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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الخدمات 
بخصوص مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام القانون 

م 6002( لسنة 91رقم )
بشأن تنظيم سوق العمل، 
)المعد في ضوء االقتراح 
بقانون المقدم من مجلس 

   النواب(.
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 م3102 نوفمبر 24التاريخ : 

 

 لجنـة اخلدماتالعاشر لتقريـر ال

خبصوص مشروع قانون رقم )  ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام القانون 
 بشأن تنظيم سوق العمل 6002( لسنة 11رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث رابعالعادي الدور االنعقاد 
 

 مقدمــة :

م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح 5552 أكتوبر 29بتاريخ 

( إلى لجنة 2د2خ ت / ف / ص ل550الصالح رئيس مجلس الشورى خطاًبا برقم )

مشروع قانون رقم )  ( مواصلة دراسة الخدمات، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة ب

بشأن تنظيم سوق  3112( لسنة 01( بتعديل بعض أحكام القانون رقم )لسنة ) 

والذي ما زال قيد  )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( العمل

، على أن تتم دراسته وإعداد تقرير الدرس في اللجنة منذ دور االنعقاد السابق

لى المجلس في موعد يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه ع

 أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

مان  الثالا دور االنعقااد العااد  المرذكور فري  مشرروع القرانونتدارست اللجنة  (1)

سررربتمبر  55اجتماعهرررا التاسرررع عشرررر بتررراريخ فررري الفصااال التشاااريعل الثالااا  

 م المصادف ليوم الخميس، والذي عقدته اللجنة فري اججرازا البرلمانيرة .5552

فرري  الاادور الراباا  ماان الفصاال التشااريعل الثالاا كمررا تدارسررته فرري 

م، واالجتمراع الرابرع 5552نروفمبر  2االجتماع الثالث المنعقد بتاريخ 

 م.5552نوفمبر  55المنعقد بتاريخ 

بمشرروع قرانون علرى الوثرائق المتعلقرة ال لمشرروعاطلعت اللجنة أثناء دراسرتها  (2)

 موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:القانون 

الرررأي الدسررتوري والقررانوني للجنررة الشررعون التشررريعية والقانونيررة بشررأن  -أ 

 )مرفق(مشروع القانون.

 )مرفق(مرئيات وزارا المالية. -ب 

 )مرفق(.العملمرئيات وزارا  -ج 

 )مرفق(صندوق العمل )تمكين(. مرئيات  -د 

 )مرفق(مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل.  -ه 

 )مرفق(رأي غرفة تجارا وصناعة البحرين.  -و 

 )مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته.  -ز 

 شارك فل االجتماع من األمانة العامة بالمجلس: (3)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 الباحث القانوني.  السيد علي عبدهللا العرادي .2
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   أمين سر اللجنة السيد أيوب علي طريفوتولى أمانة سر اللجنة . 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: 
ا
 ثانيـ

ذهبت لجنة الشعون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصريتها بشرأن 

 سالمته من الناحيتين الدستورية والقانونية.المرسوم بقانون إلى 

 

ا:ثالث
ا
 : وزارة املاليةرأي  -ـ

 رأي وزارة المالية يتوافق مع رأي الحكومة المرفق مع مشروع القانون.

 

ا:رابع
ا
 : العملرأي وزارة  -ـ

أفادت الوزارة الموقرة بأنه يتعذر عليها إبداء مالحظات أو مرئيات على 

وذلك ألن الموضوع المذكور ال يدخل ضمن اختصاص المشروع المشار إليه، 

 وزارة العمل.

 

ا:خامس
ا
 :)متكني( العمل صندوقرأي  -ـ

بشأن تنظيم سوق العمل  6002( لسنة 91إن األهداف التي سعى القانون رقم ) .1

لتحقيقها هي المساهمة في صقل العامل البحريني؛ ليكون الخيار المفضل من قبل 

لخاص للتوظيف، وذلك من خالل فرض بعض أصحاب العمل في القطاع ا

الرسوم المحددة على تلك العمالة األجنبية للمساهمة بذلك في تدريب وتأهيل 

العمالة الوطنية، بينما جاء المشروع بقانون محل الدراسة متعارضا مع هذا المبدأ، 
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نية، إذ أن إقراره بهذه الكيفية من شأنه خلق منافسة العمالة األجنبية للعمالة الوط

 وبالتالي سنكون أمام فجوة في سوق العمل الحالي.

 

إن إقرار المشروع بقانون بالكيفية التي تضمنتها نصوصه قد يثير بعض  .2

الصعوبات العملية عند تطبيقه كإتاحة الفرصة لمحاوالت تجاوز أحكام القانون 

وااللتفاف عليه، بالذات مع غياب بعض األمور التي تحكم سوق العمل مثل 

المعايير المهنية، ودقة البيانات المتعلقة بطبيعة عمل العامل األجنبي في 

 المؤسسات.

 

 

إن أهداف صندوق العمل، وعمله من خالل مشروعاته الحالية تتضمن توجيه  .3

الدعم بشكل كبير للفئات المذكورة في المشروع بقانون والمطلوب استثناؤها من 

قد بلغ مقدار الدعم المعتمد لفئة دفع الرسوم، كالمزارعين والصيادين، إذ 

م ما يزيد على خمسة ماليين دينار بحريني، وقد 6092الصيادين حتى سنة 

( دينار بحريني حتى نهاية الربع األول من 6،525،690صرف منها ما يعادل )

م، بينما رصد لدعم المقدم للفئة األخرى المتمثلة بالمزارعين وذلك 6092العام 

ارب ستة ماليين دينار بحريني، وقد صرف منها ما يعادل ما يق 6092حتة سنة 

م، وفي 6092( دينار بحريني حتى نهاية الربع األول من العام 6،2,5،522)

خصوص مشروع القانون، فإنه يصح التساؤل عن جدوى استمرار الصندوق 

 بتقديم الدعم لهذه الفئات في ضوء تحقيق أهداف أحكام قانون إنشاء الصندوق.

