كل مـن  
ارتكب جرمية من جرائم غسـل  
األموال باإلضافة للعقوبة املقررة 
مبصادرة األموال موضوع اجلرمية 
أو أية أموال مملوكة له مسـاوية  
يف القيمة لألمـوال موضـوع   
اجلرمية.  كما يقضى مبصـادرة  

ل واألمالك يف حالـة  هذه األموا

 
 
 
 

"حيظر غسل األموال املتحصـلة  
من جرائم املادراأ واملؤثراأ 
ــف  ــرائم اخلط ــة، وج العقلي

هـاب  والقرصنة، وجـرائم اإلر 
ــة  ــرائم املتعلق ــه، واجل ومتويل
باملفرقعاأ واألسلحة والذخائر، 
واجلرائم املنصـوص عليهـا يف   
الفصل األول والثاين من البـاب  
األول والفصل األول والثاين من 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
جرائم املادراأ واملـؤثراأ   -أ

 العقلية.
 جرائم اخلطف والقرصنة. -ب
 جرائم اإلرهاب ومتويله. -ج
اجلرائم املتعلقة حبماية البيئـة   -د

 واملالفاأ اخلطرة.
اجلرائم املتعلقة باملفرقعـاأ   -ه

 سلحة والذخائر.واأل
جرائم الرشوة واالخـتالس   -و

ــام  ــال الع ــرار بامل واإلض
واستغالل الوظيفة أو النفوذ 

 
 
جرائم املادراأ واملـؤثراأ   -أ

 العقلية.
 جرائم اخلطف والقرصنة. -ب
 جرائم اإلرهاب ومتويله. -ج
اجلرائم املتعلقة حبماية البيئـة   -د

 واملالفاأ اخلطرة.
اجلرائم املتعلقة باملفرقعـاأ   -ه

 واألسلحة والذخائر.
جرائم الرشوة واالخـتالس   -و

ــام  ــال الع ــرار بامل واإلض
واستغالل الوظيفة أو النفوذ 

البحريين أو  القانوننييف أي من 
 األجنيب:

ائم املادراأ واملـؤثراأ  جر -أ
 العقلية.

 جرائم اخلطف والقرصنة. -ب
 جرائم اإلرهاب ومتويله. -ج
اجلرائم املتعلقة حبماية البيئـة   -د

 واملالفاأ اخلطرة.
اجلرائم املتعلقة باملفرقعـاأ   -ه

 واألسلحة والذخائر.
جرائم الرشوة واالخـتالس   -و

ــام  ــال الع ــرار بامل واإلض
فوذ واستغالل الوظيفة أو الن

انقضاء الدعوى اجلنائية لوفـاة  
املتهم ومل يثبت ورثته مشروعية 

 مصدرها.
وعلى القاضي أن حيكـم   -ب

مبصادرة األموال اململوكة للزوج 
أو األبناء القصر واليت قام الدليل 
على ارتباطها باجلرمية، أو أيـة  
أموال مساوية يف القيمة لتلـك  

 األموال."
 

الباب الثـاين والفصـل األول   
والثاين والثالـث مـن البـاب    
اخلامس من قانون العقوبـاأ،  
ــرائم  ــرقة، وج ــرائم الس وج

ــ ــال ال ــى االحتي يت تقــع عل
املؤسساأ املصرفية، وجـرائم  
الفجور والـدعارة، وجـرائم   
االجتار باآلثار، واجلرائم املتعلقة 
حبماية البيئة واملالفاأ اخلطرة، 
واجلرائم املنظمة اليت يشار إليها 
يف االتفاقياأ الدولية اليت تكون 
البحرين طرفًا فيها، سواء وقعت 
جرمية غسل األموال أو اجلـرائم  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

ــري  ــب غ ــرائم الكس وج
 املشروع.

جــرائم الســرقة ومــا يف  -ز
حكمها واالحتيال وخيانـة  

 األمانة وما يتصل هبا.
 جرائم الفجور والدعارة. -ح
جرائم االعتداء على حقوق  -ط

 امللكية الفكرية.
جرائم التهرب من الضرائب  -ي

 "الرسوم اجلمركية".
جرائم تقدمي اخلدماأ املالية  -ك

باملاالفة للقواعـد املقـررة   
قانونيًا، وجرائم األشـااص  

ــري  ــب غ ــرائم الكس وج
 املشروع.

جــرائم الســرقة ومــا يف  -ز
واالحتيال وخيانـة  حكمها 

 األمانة وما يتصل هبا.
 جرائم الفجور والدعارة. -ح
جرائم االعتداء على حقوق  -ط

 امللكية الفكرية.
جرائم التهرب من الضرائب  -ي

 "الرسوم اجلمركية".
جرائم تقدمي اخلدماأ املالية  -ك

باملاالفة للقواعـد املقـررة   
قانونيًا، وجرائم األشـااص  

ــري  ــب غ ــرائم الكس وج
 املشروع.

جــرائم الســرقة ومــا يف  -ز
حكمها واالحتيال وخيانـة  

 األمانة وما يتصل هبا.
 جرائم الفجور والدعارة. -ح
جرائم االعتداء على حقوق  -ط

 امللكية الفكرية.
جرائم التهرب من الضرائب  -ي

 "الرسوم اجلمركية".
جرائم تقدمي اخلدماأ املالية  -ك

لقواعـد املقـررة   باملاالفة ل
قانونيًا، وجرائم األشـااص  

كورة يف الداخل أو اخلـارج  املذ
بشرط أن يكون معاقبًا عليها يف 
كال القانونني البحريين واألجنيب 
واجلرائم اليت يـنص عليهـا يف   
قوانني أخرى باعتبارها جـرائم  

 غسل أموال".
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

املطلعني واجلـرائم املتعلقـة   
 مبعلوماأ السوق.

 جرائم االجتار باألشااص. -ل
 جرائم االجتار باآلثار. -م
أية جرائم أخرى واردة يف  -ن

لعقوباأ البحريين أو أي قانون ا
من القوانني األخرى واجلرائم 
الواردة يف االتفاقياأ الدولية 
والربوتوكوالأ امللحقة هبا اليت 
تكون مملكة البحرين طرفا فيها 
مىت كانت معاقبا عليها يف 

 القانون البحريين.

ملتعلقـة  املطلعني واجلـرائم ا 
 مبعلوماأ السوق.

 جرائم االجتار باألشااص. -ل
 جرائم االجتار باآلثار. -م
أية جرائم أخرى واردة يف  -ن

قانون العقوباأ البحريين أو أي 
من القوانني األخرى واجلرائم 
الواردة يف االتفاقياأ الدولية 
والربوتوكوالأ امللحقة هبا اليت 
تكون مملكة البحرين طرفا فيها 

كانت معاقبا عليها يف مىت 
 القانون البحريين.

 

املطلعني واجلـرائم املتعلقـة   
 مبعلوماأ السوق.

 جرائم االجتار باألشااص. -ل
 جرائم االجتار باآلثار. -م
أية جرائم أخـرى واردة يف   -ن

قانون العقوباأ البحريين أو 
أي من القـوانني األخـرى   
واجلـــرائم الـــواردة يف 
ــة  ــاأ الدوليـ االتفاقيـ
والربوتوكوالأ امللحقة هبـا  
اليت تكون مملكة البحـرين  
طرفا فيها مىت كانت معاقبا 

 عليها يف القانون البحريين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 
 

ُتعدل عبارة "متحصل من نشاط 
إجرامي" لتصبح "متحصل مـن  
جرمية من اجلرائم املنصوص عليها 

(" أينما وردأ 2-9يف الفقرة )
( من مقدمـة  9-9يف الفقرة )

قرار جملس املوافقة على  -
 استحداث مادةالنواب ب

املادة جديدة تأخذ ترتيب 
مع إعادة ترتيب ، الثانية
على  التالية، وذلك البنود

 النحو التايل:
 
 

ُتعدل عبارة "متحصل من نشاط 
إجرامي" لتصبح "متحصل مـن  
جرمية من اجلرائم املنصوص عليها 

(" أينما وردأ 2-9يف الفقرة )
( من مقدمـة  9-9يف الفقرة )

 مادة مستحدثة
قرر اجمللس استحداث مادة  -

جديدة تأخذ ترتيب املادة 
ويكون نصها على الثانية، 

 النحو الوارد أدناه:
 )نص املادة املستحدثة(

 املادة الثانية
 

ُتعدل عبارة "متحصل من نشاط 
إجرامي" لتصبح "متحصل مـن  
جرمية من اجلـرائم املنصـوص   

(" أينمـا  2-9عليها يف الفقرة )
( مـن  9-9وردأ يف الفقرة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 (.9املادة )
يعد مرتكبًا جلرمية غسـل   9-9

األموال من أتى فعال من األفعال 
اآلتية وكان من شأنه إظهار أن 

 -:مصدر هذه األموال مشروع
أ. إجراء أية عملية تتعلق بعائـد  
جرمية مع العلم أو االعتقاد أو 
ما حيمل على االعتقاد بأنـه  
متحصل من جرميـة مـن   
اجلرائم املنصوص عليهـا يف  

أو مـن أي   (2-1الفقرة )
 فعل يعد اشتراكا فيه.

ب. إخفاء طبيعة عائد جرمية أو 

 (.9ملادة )ا
يعد مرتكبًا جلرمية غسـل   9-9

األموال من أتى فعال من األفعال 
اآلتية وكان من شأنه إظهار أن 

 -مصدر هذه األموال مشروع:
أ. إجراء أية عملية تتعلق بعائـد  
جرمية مع العلم أو االعتقاد أو 
ما حيمل على االعتقاد بأنـه  
متحصل من جرميـة مـن   
اجلرائم املنصوص عليهـا يف  

أو مـن أي   (2-1قرة )الف
 فعل يعد اشتراكا فيه.

ب. إخفاء طبيعة عائد جرمية أو 

 (.9مقدمة املادة )
يعد مرتكبًا جلرمية غسـل   9-9

ألفعال األموال من أتى فعال من ا
اآلتية وكان من شأنه إظهار أن 

 -مصدر هذه األموال مشروع:
إجراء أية عملية تتعلـق بعائـد   
جرمية مع العلم أو االعتقاد أو ما 

متحصل حيمل على االعتقاد بأنه 
من جرمية من اجلرائم املنصوص 

أو من  (2-1عليها يف الفقرة )
 أي فعل يعد اشتراكا فيه.

 
أ. إخفاء طبيعة عائد جرميـة أو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

مصدره أو مكانه أو طريقـة  
التصرف فيه أو حركتـه أو  

ته أو أي حق يتعلق بـه  ملكي
مع العلم أو االعتقاد أو مـا  
حيمل على االعتقـاد بأنـه   
متحصل من جرميـة مـن   
اجلرائم املنصوص عليهـا يف  

أو من فعـل   (2-1الفقرة )
 يعد اشتراكا فيه.