 

ؤخذ بعين االعتبار أن استثناء تلك الفئات  محل الدراسة قد يثير المجال أمام كما ي .4

الفئات األخرى المشابهة لها في ظروفها بشكل كلي تقريبا للمطالبة باستثنائها 

كذلك من الخضوع ألحكام القانون المشار إليه آنفا، على سبيل المثال ال الحصر، 
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لعاملين في الجمعيات األهلية والخيرية أعضاء البعثات الدبلوماسية واألجانب ا

 وغيرهم، إذ سيكون القانون عندئذ عاجًزا عن تحقيق أهدافه على النحو المتقدم.

 

 

فإن الفئات محل الموضوع، وإذ أنها تعتبر ذات نشاط  ومن مجموع ما تقدم،

ودخل اقتصادي، وإن كان أقل نشاطا اقتصاديا من غيرها من الفئات، إال أن 

عى جاهدا خالل السنوات السابقة وال زال يقوم بتقديم الدعم لكافة فئات الصندوق س

المجتمع البحريني، وذلك بقيامه بما هو الزم لتحقيق أهداف إنشائه التي نص عليها 

القانون، وبما من شأنها أن ينعكس مستقبال على الوضع االقتصادي واالجتماعي 

مجلس من سلطاته التشريعية، إال أن لهم، لذا فإن الصندوق إذ يقدر ما يقوم به ال

الصندوق ليأمل إعادة النظر في مشروع القانون محل الدراسة، وأن يقوم بدراسة 

 مستفيضة حول اآلثار التي قد تترتب على إقراره في مجتمعنا.

 

ا:سادس
ا
 :هيئة تنظيم سوق العملرأي  -ـ

من بعض ن األسباب التي وردت الستثناء الصيادين األجانب ترى الهيئة أ

رسوم تصاريح العمل، وهي الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه هذه الفئات فإنها 

أسباب تسري في شأن جهات أخرى تتشابه ظروفها مع فئة الصيادين مثل األجانب 

الذين يعملون في النقابات والجمعيات األهلية والخيرية مما يفتح المجال أمام هذه 

نائها أيضا من الخضوع ألحكام قانون تنظيم سوق الفئات األخرى للمطالبة باستث

العمل، إضافة إلى أنه قد يؤدي إلى تأجير السجالت التجارية بقصد استقدام عمال 

خرى أو أأجانب من دون أية رسوم ومن ثم دفع هؤالء العمال للعمل في أعمال ومهن 

 لدى أصحاب عمل آخرين.

 

عل العامل البحريني الخيار من أهداف قانون تنظيم سوق العمل هو ج نكما أ

األنسب في سوق العمل، ومعيار استثناء أية فئة من فئات العمال األجانب من رسوم 
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تصاريح العمل يكون مبنيا على مدى قدرتها منافسة العامل البحريني ومن ثم تحسين 

فرص العمل المتاحة للبحرينيين لالنخراط في مختلف المهن وعلى األخص األعمال 

الصغيرة، إال أن مشروع القانون جاء على خالف هذا النهج حيث قرر  والمنشآت

/ب( من 6استثناًء جديًدا لبعض فئات العمال األجانب خارج النطاق الوارد في المادة )

 بشأن تنظيم سوق العمل. 6002( لسنة 91القانون رقم )

 

اقتراح كما أن نصوص قانون تنظيم سوق العمل تتمتع بمرونة وأعطت للهيئة 

فئات للرسوم بعد جمع وتحليل البيانات والمعلومات واإلحصاءات على نحو يمثل 

الواقع الحقيقي للوضع االقتصادي في المملكة وبما يتواكب مع التطورات االجتماعية 

لم يكن مبنيا على دراسة  -ومع تقدير الهيئة له  -واالقتصادية، إال أن مشروع القانون 

دقيقة مما قد ينعكس بالسلب على سوق العمل، كما أنه سوف اقتصادية أو إحصاءات 

يكون جامًدا ويصُعب تغييره مستقبال في حالة تغير الوضع االقتصادي واالجتماعي 

 وبما يتناسب مع المصلحة العامة.

 

ن هناك شبهة في عدم دستورية مشروع القانون، حيث أن دستور أإضافة إلى 

طنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، المملكة نص على أنه يتساوى الموا

ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بينما 

يفاضل بين المواطنين )أصحاب األعمال( ذوي المراكز القانونية المتماثلة  المشروع

 خالف النص الدستوري.يقانونًا األمر الذي 

 

تقدم، فإن هيئة تنظيم سوق العمل ومع كل تقديرها لسلطة  لذا وبناء على ما

المجلس الموقر فإنها ترجو إعادة النظر في مشروع القانون على ضوء ما ورد من 

 أسباب بعاليه.
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ا:ساب
ا
 :رأي غرفة جتارة وصناعة البحرين عـ

إن استثناء خدم المنازل من الرسوم له وجاهته، إذ أن رسوم سوق العمل إن  -

هذه الفئة فإنها غير عملية وتكون سبيال إلدخال األسر في متاهات  فرضت على

اجتماعية ال سيما وأن األسر البحرينية بمختلف مستوياتها باتت تعتمد على هذه 

 الفئة بشكل كبير، في حين أن الرسوم المقطوعة أو السنوية ستكون خيارا سليما.

 

قطاع الصيد والحفاظ على إن الغاية من استثناء الصيادين األجانب هو تشجيع  -

 الثروة البحرية، وأن هذا القطاع يقل فيه إقبال البحرينيين.

 

إن الغرفة تؤيد استثناء العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة شريطة  -

أال تدخل هذه األعمال بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل وال تستغرق أكثر من 

 ثالثة أشهر.

 

الذين يشتغلون في االعمال الزراعية في غير المؤسسات التي إن استثناء العمال  -

تقوم بتصنيع وتسويق منتجاتها، أو الذين يشتغلون بصفة دائمة في إصالح اآلالت 

الزراعية، أو الذين يقومون بإدارة أو حراسة األعمال الزراعية، يعدُّ ذلك تشجيعا 

 لمهنة الزراعة لما فيها من خير وفائدة للبالد.

 

الغرفة تعتقد أنه بعد مرور أكثر من ست سنوات على تطبيق قانون تنظيم سوق إن  -

العمل ال سيما فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على العامل األجنبي، ال بد أن 

يخضع لدراسة جديدة شاملة ومتأنية بمشاركة األطراف المختصة عبر تركيبة 

نتاج الثال  تمثيال عادال فاعلة لمجلس إدارة الهيئة بحيث يكون تمثيل أطراف اإل

لتتم إعادة مراجعة الرسوم لكل قطاع من القطاعات التجارية والصناعية في 

المملكة، وعلى أن تتصف هذه الرسوم بصة الثبات، ألن عدم ثباتها قد يحولها 

 لضريبة دخل.
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ا: 
ا
 رأي اللجنة: ثامن

اللجنة  اهعقدت عّدة اجتماعاتبقانون المذكور في  شروعناقشت اللجنة الم

، حيث يتألف والدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث خالل اإلجازة البرلمانية

 المادة األولىحيث تضمنت ديباجة ، ثال  مواد فضال عن المن المشروع بقانون 

م بشأن تنظيم 6002( لسنة 91قم )ر( مكرًرا إلى القانون 2,إضافة مادة جديدة برقم )

( من 42ع مراعاة ما تضمنه البند )د( من المادة )"مسوق العمل، وإلغاء عبارة 

 المادة الثانية( من القانون نفسه، وقررت 2,الواردة في صدر المادة ) القانون"

م، فيما جاءت 6002( لسنة 91( من القانون رقم )6,إلغاء البند )د( من المادة )

 تنفيذية. المادة الثالثة

استأنست بقانون المذكور  شروعموالجدير بالذكر أنه حين تدارست اللجنة ال

كل من: "وزارة المالية، وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، غرفة صناعة  برأي

 وتجارة البحرين، صندوق العمل )تمكين(".

وبعد االطالع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى رأي 

برفض مشروع ، وعلى قرار مجلس النواب برأيهااللجنة  استأنستالجهات التي 

وآراء ومالحظات المستشار القانوني لشؤون  ،ومرفقاتهالقانون من حيث المبدأ 

توصلت وبعد مناقشات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون، فقد اللجان بالمجلس، 

 لآلتي: اللجنة

 علبشأن تنظيم سوق العمل ج 6002لسنة  91القانون رقم إصدار من  هدفإن ال .1

العامل البحريني هو الخيار المفضل ألصحاب األعمال في القطاع الخاص من 

على العمالة األجنبية للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة  خالل فرض رسوم

بينما يأتي  ألصحاب األعمال بالقطاع الخاص. الوطنية المطلوب توفيرها

ن من شأن إقراره المذكور أل هدفال المشروع بقانون محل الدراسة متعارضا مع

تشجيع القطاع الخاص على تشغيل العمالة األجنبية وتفضيلها على العمالة 

المجاالت التي  منافسة العمالة األجنبية للعمالة البحرينية فيالوطنية ومن ثم 
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من  اشتمل عليها مشروع القانون بما من شأنه إفراغ قانون سوق العمل الحالي

 لمرجوة من إصداره.ه، وعدم تحقيق األهداف امضمون

المستثناة  الفئات قد حددآنف الذكر  6002لسنة  91ع في القانون رقم ن المشرإ .2

 من الخضوع ألحكامه مثل العمال غير المدنيين العاملين في األمن، وقوة دفاع

البحرين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية ومن يفدون إلى مملكة البحرين في 

يوما، بينما جاء المشروع الماثل بفئات  أقل من خمسة عشر مهمات تستغرق

، األمر الذي سيفتح بابـًا الخضوع ألحكام ذلك القانون أخرى بغية استثنائها من

هرب من رسوم العمل وشروط األجنبية للت الستقدام العمالة من هذه الفئات

 .يادة العمالة السائبة في المملكةزومن ثم يؤدي إلى  البحرنة

لسنة  91الخضوع ألحكام القانون رقم  لصيادين األجانب مناستثناء فئة ا سيؤدي .3

التجارية المنتشرة حاليا في قطاع  تشجيع ظاهرة تأجير السجالت إلى 6002

للعمالة الوطنية التي كان  الصيادين، األمر الذي يصعب معه توفير فرص عمل

 .يتشكل منها هذا القطاع حتى وقت قريب

استثناء المشروع محل الدراسة فتح الباب أمام النتائج التي ستترتب على ن من إ .4

يعملون  من الخضوع ألحكام القانون المشار إليه مثل األجانب الذين فئات أخرى

 في النقابات والجمعيات األهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي ال

باإلضافة إلى ذلك سيؤدي إقرار المشروع بقانون إلى تهدف إلى تحقيق الربح، 

تاحة الفرصة لمحاوالت التخلص من الرسوم عبر تغيير البيانات وعدم دقة إ

 تقديمها بالنسبة لطبيعة عمل العمال األجانب.

يتطلب تعديل القوانين التي تمس النشاط االقتصادي في الدولة إلى إجراء  .5

الدراسات االقتصادية وإعداد االحصاءات وتوفير االرقام التي تترتب على إقرار 

ت على القوانين، وذلك للوقوف على اآلثار والنتائج التي تصيب سوق التعديال

العمل والوضع االقتصادي للدولة، وهو ما لم يتم توفيره عند إعداد المشروع 

بقانون، األمر الذي أدى في اآلخر إلى أن يرفض مجلس النواب المشروع بقانون 

 من حيث المبدأ رغم كونه صاحب االقتراح بقانون.
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م بشأن تنظيم سوق 6002( لسنة 91وم التي تُفرض وفقـًا للقانون رقم )إن الرس .6

% منها إلى الحساب العمومي للدولة، وبالتالي فإن إعفاء الفئات 50العمل، تؤول 

 الواردة في المشروع بقانون منها سيؤدي إلى تخفيض الموارد المالية للدولة.