ج. اكتساب أو تلقي أو نقـل  
عائد جرمية مـع العلـم أو   
االعتقاد أو ما حيمـل علـى   

متحصل مـن  االعتقاد بأنه 

مصدره أو مكانه أو طريقـة  
التصرف فيه أو حركتـه أو  
ملكيته أو أي حق يتعلق بـه  
مع العلم أو االعتقاد أو مـا  
حيمل على االعتقـاد بأنـه   
متحصل من جرميـة مـن   
اجلرائم املنصوص عليهـا يف  

 أو من فعـل  (2-1الفقرة )
 يعد اشتراكا فيه.

ج. اكتساب أو تلقي أو نقـل  
عائد جرمية مـع العلـم أو   
االعتقاد أو ما حيمـل علـى   

متحصل مـن  االعتقاد بأنه 

مصدره أو مكانه أو طريقـة  
التصرف فيه أو حركتـه أو  
ملكيته أو أي حق يتعلق بـه  
مع العلم أو االعتقاد أو مـا  
حيمل على االعتقـاد بأنـه   
متحصل من جرميـة مـن   
اجلرائم املنصوص عليهـا يف  

أو من فعـل   (2-1الفقرة )
 يعد اشتراكا فيه.

 
نقـل  ب. اكتساب أو تلقي أو 

عائد جرمية مـع العلـم أو   
االعتقاد أو ما حيمـل علـى   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

من اجلرائم املنصوص جرمية 
أو  (2-1عليها يف الفقرة )

 من أي فعل يعد اشتراكا فيه.
. االحتفاظ بعائـد جرميـة أو   د

حيازته مع العلم أو االعتقـاد أو  
ما حيمل على االعتقـاد بأنـه   
متحصل من جرمية من اجلرائم 

-1املنصوص عليها يف الفقرة )
أو من أي فعل يعد اشتراكا  (2

 فيه.

جرمية من اجلرائم املنصوص 
أو  (2-1عليها يف الفقرة )

 من أي فعل يعد اشتراكا فيه.
. االحتفاظ بعائد جرمية أو د

حيازته مع العلم أو االعتقاد أو 
ما حيمل على االعتقاد بأنه 
متحصل من جرمية من اجلرائم 
املنصوص عليها يف الفقرة 

أو من أي فعل يعد  (1-2)
 اشتراكا فيه.

متحصل مـن  االعتقاد بأنه 
جرمية من اجلرائم املنصوص 

أو  (2-1عليها يف الفقرة )
 من أي فعل يعد اشتراكا فيه.

ج. االحتفاظ بعائد جرميـة أو  
حيازته مع العلم أو االعتقاد أو 
ما حيمل على االعتقاد بأنـه  
متحصل مـن جرميـة مـن    

رائم املنصوص عليهـا يف  اجل
أو من أي فعل  (2-1الفقرة )

 يعد اشتراكا فيه.
 املوافقة على قرار جملس - 

 الثانية املادةحبذف  النواب
 )املادة الثانية(الثالثة املادة 

 وفقًا للمشروع بقانون األول(
 املادة الثانية

( من 9يضاف إىل مقدمة املادة )
 املادة الثانية

ُيضاف إىل هناية التعاريف الواردة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

حذف املادة من املشـروع   - .األول بقانون للمشروع وفقًا
 .بقانون

( لسـنة  4املرسوم بقانون رقم )
املشار إليه فقرة جديدة  9002
( ويعاد ترقيم بـاقي  2-9برقم )

 فقراأ املادة، نصها اآليت:
 (:2-9( فقرة )9"املادة )

حيظر غسل األموال املتحصلة من 
اجلرائم التالية، وسواء وقعـت  
هذه اجلرائم يف داخل اململكة أو 

ا مىت كانت معاقبا عليها خارجه
يف أي من القانونيني البحريين أو 

 األجنيب:
جرائم املادراأ واملـؤثراأ   -أ

 العقلية.

( من املرسوم بقـانون  2باملادة )
بشـأن   9002( لسنة 4رقم )

حظر ومكافحة غسل األمـوال  
ومتويل اإلرهاب تعريف لعبـارة  

 )غسل األموال( نصه اآليت:
 )غسل األموال(:

كل سلوك ينطوي على اكتساب 
أموال أو حيازهتا أو التصـرف  
فيها أو  إدارهتا أو حفظهـا أو  
استبداهلا أو إيداعها أو ضماهنا أو 

و استثمارها أو نقلها أو حتويلها أ
التالعب يف قيمتها إذا كانـت  
متحصلة من جرمية من اجلـرائم  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 جرائم اخلطف والقرصنة. -ب
 جرائم اإلرهاب ومتويله. -ج
اجلرائم املتعلقة حبماية البيئـة   -د

 واملالفاأ اخلطرة.
اجلرائم املتعلقة باملفرقعاأ  -هـ

 واألسلحة والذخائر.
جرائم الرشوة واالخـتالس   -و

واإلضرار باملال العام واستغالل 
الوظيفــة أو النفــوذ وجــرائم 

 الكسب غري املشروع.
جــرائم الســرقة ومــا يف  -ز

حكمها واالحتيال وخيانة األمانة 
 وما يتصل هبا.

( من 9املنصوص عليها يف املادة )
هذا القانون مع العلم بذلك، مىت 
كان القصد من هـذا السـلوك   
إخفاء املال أو إخفاء مصدره أو 
مكانه أو صاحبه أو صـاحب  
احلق فيه أو تغـيري حقيقتـه أو   
احليلولة دون اكتشاف ذلك أو 

التوصل إىل شاص مـن  عرقلة 
ارتكب اجلرمية املتحصل منـها  

 املال.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 جرائم الفجور والدعارة. -ح
جرائم االعتداء على حقوق  -ط

 امللكية الفكرية.
ن الضرائب جرائم التهرب م -ي

 "الرسوم اجلمركية".
جرائم تقدمي اخلدماأ املالية  -ك

باملاالفة للقواعد املقررة قانونًا، 
وجرائم األشـااص املطلعـني   
واجلــرائم املتعلقــة مبعلومــاأ 

 السوق.
 جرائم االجتار باألشااص. -ل
 جرائم االجتار باآلثار. -م
أية جرائم أخـرى واردة يف   -ن
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

أو أي  قانون العقوباأ البحريين
من القوانني األخرى واجلـرائم  
الواردة يف االتفاقياأ الدوليـة  
والربوتوكوالأ امللحقة هبا اليت 
تكون مملكة البحرين طرفًا فيها 
مىت كانت معاقبـًا عليهـا يف   

 القانون البحريين".
 
 

  
 

 املوافقة على قرار جملس -
 املادة الثالثةذف حبالنواب 

املادة الثالثة وفقًا الرابعة )املادة 
 (للمشروع بقانون األول

حذف املـادة مـن املشـروع    
 .بقانون

 املادة الثالثة
 

على رئـيس جملـس الـوزراء    
 –كل فيما خيصـه   –والوزراء 

 املادة الثالثة
 

( من املـادة  3-9تلغي الفقرة )
( 4( من املرسوم بقانون رقم )9)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 .وفقًا للمشروع بقانون األول
 

 
 
 
 

تنفيذ أحكام هـذا القـانون،   
ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

 نشره يف اجلريدة الرمسية. 
 
 

بشــأن حظــر  9002لســنة 
ومكافحة غسل األموال ومتويل 

 اإلرهاب.
 

 املادة الثالثة
 
 
 
 
 
 
 

  املادة الثالثة
 (بعد إعادة الترقيم)

قررأ اللجنة إعادة صياغة  -
 املادة على النحو التايل:

 
 
 
 

املادة الثالثة )بعد إعادة 
الترتيب( )املادة األوىل وفقًا 
 للمشروع بقانون الثاين( 
)ال يوجد نص مقابل يف 
 املشروع بقانون األول(

صوغ املادة على إعادة  -
 النحو الوارد أدناه:

 نص املادة بعد التعديل:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
( من 3-3ُيستبدل بنص الفقرة )

( من املرسوم بقانون 3املادة )
بشأن  9002( لسنة 4رقم )

حظر ومكافحة غسل األموال 
 ومتويل اإلرهاب، النص اآليت:

 (:3-3( فقرة )3"املادة )
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري 
حسن النية حيكم على كل من 
ارتكب جرمية من جرائم غسل 
األموال باإلضافة للعقوبة املقررة 
مبصادرة األموال موضوع اجلرمية 
أو أية أموال مملوكة له مساوية 

 
( من 3-3ُيستبدل بنص الفقرة )

( من املرسوم بقانون 3املادة )
بشأن  9002( لسنة 4رقم )

األموال حظر ومكافحة غسل 
 ومتويل اإلرهاب، النص اآليت:

 (:3-3( فقرة )3"املادة )
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري 
حسن النية حيكم على كل من 
ارتكب جرمية من جرائم غسل 
األموال باإلضافة للعقوبة املقررة 
مبصادرة األموال موضوع اجلرمية 
أو أية أموال مملوكة له مساوية 

 املادة الثالثة
( من 3-3ُيستبدل بنص الفقرة )

( من املرسوم بقانون 3املادة )
بشأن  9002( لسنة 4رقم )

حظر ومكافحة غسل األموال 
 ومتويل اإلرهاب، النص اآليت:

 (:3-3( فقرة )3"املادة )
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري 
حسن النية حيكم على كل من 
ارتكب جرمية من جرائم غسل 
األموال باإلضافة للعقوبة املقررة 
مبصادرة األموال موضوع اجلرمية 
أو أية أموال مملوكة له مساوية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

يف القيمة لألموال موضوع 
 اجلرمية.

ــم  ــي أن حيك ــى القاض وعل
مبصادرة األموال حال انقضاء 

اجلنائية لوفاة املتـهم   الدعوى
واليت قام الدليل على حتصـلها  

 من اجلرمية".

يف القيمة لألموال موضوع 
 رمية.اجل

وعلى القاضي أن حيكم 
مبصادرة األموال حال انقضاء 
الدعوى اجلنائية لوفاة املتهم 
واليت قام الدليل على حتصلها 

 من اجلرمية".

 
 
 

يف القيمة لألموال موضوع 
 اجلرمية.