لعمل )تمكين( الذي يؤول النصف اآلخر من الرسوم المفروضة إلى صندوق ا .7

يقوم بدور مهم في تطوير القطاع الخاص وتنمية االقتصاد الوطني ورفع كفاءة 

بإنشاء صندوق العمل،  6002( لسنة 52العامل البحريني بحسب القانون رقم )

وبالتالي فإن استثناء الفئات الواردة في المشروع سيؤثر على األهداف التي يسعى 

إلى ذلك أن الرسوم التي تقوم الهيئة بتحويلها إلى  الصندوق إلى تحقيقها، يضاف

صندوق العمل ستعود بالنفع مرة أخرى على أصحاب العمل والقطاع الخاص 

 عن طريق الدعم الذي سيوجه إليهم.

خّول قانون تنظيم سوق العمل الجهة االدارية سلطة إصدار القرارات االدارية  .8

عفاء منها، وذلك وفقًا للمتغيرات التي المتعلقة بزيادة الرسوم او تخفيضها أو اال

تطرأ على سوق العمل، األمر الذي يمكن معه إيجاد حلول إدارية بالنسبة 

 للظروف االقتصادية المتغيرة ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

 

مشروع قانون على  ، من حيث المبدأ،التوصية بعدم الموافقةوعليه، رأت اللجنة 

بشأن تنظيم  2006( لسنة 11عديل بعض أحكام القانون رقم )رقم )  ( لسنة ) ( بت

  سوق العمل.
 

 
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اتاسع

( مررن الالئحررة الداخليررة لمجلررس الشررورى، ات قررت  25إعمرراالً لررنص المررادا ) 

 اللجنة على اختيار كل من:
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ـًا.مقرًرا  نوار علي احملمــــود سعادة األستاذ .1  أصلي

 مقرًرا احتياطًيا. عبداجلليل عبداهلل العوينايتسعادة األستاذ   .2

 

ا
ا
 توصية اللجنة:  -عاشر

 شررروعفرري ضرروء مررا دار مررن مناقشررات ومررا أبرردي مررن  راء أثنرراء دراسررة الم

 بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

علاام مشااروع قااانون رقاام )  ( لساانة ) ( ماان حياا  المباادأ،  ،عاادم الموافقااة -

بشااأن تنظاايم سااوق  3112( لساانة 01بتعااديل بعااض أحكااام القااانون رقاام )

   العمل.

 واألمر معروض علم المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم     خليل إبراهيم الذوادي

 رئيس جلنة اخلدمـات              نائب رئيس جلنة اخلدمات       
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 م6012مايو  62التاريخ : 
 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 

( 01( بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  :املوضوع

بشأن تنظيم سوق العمل )المعد فل ضوء االقتراح بقانون المقدم من  3112لسنة 

 مجلس النواب(.

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م6092 مايو 96بتاريخ      

مشروع قانون نسخة من  (،2د  2ف ص ل ت ق /  200، ضمن كتابه رقم )المجلس

بشأن تنظيم  3112( لسنة 01رقم )  ( لسنة )   ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

إلى لجنة ؛ ح بقانون المقدم من مجلس النواب(سوق العمل )المعد فل ضوء االقترا

 للجنة الخدمات.الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه 

اجتماعهرا ، عقدت لجنرة الشرعون التشرريعية والقانونيرة م5552مايو  55وبتاريخ      

مشررروع القررانون، وذلررر بحضررور المستشررار ، حيررث اطلعررت علررى الثالررث والعشرررين

 بالمجلس. القانوني
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 قىانونشىروع المإلىى عىدم مخالفىة –بعد المداولة والنقرا   –وانتهت اللجنة      

 لمبادئ وأحكام الدستور.

 

 رأ  اللجنة:

مشروع قانون رقام )  ( لسانة )   ( بتعاديل بعاض أحكاام  ترى اللجنة سالمة     

بشااأن تنظاايم سااوق العماال )المعااد فاال ضااوء  3112( لساانة 01القااانون رقاام )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.؛ ح بقانون المقدم من مجلس النواب(االقترا

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                           

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (6ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادية بخصوص 

الختامي الحتياطي الحساب 
األجيال القادمة للسنة المالية 

م، بعد تدقيقه من قبل 6099
ديوان الرقابة المالية 

   اإلدارية.
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 6012نوفمرب  2التاريخ: 

 التقرير األول للجنة الشؤون املالية واالقتصادية 

 6011الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية احلساب اخلتامي حـــول 
 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الرابع 

 :مقدمــــــة

ف ص ل م ق /  500، وبموجررب الخطراب رقررم )م5552 مرارس 25بتراريخ 

صالح الصالحاألستاذ علل بن  رئريس المجلرس إلرى (، أرسل صاحب المعالي 2د  2

الحساااب الختااامل الحتيااايل األجيااال لجنررة الشررعون الماليررة واالقتصررادية نسررخة مررن 

بعد تدقيقه من قبال دياوان الرقاباة المالياة واإلدارياة   3100القادمة للسنة المالية 

لمناقشته ودراسته وإعداد تقريرر بشرأنه متضمنر ًا رأي اللجنرة لعرضره علرى المجلرس 

 .رالموق

 : إجراءات اللجنة -أوالا 

 : قامت اللجنة باإلجراءات التالية ،لتنفيذ التكليف المذكور أعاله

 اجتماعاتها التالية: فيالمذكور  الحسابتدارست اللجنة  (4)
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 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

5 
)دور االنعقررررراد العرررررادي  والعشررررررينالحرررررادي 

 الثالث(
 م5552   أبريل 55

 م5552 أبريل  55 )دور االنعقاد العادي الثالث( والعشرينالثاني  5

 م5552أكتوبر  25 الثاني )دور االنعقاد العادي الرابع( 2

 م5552نوفمبر  5 الثالث )دور االنعقاد العادي الرابع( 5

 

 

 خاطبت اللجنة وزارا المالية لإلجابة عن االست سارات التالي: (5)

احتيراطي اججيرال القادمرة بوضرع سياسرة ما هي أسباب عدم التزام مجلس  -5

( مرن 5استثمارية جموال احتياطي اججيال القادمة، حسبما نصت عليه المرادا )

بشررأن نظررام عمررل مجلررس احتيرراطي اججيررال  5555( لسررنة 50المرسرروم رقررم )

 القادمة؟

، ومرا 5555ما ت اصيل المبالغ المحولرة الحتيراطي اججيرال القادمرة لسرنة  -5

، وكم تبلغ مبيعات أسعار الرن ط 5555مبيعات حقل أبو سع ة لعام هي ت اصيل 

 ؟5555الخام لحقل أبو سع ة بالدوالر اجمريكي خالل سنة 

لقررد الحظررت اللجنررة أن نسرربة االسررتثمار ال تعررادل أكثررر مررن ربررع احتيرراطي  -2

 أموال الصندوق، فما هي اجسباب لعدم استثمار باقي اموال الصندوق؟

 إبقاء المبالغ في صيغة ودائع قصيرا اججل؟ ما هي أسباب -5

 ما هي ت اصيل االستثمار في الصكور اجسالمية، وما هي نسبة ال ائدا؟ -0
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نظًرا لعدم تعيين جهاز إداري للصندوق، فهل فكر مجلس إدارا الصندوق  -5

 في التعاون مع المعسسات االستثمارية اجخرى في البحرين؟

 

ها لحسراب احتيراطي اججيرال موضروع البحرث علرى اطلعت اللجنة أثنراء دراسرت (6)

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 

 (مرفق)الحساب الختامي الحتياطي اججيال موضوع البحث والدراسة.    -

 (مرفق) رأي لجنة الشعون التشريعية والقانونية. -

 )مرفق(رأي وزارا المالية.  -

 (مرفق)رأي المستشار القانوني لشعون اللجان.  -

 (مرفق)رأي المستشار االقتصادي والمالي للمجلس.  -

( مررن مرسرروم رقررم 55بتعررديل المررادا ) 5555( لسررنة 555مرسرروم رقررم ) -

 (مرفق) .بشأن نظام عمل مجلس احتياطي 5555( لسنة 50)

بإعررادا تشرركيل مجلررس احتيرراطي اججيررال  5555( لسررنة 55مرسرروم رقررم ) -

 (مرفق) .القادمة

بشأن نظرام عمرل مجلرس احتيراطي اججيرال  5555( لسنة 50مرسوم رقم ) -

 (مرفق) .القادمة

 (مرفق)بشأن االحتياطي لألجيال القادمة.  5555( لسنة 55القانون رقم ) -

 (مرفق) قرار مجلس النواب ومرفقاته. -

 

 كما حضر االجتماعات من مجلس الشورى كل من : (7)

 المستشار القانونل لشؤون اللجان. حميـــد مرهــــوناألستـــاذ محســـن  -0

 المستشار االقتصاد  والمالل. الدكتور جعفــــــر محــــــــمد الصائغ  -3
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  محمد رضل محمدالسيد وتول   ى أمان   ة س     ر اللجن     ة. 

 

 آراء الجهات المعنية: –ا ثانيا 

 :وزارة المالية

 )المرفق( على است سارات اللجنة التالي:أوضحت وزارا المالية في ردها 

   ماا هاال أسااباب عاادم التاازام مجلاس احتيااايل األجيااال القادمااة بوضاا

سياسااة اسااتثمارية ألمااوال احتيااايل األجيااال القادمااة، حساابما نصاات 

بشاأن نظاام  3112( لسانة 32( مان المرساوم رقام )3عليه المادة )

 عمل مجلس احتيايل األجيال القادمة؟

أن مجلس احتياطي اججيال القادمة قد اعتمد السياسرات العامرة  أفادت الوزارا

وذلررر للتأكررد مررن سررير جميررع العمليررات  5555لالسررتثمار فرري اجتماعرره اجول لعررام 

 االستثمارية بش افية واتباع سياسة متأنية، )مرفق نسخة منها(  والتي من أهدافها:

 المحافظة على رأس مال حساب احتياطي اججيال القادمة. -

تحقيرررق عائرررد يتناسرررب مرررع المخررراطر المحررردودا المقبرررول بهرررا جدارا هرررذا  -

 الحساب.

اجسررهام فرري تنشرريط الحركررة االقتصررادية للدولررة والترري تسرراعد علررى فررتح  -

 مجاالت اقتصادية والتأسيس لبنى أساسية أفضل لألجيال القادمة.

وع فري كما أنه من أهم عوامل الح اظ على رأس المال وزيادا اجيرادات هرو التنر

 االستثمارات، وقد اشتملت السياسات العامة لالستثمار على نوعين من االستثمارات:

a. :استثمارات قصيرا اججل، وتتمثل في 

a.  .الودائع لدى المصارف المحلية واججنبية 

b. .أذونات الخزانة المحلية والعالمية 

b.  :استثمارات طويلة اججل، وتتمثل في 
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a.  والعالمية( ذات التصنيف االئتماني الرذي ال السندات والصكور )المحلية

 (.BBيقل عن )

b. .)اجسهم المدرجة )المحلية والعالمية 

c. .)العقارات )المحلية والعالمية 

d. .تأسيس/ المشاركة في تأسيس شركات محلية 

e. .االستثمارات اجخرى 

 

 أما ما يتعلق باست سار اللجنة الثاني :

 3100ياال القادماة لسانة ما تفاصيل المبالغ المحولة الحتيايل األج ،

، وكاام تبلااغ 3100ومااا هاال تفاصاايل مبيعااات حقاال أبااو سااعفة لعااام 

مبيعات أسعار النفي الخاام لحقال أباو ساعفة بالادوالر األمريكال خاالل 

 ؟3100سنة 

فقد أوضحت الروزارا فري ردهرا ت اصريل المبرالغ المحولرة الحتيراطي اججيرال 

برين الررد أن مجمروع المبرالغ المحولرة القادمة وت اصيل مبيعات حقل أبرو سرع ة، وقرد 

 05،550،555مرن مبيعرات حقرل أبرو سرع ة  5555الحتياطي اججيال القادمة لسرنة 

 دوالر حسب الجدول المرفق في رد الوزارا.