وعلى القاضي أن حيكم 
مبصادرة األموال اليت قام 
الدليل على حتصلها من اجلرمية 

قضاء الدعوى اجلنائية حال ان
لوفاة املتهم، أو أية أموال 
مساوية هلا يف القيمة أيًا كان 

 حائزها".
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مشروع القانون األول نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 املادة الرابعة
 
 
 
 
 
 

على رئيس جملس الوزراء 
 –كل فيما خيصه  –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون، 
ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

 نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الرابعة 
 )بعد إعادة الترقيم(

 
 
 

 دون تعديل

املادة الرابعة )بعد إعادة 
الترتيب( )املادة الرابعة وفقًا 

للمشروع بقانون األول( )املادة 
الثالثة وفقًا للمشروع بقانون 

 الثاين(
 دون تعديل

 املادة الرابعة 
 
 
 
 
 
 

على رئـيس جملـس الـوزراء    
 –كل فيما خيصـه   –والوزراء 

تنفيذ أحكام هـذا القـانون،   
ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

 نشره يف اجلريدة الرمسية.
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 م1112مارس  11التاريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الوطنيالشؤون اخلارجية والدفاع واألمن رئيــس جلنة  
 

( )مصاغ بناء على اقتراح بقانون      ( لسنة )  مشروع قانون رقم ) :الموضوع

م 1122ة ( لسن4من مجلس الشورى( بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

( 44موال وتمويل اإلرهاب والمعدل بالقانون رقم )بشأن حظر ومكافحة غسل األ

( 4أحكام المرسوم بقانون رقم )م، ومشروع قانون بتعديل بعض 1112لسنة 

موال وتمويل اإلرهاب ، المرافق م بشأن حظر ومكافحة غسل األ1122ة لسن

 م.1122( لسنة 222للمرسوم الملكي رقم )

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م8888مارس  88بتاريخ 

مشروع  من (، نسخة8د  8ف ت ق/  ل ص 888، ضمن كتابه رقم )المجلس

( )مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس      ( لسنة )  قانون رقم )

م بشأن 1122ة ( لسن4الشورى( بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

( لسنة 44موال وتمويل اإلرهاب والمعدل بالقانون رقم )حظر ومكافحة غسل األ
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( لسنة 4يل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )م، ومشروع قانون بتعد1112

، المرافق للمرسوم موال وتمويل اإلرهاببشأن حظر ومكافحة غسل األم 1122

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، م1122( لسنة 222الملكي رقم )

 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني للجنة لمناقشته وإبداء المالحظات عليه

 

، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهاا م8888مارس  88وبتاريخ      

 مشاروععلى  مستشار القانوني بالمجلس، حيث اطلعت وذلك بحضور الالسابع عشر

، واتفاقيااة األماام المتحاادف لمكافحااة الجريمااة المنظمااة عباار الوطنيااة المااذكور قااانونال

 والبروتوكولين المكملين لها، واتفاقية األمم المتحدف لمكافحة الفساد. 

 

 

عادد مان المالحظاات بخ اوص إلاى  –بعاد المداولاة والنقاا   –ت اللجناة خرجو      

بشانن مشاروع  الاوطنيشاؤون الخارجياة والادفاع واألمان التو يات األولياة للجناة ال

 آنف الذكر، وذلك على النحو التالي:قانون ال

  -أوال:

حااااذف  ىتقتاااارل اللجنااااة هةالااااة شاااابهة عاااادم الدسااااتورية فااااي المااااادف األولاااا

عبااااااارف امتااااااى كاناااااات معاقبااااااونا عليهااااااا فااااااي أ  ماااااان القااااااانونين البحرينااااااي 

واألجنباااااايا الااااااواردف فااااااي الفقاااااارف السانيااااااة ماااااان المااااااادف  وذلااااااك ل ساااااابا  

 التالية:

(  مااااان الدساااااتور والتاااااي تااااانص 88ليتساااااق الااااانص ماااااع الماااااادف )  .8

علاااااااى ا أ.   جريماااااااة و  عقوباااااااة إ  بنااااااااءن علاااااااى قاااااااانون، و  

عقاااااا  إ  علاااااى األفعاااااال الالحقاااااة للعمااااال بالقاااااانون الاااااذ  يااااانص 

 عليهاا.



888 

 

سااااااوف تخضااااااع مساااااانلة تجااااااريم األفعااااااال فيااااااه للقواعااااااد العامااااااة  .8

 وفق قانون العقوبات أو أ  قانون آخر.

قيااااااات الدوليااااااة التااااااي  ااااااادقت عليهااااااا مملكااااااة البحاااااارين ا تفا إن .8

اشااااااااترطت أن يكااااااااون الفعاااااااال المعاقاااااااا  عليااااااااه مجرمااااااااونا فااااااااي 

القااااااانون المحلااااااي فقااااااط دون اشااااااتراط تجااااااريم الفعاااااال ذاتااااااه فااااااي 

اتفاقيااااااة األماااااام المتحاااااادف لمكافحااااااة الجريمااااااة ف القااااااانون األجنبااااااي،

ن اااااات  المنظماااااة عباااااار الوطنيااااااة والبروتوكاااااولين المكملااااااين لهااااااا،

، تجااااااااريم ئساااااااال العا اااااااادات 8)ج( ماااااااان المااااااااادف ) فااااااااي الفقاااااااارف

اهجرامياااااااة( علاااااااى األئااااااارا  الفقااااااارف الفرعياااااااة ) (، يتعاااااااين 

أن تشااااامل الجاااااارا م األ اااااالية الجاااااارا م المرتكبااااااة داخاااااال وخااااااارج 

الو ياااااة القضاااااا ية للدولاااااة الطااااارف المعنياااااة. ئيااااار أناااااه   تكاااااون 

الجاااااارا م المرتكبااااااة خااااااارج الو يااااااة القضااااااا ية للدولااااااة الطاااااارف 

ة إ  إذا كااااااان الفعاااااال ذو ال اااااالة فعااااااال إجراميااااااونا جاااااارا م أ اااااالي

بمقتضاااااااى القاااااااانون الاااااااداخلي للدولاااااااة التاااااااي ارتكااااااا  فيهاااااااا وأن 

يمساااااااال فعااااااااال إجراميااااااااونا بمقتضااااااااى القااااااااانون الااااااااداخلي للدولااااااااة 

 الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادف إذا أرتك  هناكا.

، ئسااااااال العا ااااااادات 88كماااااااا ن ااااااات الفقااااااارف )ج( مااااااان الماااااااادف )

، علاااااى اتفاقياااااة األمااااام المتحااااادف لمكافحاااااة الفسااااااد اهجرامياااااة( مااااان

ألئاااااااارا  الفقاااااااارف الفرعيااااااااة ) ( أعاااااااااله، تشاااااااامل الجاااااااارا م  ا

األ اااااالية المرتكبااااااة داخاااااال الو يااااااة القضااااااا ية للدولااااااة الطاااااارف 

المعنياااااااااة وخارجهاااااااااا. ئيااااااااار أن الجااااااااارا م المرتكباااااااااة خاااااااااارج 

الو يااااااة القضااااااا ية للدولااااااة الطاااااارف   تمساااااال جاااااارا م أ اااااالية إ  

ك ذو ال اااااالة يعتباااااار فعااااااال إجراميااااااونا بمقتضااااااى إذا كااااااان الساااااالو

القاااااانون الاااااداخلي للدولاااااة التاااااي أرتكااااا  فيهاااااا وكاااااان مااااان شاااااننه 

أن يعتباااااار فعااااااال إجراميااااااونا بمقتضااااااى القااااااانون الااااااداخلي للدولااااااة 
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الطااااارف التاااااي تنفاااااذ أو تطباااااق هاااااذه الماااااادف لاااااو كاااااان قاااااد أرتكااااا  

 .  هناكا

 –ثانيـًا:

، وذلك مشروع القانون المادف السالسة من( من 8الفقرف )تقترل اللجنة إعادف  يائة 

وتنييد هي ة التشريع  بالتوافق مع ال يغة المقترحة من م رف البحرين المركة 

واهفتاء القانوني، حيث أبدت الهي ة سالمة النص المقترل من الناحيتين الدستورية 

 على النحو اآلتي: والقانونية، وذلك 

 

لنية يحكم على كل من ارتكب جريمة من مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن اا

جرائم غسل األموال باإلضافة للعقوبة المقررة بمصادرة األموال موضوع الجريمة 

أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة لألموال موضوع الجريمة. وعلى 

القاضي أن يحكم بمصادرة األموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم 

 ا الدليل على تحصلها من الجريمة والتي قام

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (1ملحق رقم )
 

املالية تقرير جلنة الشؤون 
واالقتصادية خبصوص احلساب 
اخلتامي املوحد للدولة للسنة 

ديسمرب  32املالية املنتهية يف 
م، وتقرير أداء تنفيذ 1020

امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
م، والذي أعدته وزارة 1020

 .املالية
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 م1112  مارس 11التاريخ: 

التقرير العاشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حول احلساب اخلتامي 
م، وتقرير أداء 1111ديسمرب  21املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

م، والذي أعدته وزارة 1111تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
 املالية.

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد الثالث 

 مقدمــــــة:

صاحب المعالي األستاذ علي استلمت لجنة الشؤون المالية وا قت ادية كتا  

( الماؤر  فاي 8د  8ص ل م ق / ف  887رقام ) ر ايس المجلاسبن صالح الصاالح 

( بخ اوص موا الة دراساة 8بشنن قرار مكتا  المجلاس رقام ) 8888أكتوبر  87

وا قتراحات بقوانين التي  ةالت قيد الدرس لاد  اللجناة مان أدوار مشاريع القوانين 

ا إلااى المااادف رقاام ) ( ماان الال حااة الداخليااة لمجلااس 888انعقاااد سااابقة، وذلااك اسااتنادن

 الشور  .

/  888، وبموجاا  الخطااا  رقاام )8888مااايو  88وتجاادر اهشااارف إلااى أنااه بتاااريخ 

ألساااتاذ علاااي بااان صاااالح ا(، أرسااال  ااااح  المعاااالي 8888 -8 -8ص ل م ق / 

ر اايس المجلااس إلااى لجنااة الشاؤون الماليااة وا قت ااادية نسااخة ماان   الحساااب الصاالح

، وتقرياار 1121ديساامبر  32الختااامي الموحااد للدولااة للساانة الماليااة المنتهيااة فااي 
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م والااذأ أعدتااه ونارة الماليااة  1121أداء تنفيااذ المينانيااة العامااة للساانة الماليااة 

اد تقريار بشاننه متضمناونا رأ  اللجناة لعرضاه علاى المجلاس لمناقشته ودراسته وإعاد

 الموقر.