 

 وفي رد الوزارا بشأن السعال الثالث المتعلق ب :

  لقد الحظت اللجنة أن نسبة االستثمار ال تعادل أكثر من رب  احتيايل

ماااوال أال الصاااندوق، فماااا هااال األساااباب لعااادم اساااتثمار بااااقل ماااوأ

 الصندوق؟
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فقرررد أوضرررحت الررروزارا أن اللجنرررة الثالثيرررة المشررركلة مرررن قبرررل مجلرررس إدارا 

احتياطي اججيال القادمرة والتري مهمتهرا وضرع سياسرة اسرتثمارية العتمادهرا مرن قبرل 

مجلس اجدارا وبعد تقديم اللجنة تلرر السياسرة قررر المجلرس وبسربب ظرروف اجزمرة 

البررت فرري هررذه السياسررة وعرردم  الماليررة العالميررة الترري كانررت موجررودا فرري حينرره تأجيررل

الدخول في أي مخاطر اسرتثمارية واالكت راء باالسرتثمار فري اجوجره المضرمونة حترى 

ولررو كرران العائررد متواضررًعا، وقررد تبررين فيمررا بعررد أن هررذا القرررار كرران صررائًبا حيررث 

انخ ضت أسرعار اجسرهم والسرندات واجراضري، كمرا واجهرت االسرتثمارات فري عردد 

المالية على مستوى العالم صعوبات وإفالسرات نتيجرة اجوضراع كبير من المعسسات 

والظررروف الترري سررادت فرري ذلررر الوقررت فرري تقيرريم وتسررييل اجصررول، حيررث تمكررن 

المجلس من المحافظة على أموال الصندوق برالرغم مرن تلرر الصرعوبات التري مررت 

 بهررا اجسررواق، كمررا تمكررن مجلررس اجدارا مررن المحافظررة علررى أمرروال الصررندوق دون

التسبب في أي خسرائر، فري الوقرت الرذي عانرت الكثيرر مرن المعسسرات الماليرة سرواء 

% بسرربب الرردخول فرري 55داخررل البحرررين أو خارجهررا مررن خسررائر كبيرررا تجرراوزت 

استثمارات كان يعتقد بأنها مضمونة، وهذا يعكس سالمة القرارات االسرتثمارية التري 

الرررغم مررن تبعررات اجزمررة اتخررذت فرري المحافظررة علررى رأس مررال الصررندوق، وعلررى 

الماليررة العالميررة، فقررد عمررل المجلررس بمسرراعدا كرروادر وزارا الماليررة علررى رفررع العائررد 

 .5555% في العام 5150مقابل  5555% في العام 0150الكلي، حيث بلغ 

 

 وأما السعال الرابع والمتعلق ب :  

  أسباب إبقاء المبالغ فل صيغة ودائ  قصيرة األجل؟ 

استمرت اجسواق العالميرة  5555زارا في ردها أنه خالل العام فقد بينت الو 

تعاني من تذبذبات كبيرا ومخاطر عالية وعدم االستقرار والوضروح االقتصرادي فري 

االقتصررادات الضررخمة واجسررواق التقليديررة لالسررتثمارات حررول العررالم، باجضررافة إلررى 

عربيرة، والمرحلرة التري حالة عدم االستقرار الجيوسياسري فري بعرل بلردان المنطقرة ال
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قرررد سررراهمت فررري تحديرررد خيرررارات االسرررتثمار  5555مررررت بهرررا المملكرررة فررري العرررام 

 وحصرها في صيغ ودائع قصيرا اججل.

 في حين كان سعال اللجنة الخامس يتعلق ب :

  مااا هاال تفاصاايل االسااتثمار فاال الصااكوك اإلسااالمية، ومااا هاال نسااب

 الفائدة؟

ت اصرريل االسررتثمار فرري الصرركور فقررد أوضررحت الرروزارا فرري ردهررا المرفررق 

 اجسالمية، ونسب ال ائدا.

 أما عن است سار اللجنة السادس فقد كان:

  ا لعاادم تعيااين جهاااز إدار  للصااندوق، فهاال فكاار مجلااس إدارة نظاارا

الصاااندوق فااال التعااااون مااا  المؤسساااات االساااتثمارية األخااارى فااال 

 البحرين؟

 

( مرن المرسروم بقرانون رقرم 55فقد بينت وزارا المالية أنه تماشًيا مرع المرادا )

بشررأن نظررام عمررل مجلررس إدارا احتيرراطي اججيررال القادمررة، تررم  5555( لسررنة 50)

التنسرريق مررع ديرروان الخدمررة المدنيررة للوصررول إلررى هيكررل تنظيمرري مناسررب السررتقطاب 

الك رراءات للعمررل ضررمن الجهرراز ال نرري واجداري الحتيرراطي اججيررال القادمررة  فقررد تررم 

، ولحررين اسررتكمال توظيررف الكرروادر 5555يونيررو  55يمرري فرري اعتمرراد الهيكررل التنظ

المناسررربة، فقرررد عمرررل مجلرررس اجدارا بمسررراعدا كررروادر الررروزارا علرررى إدارا أمررروال 

 الصندوق بما يحقق عائًدا مناسًبا بأقل تكل ة ممكنة.