 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 

عقدت اللجنة ا جتماعات التالية لبحث ودراسة الحساا  الختاامي الموحاد للدولاة   -2

م وتقريار أداء تنفياذ الميةانياة لعاماة 8888 ديسامبر 88للسنة المالية المنتهية فاي 

 م:8888لسنة 

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 8888يونيو  88 الساني والعشرون )الدور الساني( 8

 8888يونيو  88 السالث والعشرون )الدور الساني( 8

 8888يونيو  87 الرابع والعشرون )الدور الساني( 8

 8888أكتوبر  87 الساني )الدور السالث( 8

 8888أكتوبر  88 السالث )الدور السالث( 8

 8888نوفمبر  7 الرابع )الدور السالث( 8

 8888مارس  88 السابع عشر )الدور السالث( 7

 8888مارس  87 السامن عشر )الدور السالث( 7
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اطلعت اللجنة، أسناء دراستها ومناقشتها للحسا  الختامي، على الوسا ق المتعلقاة    -1

 بالحسا  الختامي موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

 رأ  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشور . )مرفق( -

 قرار مجلس النوا  ومرفقاته.   )مرفق( -

 انونيين بالمجلس. )مرفق(رأ  هي ة المستشارين الق -

 رأ  المستشار القانوني لشؤون اللجان. )مرفق( -

 رأ  المستشار ا قت اد  والمالي. )مرفق( -

م. 8888ديسامبر  88الحسا  الختامي الموحاد للدولاة للسانة المالياة المنتهياة فاي  -

 )مرفق(

 م.)مرفق(8887تقرير أداء تنفيذ الميةانية العامة للسنة المالية  -

 

 الجتماعات من مجلس الشورى كل من :كما حضر ا 

 المسـتشار القانوني لشـؤون اللجان. األستــاذ محســـن حميــد مرهــون .2

المستشااار االقتصااادأ والمااالي لشااؤون  الدكتــــور جعفـــر محمـــد الصائـغ  .1
 اللجان.

 

  السيد محمد رضي محمد .وتولوى أمانة سوور اللجنوة 

 

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

 للدولة، وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة:
  ون ؤا الحسااا  الختااامي للشاا أن ماان الدسااتور علااى (223)نصاات المااادة

مجلاس الناوا  خاالل األشاهر  ىإلا المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أو ن 

و يكاون اعتمااده بقارار ي ادر عان كال  ، الخمسة التالية  نتهاء السنة المالية

ا بمالحظاتهمااا ، و ينشاار فااي وااون مان مجلااس الشااور  و مجلااس النااوا  مشفوع

 الجريدف الرسميةا.
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  بشااأن  1111( لسانة 44مان المرسااوم بقاانون رقاام ) (244)نصات المااادة

ون ؤا يقادم الحساا  الختاامي للشا علاى أن الشورى مجلسلالالئحة الداخلية 

خااالل الخمسااة    نمجلااس النااوا  أو ىالعااام المنقضااي إلاا الماليااة للدولااة عاان

األشهر التالياة  نتهااء السانة المالياة ، و يحيلاه ر ايس مجلاس الناوا  بعاد أن 

ر يس مجلس الشور ، و يكون اعتماده بقارار مان  ىيضع المجلس تقريره إل

 ا بمالحظاتهما، و ينشر في الجريدف الرسميةا.وون المجلسين مشفوع

  حكااام الخا ااة ألعلااى أن ا تساار  ا ماان ذات الال حااة (244)نصاات المااادة

ا عتمااادات  بمناقشااة الميةانيااة العامااة وإ اادارها علااى الحسااا  الختااامي و

آخاار ماان أبااو  الميةانيااة، كمااا تساار  هااذه  ىاهضااافية والنقاال ماان بااا  إلاا

األحكام على الميةانياات المساتقلة والملحقاة و ا عتماادات اهضاافية المتعلقاة 

 آخر من أبوابها وحساباتها الختاميةا. ىالنقل من با  إلبها و

  الصااادر بالمرسااوم بقااانون  ماان قااانون المينانيااة العامااة( 2)عرفاات المااادة 

ا البيانات المالية السانوية  الحسا  الختامي على أنه م1111لعام  (33)رقم 

البياناات المالياة السانوية الموحادف  أو ، جهة حكومية علاى حادف أولكل وةارف 

 للدولة ككل، في نهاية السنة المالية المنقضية، و تتضمن البيانات التالية :

 .الميةانية العمومية -أ 

 .بيان اهيرادات و الم روفات -  

 .التدفق النقد   -ج 

ماليااة أخاار  يحااددها الااوةير ، أو تطلاا  بموجاا   ف اااحاتإأيااة بيانااات أو  -د 

 االمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

  يعد الوةير بياناات  اعلى أن :من قانون المينانية العامة  (43)نصت المادة

تتضاامن بيانااات لجميااع الااوةارات و الجهااات  أنماليااة موحاادف و مدققااة علااى 

، و تعاد  ة المالياة المنقضايةلتي تمسل الحسا  الختامي عن السناالحكومية ، و
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مجلااس  ىا للمعااايير المحاساابية المتعااارف عليهااا و تقاادم إلااون هااذه البيانااات وفقاا

مجلااس النااوا  خااالل خمسااة أشااهر ماان  ىالااوةراء للنظاار فيهااا و إحالتهااا إلاا

تاااريخ إقفااال الحسااابات الساانوية ، و يكااون اعتماااد البيانااات الماليااة الموحاادف 

ا بمالحظاتهماا واون الناوا  و الشاور  مشفوعبقرار ي در عن كل من مجلساي 

 ا.و ينشر في الجريدف الرسمية ، وذلك قبل نهاية السنة المالية الالحقة

  أن من قانون المينانية العامة على (41)نصت المادة: 

مجلسااي النااوا  و الشااور  خااالل خمسااة أشااهر ماان  ىيقاادم مجلااس الااوةراء إلااا  -أ

 تاريخ إقفال الحسابات السنوية ، تقرير أداء تنفيذ الميةانية للسنة المالية المنقضية.

ا لميةانية البارام  وون يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميةانية الوارد بالبند السابق ملخ  -ب

توياتاه و الموجاودات للوةارات و الجهات الحكومياة، و إجماالي الادين العاام و مح

المالية و ا لتةامات الطار ة و اهعفاءات الضاريبية و األنشاطة شابه الحكومياة ، 

والنتااا   المحققااة مقارنااة باألهااداف المر ااودف لميةانيااة الباارام  الر يسااية و أيااة 

 ا.مؤشرات أداء أخر 

ا: ملخص
ا
 :1111للحساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية  ثالث
المالية  للسنة الدولة وم روفات إيرادات للدولة الموحد الختامي حسا ال يمسل

الميةانية  في لها المخ  ة المالية لالعتمادات وفقان 2010 ديسمبر 31 في المنتهية

، وحسبما ورد في خطا  المسؤولية ال ادر عن 2010 المالية  للسنة للدولة العامة

إعداده ا لتةام بالقوانين واألنظمة وةير المالية  بنن هذا الحسا  روعي في 

ال ادرف، وأن المعلومات الواردف فيه مبنية على أساس أفضل التقديرات واألحكام 

المهنية الممكنة مع األخذ بعين ا عتبار ا همية النسبية للبيانات، وقد أعدت بيانات 

رفقات الحسا  الختامي الموحد للدولة وفقنا للسياسات المحاسبية الموضحة في م

التقرير، والمتمسلة في إعداده وفق األساس النقد  المعدل طبقنا لتعميم وةير المالية 

بشنن المعايير واألسس المحاسبية هعداد الحسابات  8888أكتوبر  88ال ادر في 

 الختامية الحكومية.
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وقد أوضح الرأ  المهني لتقرير ديوان الرقابة المالية واهدارية حول الحسا  

الموحد للدولة  أن الحسا  الختامي يظهر ب ورف عادلة من كل الجوان   الختامي

ديسمبر  88الجوهرية إيرادات وم روفات الدولة للسنة المالية المنتهية في 

، وذلك وفقنا للمعايير واألسس المحاسبية هعداد الحسابات الختامية الحكومية 8888

 ال ادرف عن وةارف المالية.  

 تنفيذ المينانية العامة:محتوى تقرير أداء  -2

 التالي: 8888يوضح تقرير أداء تنفيذ الميةانية العامة للسنة المالية 

  بيانات تفصيلية للمقارنة بين الميزانية المعتمدة إليرادات ومصروفات الدولة

 واألرقام الفعلية لها.

  هذا نسبة الفرق بين الميزانية المعتمدة واألرقام الفعلية واألسباب المؤدية إلى

الفرق، وكذلك مقارنة األرقام الفعلية مع األرقام الفعلية للسنة المالية السابقة 

9002. 

 تعكس الميزانية المالمح الرئيسة لنتائج تنفيذ السياسة المالية للدولة. 

  النتائج المالية الرئيسة لتنفيذ الميزانية العامة لكل من أبواب اإليرادات

 .والمصروفات العامة

 الذي تحقق خالل  العجز – ئيسة من تنفيذ الميزانية العامة والفائضالر النتائج

 .9000السنة المالية 

  9000المبالغ المدورة لميزانية العام التالي. 

  9000الدين الحكومي والتغيرات التي طرأت عليه خالل العام. 

  الفوائد التي ترتبت على الدين الحكومي خالل العام نفسه ومقارنتها مع المبالغ

 .9002المعتمدة في الميزانية والمبالغ الفعلية خالل العام السابق 

  المؤشرات المالية لتنفيذ الميزانية العامة للدولة بشكل إجمالي ومفصل لكل من

 الوزارات والجهات الحكومية
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 كما ورد في الحساب الختامي الموحد: 1121أداء االقتصاد البحريني في عام  -1

  الركود االقتصادي  رغم 9000استمر االقتصاد البحريني في النمو خالل عام

الذي ساد دول العالم في السنة السابقة. حيث شهدت قطاعات البناء والتشييد 

 والمشروعات المالية والصناعات التحويلية بالتحديد تحسناً ملحوظاً.

  ا يعادل نموً  9000سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحقيقية لعام

والتي بلغت  9002%، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلها في عام 2.9

%. وعلى الرغم من حالة الركود االقتصادي العالمي، استطاع قطاع 1.0

 % خالل العام.5المشروعات المالية تحقيق نمو بنحو 

  مما رفع من 0.9انخفاضاً بمعدل  9000شهد إجمالي التوظيف لعام ،%

 % للعام. 2.4جية العمل، بمعدل متوسط إنتا

  فيما تقلص معدل توظيف غير 9.5ارتفع توظيف البحرينيين بنسبة %

 %.0البحرينيين بمعدل 

  في السنة 9.2 بنسبة% مقارنة 0.21انخفض معدل التضخم بنسبة %

 السابقة.

  إثر ارتفاع الطلب على  9000ارتفع فائض الحساب الجاري للبحرين في عام

مليون دينار بحريني  920واأللمنيوم، حيث بلغ الفائض نحو منتجات النفط 

والذي بلغ  9002مقارنة بالفائض لعام  امتواضعً  اويشكل ذلك ارتفاعً  ،للعام

 مليون دينار . 900

  ًللبرميل  ادوالرً  21لتصل إلى  9000ا خالل عام شهدت أسعار النفط ارتفاع

. فقد ارتفع 9002عام قبل نهاية العام، وهو سعر يعد األعلى منذ منتصف 

 .9002% مقارنة بعام 92متوسط سعر النفط الخام في العام بنحو 

  20ارتفع متوسط أسعار األلمنيوم بنحو.% 
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 :أهم العوامل التي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي 

 .ارتفاع أسعار النفط -أ

 .ارتفاع االنفاق الحكومي -ب

 .سعار األلمنيومأانتعاش  -ج

 قطاعات المالية.ارتفاع نسبي في المشروعات وال -د

  ًا نجحت البحرين في االنضمام إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية جد

الصادر عن برنامج األمم المتحدة  9000بحسب تقرير التنمية البشرية لعام 

دولة، والمركز  012من أصل  12 ـاإلنمائي، وقد احتلت البحرين المركز ال

 الثالث من بين دول مجلس التعاون.

 في مجال الحرية االقتصادية،  لاألو العشرعتبر البحرين اليوم من الدول ت

الصادر عن مؤسسة التراث  9000وذلك وفقا لمؤشر الحرية االقتصادية لعام 

وصحيفة وول ستريت جورنال. وقد احتلت البحرين المركز العاشر من بين 

 لسابق.ا، وهو مركز أعلى بثالث درجات من العام اا عالميً اقتصادً  021

 دولة في مؤشر الفساد المدرك  042من بين  22 ـتحتل البحرين المركز ال

الدولية، والمركز الرابع بين دول مجلس التعاون  الشفافيةالصادر عن منظمة 

 الخليجي.

 

 :1121ملخص الحساب الختامي الصادر عن ونارة المالية لعام  -3

جاء في تقرير الحسا  الختامي أنه تم تعديل الميةانية العامة للم روفات المتكررف 

بفتح اعتماد  2009لسنة  (61)والمشاريع أسناء تنفيذ الميةانية بموج  القانون رقم 

بمبلغ قدره  2010و  2009إضافي في الميةانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 

 202.094منه مبلغ   2010 ي  السنة المالية ألف دينار، حيث كان ن 375,747
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بفتح اعتماد إضافي في  2010لسنة  (39)ألف دينار، والمرسوم بقانون رقم 

وا قترا  لتغطية هذا ا عتماد بمبلغ  2010الميةانية العامة للدولة للسنة المالية 

نة ألف دينار. وباألخذ في ا عتبار ا عتمادات المدورف من الس 400.000قدره 

ضيف لميةانية الم روفات العامة أ. فقد 2010إلى السنة المالية   2009المالية 

 786888ألف دينار. حيث كان ن ي  الم روفات المتكررف منها  279,530مبلغ 

 بح إجمالي أألف دينار لم روفات المشاريع، وبذلك  8886788ألف دينار و 

 .ألف دينار 868786888ميةانية الم روفات المعدلة 









0202التعديالتالتيطرأتعلىاالعتماداألصليلميزانيةالسنةالمالية

الميزانية  البيان
 األصلية

 اإلضافية االعتمادات 
  

اعتمادات 
مدورة من 

9002 

الميزانية  التحويالت
 المعدلة

    القانون المرسوم  

 69,362,1, 0 0 0 0 69,362,1, اإليرادات

 6,936,91, 0 0 0 0 6,936,91, النفطية

غير 
 النفطية

3096,12 0 0 0 0 3096,12 

 316,00 0 0 0 0 316,00 اإلعانات

 360196399 0 9126930 9096029 9006000 96,296191 المصروفات

 62296909, (,96,1,) 196,00 916999 0 61116191, المتكررة

 60106,90, ,96,1, 90,6230 936992, 9006000 3096000 المشاريع

 (06939,,6,) 0 (9126930) (9096029) (9006000) (,,19161) الوفر
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 اإليرادات العامة:

  من الميزانية المعتمدة 022.1بلغ إجمالي نسبة تحصيل إيرادات الدولة %

% مقارنة بإجمالي 94.2، وبارتفاع بلغت نسبته 9000للسنة المالية 

 .9002اإليرادات المحصلة للسنة المالية 

 0202-0222الفعليةلعاميالميزانية

 الفعلي البيان
90,0 

 الفعلي
9002 

 1.708.205.936 2.175.629.273 مجموع االيرادات

مجموع المصروفات 
 المتكررة

1.867.950.676 1.692.316.479 

 389.895.409 767.409.436 مصروفات المشاريع

 2.082.211.888 2.635.360.112 مجموع المصروفات

الميزانية العجز في 
 العامة

(459.730.839) (374.005.952) 

مصروفات مشاريع 
 التسلح والتطوير

- 72.000.000 

 (446.005.925) (459.730.839) العجز للسنة

بيانات االعتمادات 
 المدورة

  

اعتمادات المصروفات 
 المتكررة

22.375.925 72.600.000 

 206.929.504 291.026.075 اعتمادات المشاريع

مجموع االعتمادات 
 المدورة

313.402.000 279.529.504 
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  من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري 91مثلت هذه اإليرادات ما نسبته %

مليون  2،120الفعلية والمقدر بمبلغ  9000باألسعار الجارية للسنة المالية 

للسنة % من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 99.0دينار، مقابل 

 مليون دينار. 4،422والبالغ  9002المالية 

  29.1ما نسبته  9000بلغ إجمالي اإليرادات المحصلة في السنة المالية %

% في السنة المالية 29.0من إجمالي المصروفات العامة للدولة، وذلك مقابل 

9002. 

  وقد مثلت اإليرادات النفطية النصيب األكبر من اإليرادات اإلجمالية لعام

 %25.0بنسبة  9000

اإلنتاجالنفطي:

  مليون  00.1من النفط الخام  9000بلغ إنتاج حقل البحرين لسنة

 00.4ألف برميل، في حين بلغ  10.2برميل وبمعدل انتاج يومي بلغ 

 .9002مليون برميل خالل 

  من إنتاج حقل أبو  9000بلغت حصة حكومة مملكة البحرين خالل

 ألف برميل. 050دل إنتاج يومي قدره مليون برميل وبمع 52،4سعفة 

  من المملكة العربية  9000بلغت كمية النفط الخام المستورد عام

، أي 9002مليون برميل في  29مليون برميل مقابل  25.4السعودية 

%، كما بلغ المعدل اليومي للنفط الخام المستورد ما 2.5بزيادة قدرها 

 ألف برميل يومياً. 915يقارب 

 22.2لمصفات التكرير  9000لنفط الخام المكرر عام بلغت كمية ا 

، 9002مليون برميل خالل السنة المالية  25.1مليون برميل مقابل 

 %.1.2بزيادة قدرها 
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  مليون  2.5بلغت كميات المبيعات المحلية من المنتجات البترولية

. وبلغ االستهالك اليومي لهذه المنتجات خالل 9000برميل خالل 

مليون برميل و  2.0ألف برميل يومياً، مقابل  91الي نفس السنة حو

 .9002ألف برميل على التوالي في عام  95

 إنتاج الغان الطبيعي:

 ما يعادل  9000 عام بلغ إنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب خالل

مليون قدم مكعب  524،111مليون قدم مكعب مقابل  551،122

ب وهي تعادل ما مليون قدم مكع 2،002، أي بزيادة 9002خالل 

 %.0.1نسبته 

  مليون قدم  005،920نتاج الغاز المصاحب ما مجموعه إيبلغ

 9002مليون قدم مكعب عام  009،425مقابل  9000مكعب عام 

 %9.2أي بزيادة قدرها 

  250،151ما مجموعه  9000بلغ انتاج الغاز الطبيعي عام 

 مليون قدم مكعب أي 00،401مليون قدم مكعب بزيادة قدرها 

 .9002% عن عام 9.2بنسبة زيادة قدرها 

  يذكر أن إنتاج الغاز في البحرين يتم استخدامه بالكامل في

االستهالك المحلي وكذلك من قبل الشركات الصناعية وحقن 

 اآلبار.

اإليراداتالنفطية:

  من الميزانية 012.2بلغت نسبة التحصيل الفعلية لإليرادات النفطية %

 .9002% مقارنة بمستواها الفعلي في 10.1بلغت المعتمدة، وبنسبة نمو 
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 إجمالياإليراداتالعامة

 فعلي البيان
9002 

 اعتماد
9000 

 فعلي
9000 

نسبة 
المساهم

 ة

نسبة 
المقارنة 
باعتماد 
9000 

نسبة 
المقارنة 

بالفعلي ل 
9002 

 1131 ,893 8,31 033123109 8103908 0301231,1 إيرادات النفط

 (,03) 0132 0031 9003081 0123101 90032,1 إيرادات الغاز

 (0130) (131,) 031 ,09310 913121 ,0,311 الضرائب والرسوم النفطية

 0,31 030 139 103000 103000 393300 عوائد االستثمارات النفطية

 1031 1,38 00030 038393001 030913198 03,013891 إجمالي اإليرادات النفطية

 

  من إجمالي اإليرادات خالل العام 25.0االيرادات النفطية بلغت نسبة %

 .9002% في عام 21.0مقابل  9000

  من الناتج المحلي اإلجمالي 99.0مثلت اإليرادات النفطية ما نسبته %

 2،120الذي بلغ  9000التقديري باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 

لي اإلجمالي باألسعار الجارية % من الناتج المح02.1مليون دينار، مقابل 

 مليون دينار. 4،422والبالغ  9002لعام 

  من 22.4في مبيعات النفط ) 9000تركزت اإليرادات النفطية في عام %

محققة زيادة بلغت  9002% عام 20.2إجمالي اإليرادات النفطية( مقابل 

 % عن مستواها الفعلي عام14.4% عن الميزانية المعتمدة و 29.2نسبتها 

9002. 
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 مبيعاتالنفطاالعتمادوالفعلي

اعتماد  9002فعلي  البيان
9000 

نسبة المقارنة  9000فعلي 
باعتماد 
9000 

نسبة المقارنة 
 9002بفعلي 

 9870 1172 03,103111 8913980 030303091 حقل أبو سعفة

 0300270 ,0033 ,,00831 3,3211 003313 حقل البحرين

احتياطي األجيال 
 القادمة

(903838) (993000) (903102) (372) (071) 

 1171 ,893 033123109 8103908 0301231,1 مبيعات النفط

 

  من 21.2شكلت إيرادات بيع النفط الخام من حقل أبو سعفة ما نسبته %

 .9000إجمالي مبيعات النفط لعام 

  4.5بلغت نسبة اإليرادات المحصلة من حقل البحرين.% 

 لحساب احتياطي األجيال القادمة  9000المحولة في عام  بلغت المبالغ

 .9002ألف دينار عام  90،252ألف دينار مقابل  90،402

  مقارنة 01.2حققت مبيعات الغاز ارتفاع في التحصيل بلغت نسبته %

% عن 0.2، وانخفضت بنسبة 9000بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 