 

 : جنةلـــــرأ  ال -لثــااثا

 5555الماليرة  الحساب الختامي الحتياطي اججيال القادمرة للسرنةناقشت اللجنة 

معكرردا علررى اسررتثمار أمرروال ،  بعررد تدقيقرره مررن قبررل ديرروان الرقابررة الماليررة واجداريررة
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احتيرراطي اججيررال القادمررة مررن أجررل انت رراع اججيررال القادمررة مررن الثررروات المتاحررة، 

باجضررافة إلررى سررد احتياجررات المسررتقبل، فرري ظررل محدوديررة المرروارد الطبيعيررة فرري 

 المملكة.

 

خرررالل تقريرررر ديررروان الرقابرررة الماليرررة واجداريرررة بشرررأن الحسررراب ويسرررتنتن مرررن 

الختامي الحتياطي اججيال القادمة  أن البيانات المالية تظهر بصورا عادلة، مرن كرل 

ديسررمبر  25الجوانررب الجوهريررة المركررز المررالي الحتيرراطي اججيررال القادمررة كمررا فرري 

ة الماليرة المنتهيرة برذلر التراريخ ونتائن عملياته الماليرة والتردفقات النقديرة للسرن 5555

 وذلر وفًقا لمتطلبات المعايير الدولية جعداد التقارير المالية.

خالل وإيرادات األرباح والفوائد عليها قيمة االقتطاعات لصالح حساب االحتياطي 
 6099 – 2008 الفترة 

 بالدوالر األمريكي

 المجموع 7022 2010 2009 2008 7002 

 270,020,115 1072217,05 55,077,772 55,475,464 50,807,984 53,943,086 قيمة االقتطاع

 13,640,003 171,77102 3.686.217 981,347 2,216,967 1,192,931 إيرادات الفوائد

 283,660,118 0772,7310, 1,72,375,5 1,701,7,22 1370707512 11723,7022 المجموع
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 العمومية( للحسابالمركز المالي )الميزانية 

 6099ديسمبر  19كما في 
 )بالدوالر األمريكي(

 المبلغ 

6099 

 المبلغ

6090 

   الموجودات

   الموجودات غير المتداولة

 0172117201 207,507501 استثمارات طويلة األجل

 0172117201 207,507501 إجمالي الموجودات غير المتداولة

   الموجودات المتداولة

 2207,2273,0 70270207102 البنوك نقدية لدى

 75107,03, ,,,175107 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 2227,7,7073 72775,57223 إجمالي الموجودات المتداولة

 ,,77373,272 ,0722,,7,37 إجمالي الموجودات

   االحتياطي المالي

 ,,77373,272 ,0722,,7,37 االحتياطي المتراكم

 661،129،322 621،220،992 المتراكمإجمالي االحتياطي 
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 6099الدخل للسنة المالية المنتهية  بيان

 7020 7022 

   االيرادات

 173357110 37,727032 إيراد الفوائد

 - 072,0, عوائد أسهم

 77775,2 - عوائد صناديق االستثمار

 171,77102 7722,,,37 مجموع االيرادات

 171,77102 7722,,,37 االحتياطي الماليفائض السنة والمحول إلى 

 

 

 7022بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية 

 7022المبلغ  7020المبلغ  

   األنشطة التشغيلية

 171,77102 7722,,,37 الفوائد والعوائد المستلمة

 5117002 (27,737272) النقص/ الزيادة في الفوائد المستحقة

 ,7122710, 770,77050 الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 

   األنشطة االستثمارية

 (7575317700) (272,07000) مدفوعات لشراء استثمارات طويلة األجل
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 170007000 - متحصالت من بيع استثمارات طويلة األجل 

 (7075317700) (272,07000) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

   األنشطة التمويلية

 1072217,05 1170227227 األموال المستلمة من قبل وزارة المالية

 007520 (7157020) النقص / الزيادة في األرصدة المدينة األخرى

 1072,07225 ,107,2,775 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

   

 3,73037272 ,,05727072 صافي الزيادة في النقد خالل السنة

 2207,2273,0 27075107157 النقد كما في بداية السنة

 في حكمه في نهاية السنةالة  النقد وما 

 

2207,2273,0 70270207102 
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 :31/12/2011  :ودائع وأدوات استثمار االحتياطي المتراكم في الحسابالجدول التالي يوضح 

 االستثمارات واألرصدة المدينة

 بالدوالر األمريكيالمبالغ 

 

 6099-96-19 2010-12-31 البيان

   االستثمارات طويلة األجل

 0,71517201 26.595.745 صكوك التأجير اإلسالمية

 2770007000 12.000.000 صكوك أخرى

 2.160.000 اسهم في شركة الخليج لتكنولوجيا المياه المحدودة
2,095,200 

 5.000.000 (DEXIA Asset Management)صندوق استثماري 
- 

 2070007000  سندات مؤسسة الخليج لالستثمار

 207,507501 45.755.745 مجموع االستثمارات طويلة األجل

   الودائع النقدية لدى البنوك

 3070,57223 30.151.667 بنك البحرين والكويت -ودائع ثابتة قصيرة األجل 

 02737773,2 25.104.444 الوطنيبنك البحرين  -ودائع ثابتة قصيرة األجل 

 ,17022702 257,077,72 بنك ستاندرد تشارترد -ودائع ثابتة قصيرة األجل 

 2070007000 3070157,00 بنك الخليج الدولي -ودائع ثابتة قصيرة األجل 

 ,0,7,35702 28.453.667 البنك األهلي المتحد –ودائع ثابتة قصيرة األجل 

 ,707117733 2070,57000 بنك البحرين اإلسالمي –ودائع ثابتة قصيرة األجل 
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ا  :  اللجنة: مالحظات رابعا

 

احتيراطي اججيرال القادمرة للسنة الثالثة على التوالي اسرتثمر جرزء مرن حسراب  .0

بلرغ االسرتثمار حيرث )صركور، أسرهم، سرندات(  في اسرتثمارات طويلرة اججرل

دوالر، إال أن اللجنرررررررة تررررررررى أن حجرررررررم  55،555،550 طويرررررررل اججرررررررل