 .9002مستواها الفعلي عام 

 من إجمالي اإليرادات 00،1ما نسبته  9000عات الغاز عام شكلت مبي %

 .9002% عام 02.2النفطية، مقابل 

 نسبة التحصيل الفعلية إليرادات الضرائب والرسوم النفطية  انخفضت

بنسبة  وانخفضت، 9000% مقارنة بالميزانية المعتمدة لها عام 21.1

إيراد  انخفاضى ، ويرجع ذلك إل9002% عن مستواها الفعلي في عام 01.0

 ضريبة دخل الغاز المحصل من شركة بنا غاز.
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  من إجمالي 0.4شكلت إيرادات الضرائب والرسوم النفطية ما نسبته %

 . 9002% عام 0.0، مقابل 9000اإليرادات النفطية لعام 

  يرجع السبب في انخفاض الضرائب والرسوم النفطية إلى انخفاض التحصيل

% فقط من 52.2يث بلغت نسبة االنخفاض الفعلي لضريبة دخل الغاز ح

% 02.9. وبنسبة انخفاض بلغت 9000إجمالي التقديرات المعتمدة لها عام 

 .9002بالفعلي عام 

اإليراداتغيرالنفطية:

  بلغ التحصيل الفعلي لإليرادات غير النفطية بدون اإلعانات ما نسبته

، 9000ة % من إجمالي التقديرات المعتمدة لها للسنة المالي24.2

 .9002% مقارنة بسنة 09.1ا نسبته وحققت نموً 

  من 01.1ما نسبته  9000شكلت اإليرادات غير النفطية في عام %

% من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري 1.5إجمالي اإليرادات و

% 05.1، وذلك مقابل 9000باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية 

 .9002الية % على التوالي في السنة الم1.2و

 

الضرائبوالرسوم:

  002.2بلغت نسبة التحصيل الفعلية إليرادات الضرائب والرسوم %

، وبنسبة نمو قدرها 9000من التقديرات المعتمدة للسنة المالية 

 .9002% عن مستواها الفعلي 09.1

  ما  9000شكلت اإليرادات المحصلة من الضرائب والرسوم في عام

% 10.2إليرادات غير النفطية، مقابل % من إجمالي ا10.4نسبته 

. السبب في الزيادة هو ارتفاع الضرائب والرسوم على 9002عام 

التجارة الدولية بسبب التحسن في حركة التجارة العالمية وكذلك 
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ارتفاع الرسوم المتحصلة من التسجيل والتراخيص بسبب تعديل 

 .9002الرسوم التجارية خالل عام 

 

لسلعيةالحكومية:المنتجاتالخدميةوا

  بلغت نسبة التحصيل الفعلية إليرادات المنتجات الخدمية والسلعية

ا بلغ % مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، وحققت نموً 021.1الحكومية 

. السبب في ذلك 9002% مقارنة بمستواها الفعلي للسنة المالية 01.1

الميزانية % عن 22.1هو زياد إيرادات المنتجات الخدمية بنسبة 

المعتمدة لها، والتي كانت أغلبها إيرادات محصلة من رسوم الطيران 

 المدني.

 

  شكلت إيرادات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية ما نسبته

% في 04.0% من إجمالي اإليرادات غير النفطية، مقابل 04.1

 .9002السنة المالية 

 

االستثماراتواألمالكالحكومية:

 ات المحصلة من االستثمارات واألمالك الحكومية ما بلغت اإليراد

% مقارنة 44.0% محققة انخفاض بلغت نسبته 99.2نسبته 

% عن 02.2وبمعدل انخفاض  9000بالتقديرات المعتمدة لها لعام 

 .9002الفعلي عام 
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إيراداتاالستثماراتواألمالكالحكومية

فعلي  البيان
9002 

اعتماد 
9000 

فعلي 
9000 

نسبة 
المقارنة 
باعتماد 
9000 

نسبة 
المقارنة 

بفعلي 
9002 

 (1171) (8170) 003090 113801 033003 االستثمارات

 0079 ,0017 33381 93389 33012 اإليجارات

 979 (273) 13800 3900, 13108 االمتيازات

إجمالي االستثمارات 
 واألمالك الحكومية

913829 8,3383 023,01 (1170) (0878) 

 

  في االنخفاض هو تراجع اإليرادات المحصلة من االستثمارات السبب

% أي بمعدل انخفاض بلغ 09.2حيث بلغت نسب التحصيل 

%عن الميزانية المعتمدة. وذلك بسبب عدم تحصيل إيرادات 24.0

 10أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة والمقدر لها في الميزانية 

 مليون دينار.

  عن 2.5لمحصلة من االمتيازات بنسبة يضا اإليرادات اأتراجعت %

ا الميزانية المعتمدة لها، بينما شهدت إيرادات اإليجارات ارتفاعً 

% مقارنة بالميزانية المعتمدة، وذلك نتيجة 001.2ملحوظاً بنسبة 

لزيادة المحصل من إيجار المناطق الصناعية والبيوت والمباني 

 والمحالت التجارية.

 من إجمالي 1.1ك الحكومية ما نسبته شكلت االستثمارات واألمال %

 .9002% عام 2.0، مقابل 9000اإليرادات غير النفطية لعام 
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الغراماتوالجزاءاتواإليراداتالمتنوعة:

  بلغت اإليرادات المحصلة من الغرامات والجزاءات واإليرادات

، 9000% من التقديرات المعتمدة لها عام 011.2المتنوعة ما نسبته 

 .9002لي عام ع% مقارنة بمستواها الف11.0و نسبته وبمعدل نم

  من إجمالي اإليرادات غير 05شكلت هذه اإليرادات ما نسبته %

 .9002% عام 09.1النفطية، مقابل 

المصروفاتالعامة:

  مقارنة بالميزانية 25.4بلغ إجمالي الصرف الفعلي ما نسبته %

بلغت نسبته  ، أي بفارق9000المعتمدة للمصروفات العامة في عام 

% مقارنة بالفعلي 91.1% عن المعتمدة. وبزيادة بلغت نسبتها 02.1

 .9002عام 

المصروفاتالعامة

اعتماد  9002فعلي  البيان
9000 

نسبة المقارنة  9000فعلي 
باعتماد 
9000 

نسبة المقارنة 
 9002بفعلي 

03129310 المتكررة
1 

0322,390
9 

03811323
0 

(171) 007, 

03080303 1823823 المشاريع
0 

1113,02 (9270) 2178 

إجمالي 
 المصروفات

93089390
0 

1301,313
9 

93113311
0 

(0,71) 9171 

 

  شكلت نسبة مساهمة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع

% على التوالي من إجمالي المصروفات، مقابل 92.0% و 40.2

 9002% على التوالي عام 02.4% و 20.1
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 من 10.2ما نسبته  9000العامة في عام  شكلت المصروفات %

 9000الناتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدر لعام 

 .9002% عام 91.2مليون دينار، مقابل  2،120والبالغ 

 المصروفات المتكررة:

  ما نسبته  9000بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة لعام

 الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة.% من إجمالي 21.4

المصروفاتالمتكررةحسبالقطاع

اعتماد  البيان
9000 

نسبة  نسبة الصرف 9000فعلي 
 المساهمة

 1978 2879 1013032 19,3321 اإلدارة العامة

 9,78 2372 113210, 813888, الخدمات االجتماعية

 9370 8078 1833,9, 3193821 الميزانيات التحويلية

 0,71 00,71 9113003 93130,3 البنية األساسية

 072 ,287 1,38,0 133,01 الميزانيات المتنوعة

 070 2371 ,90311 903911 الخدمات االقتصادية

إجمالي المصروفات 
 المتكررة

0322,3909 038113230 2171 00070 

  ًالفعلي لعام % مقارنة بمستواها 00.2ا بلغ حققت المصروفات المتكررة نمو

9002. 
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  من إجمالي المصروفات 40.2شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته %

% من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار 99.1العامة، ونسبة 

% على التوالي لعام 90.2% و 20.1مقابل  9000الجارية المقدر لعام 

9002. 

  بقطاع اإلدارة  9000بلغت نسبة المصروفات المتكررة في السنة المالية

% من إجمالي المصروفات المتكررة، محققة بذلك نسبة صرف 19.2العامة 

 % من الميزانية المعتمدة.22.9بلغت 

 المصروفات المتكررة حسب األبواب:

  من 21.5ما نسبته  9000شكلت نفقات القوى العاملة في عام %

التحويلية التي تلتها النفقات  9002% عام 22.1المصروفات المتكررة مقابل 

يأتي بعد ذلك اإلعانات ، % من إجمالي المصروفات المتكررة92.1بلغت 

 %.00.2وتسديد فوائد القروض بنسبة 

المصروفاتالمتكررة

نسبة  9002فعلي  الباب
 المساهمة

 نسبة المساهمة 9000فعلي 

 173, 8183019 271, 8113219 القوى العاملة

 170 01073,2 171 ,092310 الخدمات

 71, 123189 71, 183910 السلع االستهالكية

 070 903802 079 903038 السلع الرأسمالية

 ,97 3123,, 978 13,93, الصيانة

 9871 3923133 9171 3000,,, التحويلية

 ,007 0233012 870 01138,3 اإلعانات وتسديد فوائد القروض
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 00070 038113230 00070 031293101 إجمالي المصروفات المتكررة

 

 نفقات القوى العاملة:

  من 000.5ما نسبته  9000بلغت نسبة الصرف الفعلية للقوى العاملة عام %

 .9002% عن الفعلي عام 2.0الميزانية المعتمدة، وبمعدل نمو 

  من إجمالي المصروفات المتكررة 21.5شكلت هذه المصروفات ما نسبته %

 . 9002% في عام 22.1، مقابل  9000لعام 

  لقد شكلت القوى العاملة النسبة األكبر من إجمالي المصروفات العامة، حيث

% من 00.2% من إجمالي المصروفات العامة و 19.2بلغت ما نسبته 

% على التوالي 00.2% و 20.0يري، مقابل الناتج المحلي اإلجمالي التقد

 .9002لعام 

 0202و0222جدوليوضحمقارنةنفقاتالقوىالعاملةلعامي

فعلي  البيان
9002 

اعتماد 
9000 

فعلي 
9000 

نسبة 
المقارنة 
باعتماد 
9000 

نسبة 
المقارنة 

بفعلي 
9002 

 70, 073 8183019 8113139 8113219 نفقات القوى العاملة

 ,007 (171) 038113230 0322,3909 031293101 المصروفات المتكررةإجمالي 

 9171 (0,71) 931133110 1301,3139 930893900 إجمالي المصروفات العامة

 نفقات الخدمات:

  من الميزانية المعتمدة لعام 22.1بلغت نسبة الصرف الفعلي للخدمات %

9000. 
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  ً9002بالفعلي عام % مقارنة 0.1ا بلغ حققت هذه المصروفات نمو. 

  من إجمالي المصروفات المتكررة لعام 4شكلت نفقات الخدمات ما نسبته %

 .9002% عام 4.4مقابل  9000

 نفقات السلع المستهلكة:

من إجمالي الم روفات المتكررف  %4.3شكلت نفقات السلع المستهلكة ما نسبته 

 . 2009في السنة المالية  %4.6، مقابل 2010للسنة المالية 

من الميةانية  %86.6وقد بلغت نسبة ال رف الفعلي لنفقات السلع المستهلكة 

. 8887عن مستواها الفعلي للسنة المالية  %1.9المعتمدف، فيما حققت معدل نمو بلغ 

،  %6.0كل من نفقات الغاة بنسبة  انخفا ويرجع السب  في هذا ا نخفا  إلى 

، مع %22.5قرطاسية بنسبة  مطبوعات وأدواتو، %58.3مؤن وأدوات بنسبة و

 مقارنة بالميةانية المعتمدف. %11.2ةيادف في األدوية والمواد الطبية بنسبة 

 نفقات السلع الرأسمالية:

  من الميزانية 002.4 الرأسماليةبلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات السلع %

 .9002% مقارنة بمستواها الفعلي الم 0.0المعتمدة، فيما انخفضت بنسبة 

رجع أسباب الزيادة إلى ارتفاع كل من مصروفات االصول الجديدة وت

%، األصول 92.2والمضافة للمركبات واآلليات والسفن والطائرات بنسبة 

% واالصول الجديدة والمضافة 94.0الجديدة والمضافة للحاسب اآللي بنسبة 

%، في حين قد انخفضت كل من األصول 55.0لألجهزة المتنوعة بنسبة 

% على 4.1% و12.2لألجهزة المتنوعة واألصول الثابتة بنسبة  البديلة

 .9000التوالي مقارنة بالميزانية المعتمدة في السنة المالية 

  من إجمالي المصروفات 0.0شكلت نفقات السلع الرأسمالية ما نسبته %

 .9002% لعام 0.9، مقابل 9000المتكررة للسنة المالية 
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 نفقات الصيانة:

من إجمالي الم روفات  %2.4ما نسبته  2010يانة للسنة المالية شكلت نفقات ال 

. وقد بلغت نسبة هذه النفقات الفعلية 2009في السنة المالية  %2.8المتكررف، مقابل 

مقارنة بمستواها  %6.4من الميةانية المعتمدف، وبمعدل انخفا  بلغ  114.2%

هو ةيادف كل من نفقات  . والسب  في هذه الةيادف2009الفعلي في السنة المالية 

،  يانة المركبات واآلليات بننواعها بنسبة  %30.4 يانة المباني الحكومية بنسبة 

، وكانت هذه النتا   على الرئم  %5.9، و يانة األجهةف المتنوعة بنسبة  15.2%

 . %45.9من انخفا  نفقات  يانة المباني ئير الحكومية بنسبة 

 النفقات التحويلية:

 من الميزانية المعتمدة،  42.2الصرف الفعلي للنفقات التحويلية  بلغت نسبة

 .9002% مقارنة بمستواها الفعلي لعام 02.9بلغ  افيما حققت نموً 

  سبب الفارق بين المعتمد والفعلي هو تراجع مصروفات النفقات التحويلية

%، والتي تعود إلى تدني معدالت الصرف الفعلي في كل 04.4المحلية بنسبة 

% 02.9% حساب برامج التقاعد المبكر بنسبة 40.0مبالغ التدوير بنسبة من 

% عن 1.5% ومستشفى الملك حمد بنسبة 22.0والحساب االحتياطي بنسبة 

 الميزانية المعتمدة.

  من إجمالي المصروفات المتكررة 92.1شكلت النفقات التحويلية ما نسبته %

 .9002% لعام 91.9، مقابل 9000لعام 

 

 وتسديد فوائد القروض: اإلعانات

ما نسبته  2010شكلت نفقات اهعانات وتسديد فوا د القرو  في السنة المالية 

. 2009في السنة المالية  %8.1من إجمالي الم روفات المتكررف، مقابل  10.4%
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من الميةانية المعتمدف، وحققت   %104.9وقد بلغت نسبة ال رف لهذه النفقات 

. ويعة  الفرق  2009نة بمستواها الفعلي للسنة المالية مقار %41.5معدل نمو بلغ 

بين ال رف الفعلي والميةانية المعدلة هعانات وتسديد فوا د القرو  إلى ارتفاع 

، وارتفاع %290.2الخارجية إلى  الحكوميةنسبة الفوا د المح لة على القرو  

 دف.مقارنة بالميةانية المعتم %17.9نسبة دعم المواد الغذا ية إلى 

 مصروفات المشاريع:

  ألف  0،020،050قدره و امبلغً  9000بلغت الميزانية المعدلة للمشاريع لعام

ألف دينار وقد بلغت  414،202دينار في حين بلغت المصروفات الفعلية 

 .%40نسبة التنفيذ 

  ً109،420قدره و ابلغ الفرق بين الصرف الفعلي والمعتمد للمشاريع مبلغ 

 % عن الميزانية المعتمدة.92.0ألف دينار وبنسبة 

  21.2ألف دينار وبنسبة  144،502ارتفعت مصروفات المشاريع بمقدار %

 .ألف دينار 122،225والبالغة  9002مقارنة بالنتائج الفعلية لعام 

  من إجمالي 92.0ما نسبته  9000شكلت مصروفات المشاريع عام %

لي اإلجمالي التقديري % من الناتج المح2.9المصروفات العامة، وما نسبته 

 .9002% على التوالي عام 5% و 02.4باألسعار الجارية، مقابل 

 المصروفات العامة حسب األنشطة:

  من إجمالي 54.4تمثل مصروفات الخدمات واألنشطة الرئيسية ما نسبته %

ما نسبته  9002وبنسبة ارتفاع عن الفعلي لعام  9000المصروفات لعام 

1.2.% 

  من إجمالي المصروفات.29.1األخرى بلغت النشاطات % 
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 المصروفات العامة حسب األنشطة

   90,0  9002 البيان

 معدل النمو نسبة المساهمة فعلي  نسبة المساهمة فعلي  

الخدمات واألنشطة 
 الرئيسية

03,9,30,, 187, 033903,18 3171 178 

األمن  -
 والدفاع

3,93093 1870 3,23312 1170 07, 

 171 0272 1093191 0271 ,980301 التعليم -

 970 0173 9033911 0,70 9003018 الصحية -

إنتاج وتوزيع الكهرباء 
 والماء

0133100 0971 90,3001 017, 017, 

الطرق  -
 والمجاري

0133290 273 0013182 171 (0,70) 

 1073 ,27 0,13991 179 883121 اإلسكان -

 1271 971, 030013299 1071 1383011 النشاطات األخرى

 9171 00070 931133110 00070 930893900 إجمالي المصروفات

 

 الفائض أو العجن في المينانية:

  ما نسبته  9000و  9002قدر إجمالي العجز عند تنفيذ الميزانية العامة لعام

% من إجمالي 59.2% من إجمالي اإليرادات العامة وبنسبة 000.0

 المصروفات العامة.
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  9000ولكن وبسبب الزيادة المحصلة في إجمالي إيرادات الدولة للسنة المالية 

معدل  وانخفاض% مقارنة بالميزانية المعتمدة، 22.15والتي بلغت نسبتها  

العجز إلى  انخفاض%، أدى إلى 02.1المصروفات العامة للدولة بنسبة 

 ألف دينار. 252،410

  لي اإليرادات العامة وبنسبة % من إجما90.0يشكل هذا العجز ما نسبته

 % من إجمالي المصروفات العامة.04.2

  مقارنة بالعجز 1.0معدل ارتفاع بلغ  9000بلغ العجز المتحقق لعام %

ألف دينار بعد األخذ  221،005والبالغ  9002المتحقق في السنة المالية 

 مصروفات مشاريع التسليح والتطوير. االعتباربعين 

  من إجمالي الناتج المحلي التقديري باألسعار 5.5شكل العجز ما نسبته %

 .9002% لعام 2.2، مقابل 9000الجارية المقدر لعام 

إجمالياإليراداتوالمصروفات

نسبة المقارنة  9000فعلي  9000اعتماد  9002فعلي  البيان
 9000باعتماد 

نسبة المقارنة 
 9002بفعلي 

مجموع إيرادات 
 الدولة

031083901 03,113201 930133192 ,871 917, 

مجموع مصروفات 
 الدولة

930893900 1301,3139 931133110 (0,71) 9171 

 9972 (1073) (323110,) (031003,13) (11,3003) الوفر / العجز

مصروفات التسليح 
 والتطوير

193000 0 0 0 (00070) 

 170 (1073) (323110,) (031003,13) (13003,,) الوفر / العجز

 المدورة: المبالغ
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  بعض  التزاماتتم تدوير بعض المبالغ التي لم تصرف من الميزانية لتغطية

 .9000الوزارات والجهات الحكومية، وقد تم تدويرها لدعم ميزانية 

  من إجمالي المبالغ 4.0وقد بلغ نصيب المصروفات المتكررة ما نسبته %

 المدورة

 حجمالمبالغالمدورة

 9000 9002 البيان

 1013,09 9123310 المبالغ المدورةإجمالي 

 993111 193100 المصروفات المتكررة

 9203091 9013210 مصروفات المشاريع
 

  من إجمالي المبالغ 29.2بلغ نصيب مصروفات المشاريع ما نسبته %

المدورة وذلك لتغطية التدفقات النقدية للعديد من المشاريع التي استكملت 

 جاهزة للتنفيذ الفعلي أو أصبحت قيد التنفيذ.دراستها الفنية وأصبحت 

 الدين الحكومي:

  55.2ا بمعدل ارتفاعً  9000حقق إجمالي الدين الحكومي للسنة المالية %

 9،240،152حيث بلغ  9002مقارنة على ما كان عليه في السنة المالية 

 .9002مليون دينار عام  0،229،092 ـمقارنة ب 9000مليون دينار عام 

 من إجمالي القروض لعام 12.9قروض الخارجية ما نسبته شكلت ال %

% و 15.9% لنفس السنة، مقابل 10.2والقروض الداخلية ما نسبته  9000

 .9002% على التوالي في عام 12.2
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 جدول يبين تفاصيل الدين الحكومي

 

  من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري 12،1بلغ الدين الحكومي ما نسبته %

 .9002% في السنة 91،2، وذلك مقابل 9000لجارية المقدر لعام باألسعار ا

  ألف دينار مقابل  20،552بلغت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي

ا بلغ ألف دينار، محققة ارتفاعً  25،000الميزانية المعتمدة لها والبالغة 

 9002% مقارنة بمستواها الفعلي عام 29.9ألف دينار وبنسبة  91،229

 ألف دينار. 11،111والبالغة 

  من إجمالي 2.9شكلت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي ما نسبته %

% من إجمالي المصروفات العامة لعام 1.2اإليرادات المحصلة وما نسبته 

% من إجمالي الناتج المحلي التقديري باألسعار 0.0وما نسبته  9000



888 

 

% على التوالي في 0.2و % 1.0% و 1.49، مقابل 9000الجارية لعام 

 .9002عام 

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك اختالفًا في النسب المذكورة في تقرير اداء تنفيذ 

 الميزانية، وقد اجرت اللجنة التعديالت على تلك النسب.

 

ا: 
ا
 :1111مالحظات اللجنة حول احلساب اخلتامي املوحد للسنة املالية رابع

 

قاد  8888األساسية للميةانياة العاماة لعاام بداية تود اللجنة أن تذكر باألهداف 

 شملت التالي: 

 ا ستخدام األمسل لموارد النفط والغاة واأللمنيوم . .8

 تطوير ال ناعات ال غيرف . .8

 ةيادف ا ستسمار في التنمية البشرية.  .8

 تكريس مبدأ الالمركةية في اهدارف.  .8

 الوقا ية .التركية على ال حة  .8

 تشجيع ا ستسمار في الخدمات ال حية والعالجية.  .8

 رفع مستو  الدخل . .7

 تخفيف األعباء المعيشية على المواطنين. .7

لجهد الذأ بذل إلعاداد هاذا الحسااب الختاامي والاذأ جااء وإذ تقدر اللجنة ا 

 ؛ إال أنها ترى:عن اإليرادات والمصروفات توضيحيةبتفاصيل وإحصاءات 

الحكومة  تتمنى علىما تحقق من هذه المبادئ؛ إال أن اللجنة على الرغم م .0

الموقرة تزويد السلطة التشريعية بتقرير تفصيلي حول ما تم تحقيقه من هذه 

 المبادئ الرئيسية.األهداف و
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الحكومة الموقرة بالرغم من جهودها المبذولة في موافاة السلطة التشريعية  .9

م 9000ذ الميزانية العامة للدولة  للعامة بالحسابات الختامية وتقرير أداء تنفي

في وقتها المحدد إال أنها لم تقم ال بتطبيق وال االلتزام بنصوص المادتين رقم 

( 12من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )( 50و)( 0)

عرفت الحساب الختامي على أنه " البيانات  (0حيث إن المادة )م 9009لسنة 

ة السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة أو البيانات المالية المالي

السنوية الموحدة للدولة ككل في نهاية السنة المالية المنقضية وتتضمن 

 البيانات التالية:

  الميزانية العمومية 

 . بيان اإليرادات والمصروفات 

 . التدفق النقدي 

 مالية أخرى يحددها الوزير أو تطلب بموجب  أية بيانات أو إفصاحات

 المعايير المحاسبية المتعارف عليها .

وفي الوقت الذي قامت الوزارة بتزويد السلطة التشريعية ببيانات اإليرادات 

والمصروفات والتي وضحتها في جداول  لإليرادات والمصروفات الفعلية 

نية العامة من جانب مقارنة باإليرادات والمصروفات المعتمدة في الميزا

م ، والتدفقات 9002ومقارنتها باإليرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 

إال انها لم تقم بتزويدها والتمويلية النقدية لألنشطة التشغيلية واالستثمارية 

بالميزانية العمومية مما نتج عنه قصور أيضاً في تنفيذ الحكومة لبعض ما 

انون الميزانية العامة آنف الذكر والتي تنص في ( من ق50تطلبته المادة )

 فقرتها )ب( على التالي :

ة ا لميزانيــً يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية الوارد بالبند السابق ملخص -"ب

البرامج للوزارات والجهات الحكومية، وإجمالي الدين العام ومحتوياته 

ءات الضريبية واألنشطة والموجودات المالية وااللتزامات الطارئة واإلعفا
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، والنتائج المحققة مقارنة باألهداف المرصودة لميزانية البرامج شبه الحكومية

 ".الرئيسية و أية مؤشرات أداء أخرى

الحكومة الموقرة إبان عرضها لتقاريرها عرض النتائج كان من المتوقع من  .1

الفعلية لألهداف االستراتيجية للمملكة إال أن تلك التقارير لم تتناول تلك 

المسائل وعلى وجه الخصوص رفع كفاءة الجهاز الحكومي ورفع مستوى 

الدخل وتخفيف األعباء المعيشية على المواطن التي تشكل عناصر أساسية في 

 ية الحكومة. استراتيج

، اإليرادات الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدةفي زيادة ترى اللجنة أن ال .2

ما هي إال نتيجة طبيعية الرتفاع أسعار النفط، وال تعكس مدى نجاح الحكومة 

في تحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل ، وعليه فمن الضروري عدم اعتماد 

ت النفطية كمصدر دخل رئيسي للميزانية الحكومة اعتماداً كلياً على اإليرادا

العامة نظًرا لتعرضه لتذبذب األسعار في األسواق العالمية واحتمال نضوبه 

في وقت ليس بالبعيد، وترى اللجنة أنه من المتوجب على الحكومة أن تضع 

 خططًا تنفيذية وبرامج واستراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها.

البند الخاص بالمبالغ المدورة اعتمادات ميزانية النفقات الحظت اللجنة في  .5

دينار؛  99،145،295المتكررة للوزارات والجهات الحكومية والتي بلغت 

دينار فقط لوزارات  1،425،000أن الحساب الختامي قد أوضح ما قيمته 

وجهات حكومية معينة، في حين أن القسم األكبر من المبلغ المدور وقيمته 

دينار وضع كرقم واحد كتقديرات أخرى لوزارات وجهات  05،520،521

حكومية دون تفريدها، ولذا فإن اللجنة ترى ضرورة توضيح وذكر الجهات 

 والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ المدورة.

كما تتطلع اللجنة مستقبالً أن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة ضمن 

والجهات الحكومية في المبالغ المدورة أيًضا الحسابات الفردية للوزارات 

 كنفقات مشاريع.
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تتفق اللجنة مع بعض المالحظات التي أوردها مجلس النواب الموقر 

 للحساب الختامي والمتمثلة في التالي: عدم اعتمادهوالمتعلقة بأسباب 
 

توفير الحساب الختامي المدقق ألوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة عدم  0

مليون دينار وُضخت للشركة من خالل  200لخليج والتي بلغت طيران ا

بفتح اعتماد إضافي في الميزانية  9000( لسنة 12المرسوم بقانون رقم )

 واالقتراض لتغطية هذا االعتماد. 9000العامة للدولة للسنة المالية 

ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع  9

نظًرا لوجود تفاوت كبير بين االعتماد والصرف الفعلي لدى عدد  اإلنشائية،

 من الجهات الحكومية ومنها:

 .وزارة األشغال -أ 

 .وزارة الخارجية -ب 

  .وزارة الصحة -ج 

 .وزارة العمل -د 

 .وزارة الصناعة والتجارة -ه 

 .هيئة شؤون اإلعالم -و 

 شؤون الطيران المدني. -ز 

 

األمر ضرورة منع تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة  1

 يعد مخالفة صريحة لقانون الميزانية العامة للدولة. الذي

التحفظ على الحساب الختامي لعدم شموله الحسابات الختامية المدققة لبعض  2

دون تسليم تلك الحسابات، منها  الختامي الوزارات، وعدم اعتماد الحساب

 الحسابات الختامية لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

ضرورة أن يشتمل الحساب على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة  5

الخاضعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعماال لنص المادة 

تلك الشركات بتقديم  /ب( من قانون الميزانية العامة والذي يلزم55)
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الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، وذلك 

حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة، حيث 

إن الحساب الختامي الحالي ال يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة 

أن تلك الشركات تحصل على الدعم المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة 

الحكومي الذي يتم االقتراض لتغطيته، األمر الذي ينعكس سلبًا على الدين 

 مليون دينار. 9240،4إلى  9000العام الذي وصل عام 

ضرورة تضمين الحساب الختامي في السنوات الالحقة لألرقام الفعلية للدين  1

ام، بحيث يشمل الديون المستحقة العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين الع

على الهيئات العامة والشركات المملوكة، وتحديًدا كال من شركة ممتلكات 

 البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز.

ضرورة توفير البيانات المتعلقة بمبيعات األصول الرأسمالية، لتحقيق  4

 وضوح وشفافية بيان اإليرادات والمصروفات.

صل بين إيرادات كل من االستثمار واألمالك الحكومية، من ضرورة الف 2

 خالل تقديم حساب منفصل عن كل منها على حدة.

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامس

 

( من الال حة الداخلية لمجلس الشور ، اتفقت اللجنة على  87إعما ن لنص المادف ) 

 اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليـــــًا.    مكي هاشمسيد حبيب األستاذ  .2

 مقرًرا احتياطيـًا.   األســـتاذ سعود عبدالعنين كانو .1
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ا 
ا
 :توصية اللجنة -سادس

 المجلس الموقر بما يلي: تو ي اللجنة 

 

 32الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية فاي  -2

 م.1121م، وتقرير أداء تنفيذ المينانية العامة للسنة المالية 1121ديسمبر 

 الموافقة على رفع المالحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة والموقرة. -1

 

 

 الالنم،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                 سيد حبيب مكي هاشم               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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م0200سبتمبر20التاريخ:

 احملرتم  سعادة األستاذ خالد حسني املسقطي

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية      
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

، وتقرير أداء 1111ديسمرب  21احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف : املوضوع
 ، والذي أعدته وزارة املالية.1111تنفيذ امليزانية للسنة املالية 

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 9009مايو  10بتاريخ 

(، نسخة من 9009 -5 – 1ص ل ت ق /  509المجلس، ضمن كتابه رقم )

، وتقرير أداء تنفيذ امليزانية 1111ديسمرب  21احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك  وزارة املالية، والذي أعدته 1111للسنة املالية 

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

م، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 8888سبتمبر  88وبتاريخ  

 اجتماعها السالث واألربعين، حيث اطلعت على الحسا  الختامي المذكور ، وذلك

 بحضور المستشارين وا خت ا يين القانونيين بالمجلس.

( من الدستور والتي تنص على: )الحسا  888كما اطلعت اللجنة على المادف )

الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أو ن إلى مجلس النوا  

بقرار ي در  خالل األشهر الخمسة التالية  نتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده
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ا بمالحظاتهما، وينشر في  عن كل من مجلس الشور  ومجلس النوا  مشفوعن

الجريدف الرسمية( وأنه بحس  هذه المادف تر  اللجنة توافر الضوابط الشكلية 

ديسمبر  88للسنة المالية المنتهية في والموضوعية للحسا  الختامي للدولة 

8888. 

 

إلى عدم مخالفة الحسا  الختامي  –قا  بعد المداولة والن –وانتهت اللجنة 

 لمبادئ وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

 

ديسمرب  21احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف ترى اللجنة سالمة 

من الناحيتين  ؛، والذي أعدته وزارة املالية1111، وتقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية 1111

 الدستورية والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 