االسرررتثمارات هرررذا الزال متررردنًيا مقارنرررة برصررريد حسررراب احتيررراطي اججيرررال 

قادمة، وترى اللجنة أن هرذا النروع مرن ال ررص االسرتثمارية الزال محردوًدا. ال

 3101)تكررت ذات المالحظة فل تقرير اللجة بشأن الحساب السابق لسنة 

 (3111ولسنة 

 

واجمررر ذاترره ينطبررق علررى االسررتثمار طويررل اججررل فررال يررزال محرردوًدا نوًعررا  .5

وحجًما، حيث الحظت اللجنة أنه قد تم اسرتثمار مبلرغ فري صرندوق اسرتثماري 

(DEXIA)  وخرررالل شرررهر 5555دوالر أمريكررري عرررام  5,000,000وقررردره ،

تم بيع حصة االحتياطي في هذا الصندوق، اجمرر الرذي ترترب  5555نوفمبر 

% مرن 5155دوالر أمريكي أي ما يعادل  555،555يه تحقيق عائد بمبلغ عل

كما ترم خرالل شرهر  قيمة االستثمار، وقد تم تسجيل ذلر العائد في بيان الدخل.

 7070257202 ,207272722 بنك اإلثمار –ودائع ثابتة قصيرة األجل 

 ,217000755 7772,7020 البنك البحريني السعودي –ودائع ثابتة قصيرة األجل 

 - 072007000 الشركة العربية لالستثمار ش م ع –ودائع ثابتة قصيرة األجل 

 21700375,0 2070,77213 مصرف السالم –ودائع ثابتة قصيرة األجل 

 73,0,,2 ,02727 بنك الخليج الدولي –وديعة تحت الطلب 

 0,,77 - بنك البحرين الوطني –حساب جاري 

 70270207102 2207,2273,0 اإلجمالي
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شررراء سررندات معسسررة الخلررين لالسررتثمار كصررندوق اسررتثماري  5555مررايو 

دوالر أمريكرررري، ولررررم تسررررجل أي عوائررررد عررررن هررررذا  55،555،555بمبلررررغ 

 .5555ار خالل العام االستثم

 

 

والحظرت اللجنرة أيًضرا أن الودائررع الثابترة قصريرا اججررل والتري يرتم احتسررابها  .2

بالرردوالر اجمريكرري، هرري ذات فترررا اسررتحقاق ثالثررة أشررهر أو أقررل مررن ترراريخ 

% سرنوًيا 0% و 5إيداعها، وقد احتسب عليهرا فوائرد بمعردل يترراوح مرا برين 

سنويا( وهي فرص استثمارية قليلرة % 0% و 510: 5555) 5555في عام 

المخاطر إال أن العائد يكون منخ ًضا، وهرذا يعنري أن نمرو هرذا الصرندوق مرن 

 االستثمار سيكون بمعدالت منخ ضة.

 

يالحظ ارت اع إيرادات استثمارات الصندوق حيث كانرت هرذه اجيررادات نحرو  .5

دوالر  5،555،555، وقرررد ارت عرررت إلرررى  5555دوالر عرررام  5،555،525

عراودت ثرم  5555عرام فقرط دوالر  555،255انخ ضت إلرى ثم  5555عام 

 0،055،055 ووصررلت إلررى 5555دوالر عررام  2،555،555االرت رراع إلررى 

 .  5555دوالر عام 

 

 

برو أخضعت جميع صادرات مملكة البحرين من الن ط الخرام المنرتن مرن حقرل  .0

فيمرا عردا مبيعرات شرهر  5555إلرى  5555سع ة إلى االقتطراع خرالل ال تررا 

أقل من سبب انخ ال أسعار الن ط في ذلر الشهر إلى بوذلر  5555ديسمبر 

 للبرميل الواحد. ادوالرً  25،52معدل للبرميل وب ادوالرً  55
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ن لم تستقطع أي مبالغ من إيرادات الن ط المنتن من حقل البحرين خالل أي مر .5

ن رط خرام  على شركلبسبب أنها ال تصّدر  5555  – 5555 السنوات الخمس

 مشتقات ن طية.كبل يتم تكريرها في المص اا ثم يتم تصديرها 

 

 

خرالل  لم يتم احتساب أية مصاريف عمومية وإدارية علرى حسراب االحتيراطي .5

   السنوات الخمس اجولى.

 

المرفرق هرو تقريرر مهنري فقرط حيث إن تقرير ديوان الرقابة المالية واجداريرة  .5

ولرريس تحليلًيررا فلرريس متوقررع منرره أن يكشررف عيوًبررا فرري كي يررة اسررتثمار أمرروال 

الصندوق، لرذا برات مرن الضرروري وجرود جهرة تراجرع السياسرة االسرتثمارية 

 للصندوق.

 

 

وتت ررق اللجنررة علررى أن جميررع بيانررات الرردخل واجيرررادات أعرردت وفًقررا للمعررايير 

ديرروان الرقابررة الماليررة واجداريررة والررذي صرردر دون أيررة  مررن خررالل تقريرررالدوليررة 

 تح ظات، وأنه قد تم االلتزام  بمعايير التدقيق الدولية.

 

ا   اختيار مقرر  الموضوع األصلل واالحتيايل: -خامسا

، ات قت اللجنة على  ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى 25إعماالً لنص المادا ) 

 اختيار كل من:

 

ا أصليـــــاا   ندى عباس حفاظ الدكتورة -0  مقررا

ـا   االستاذة هالة فايز قريصة -3 ا احتياييا  مقررا
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ا  توصية اللجنة: -سادسا

الحسراب الختررامي الحتيرراطي راء الترري أبررديت أثنراء دراسررة فري ضرروء المناقشرات واآ

بعرررد تدقيقررره مرررن قبررل ديررروان الرقابرررة الماليرررة  5555اججيررال القادمرررة للسرررنة الماليررة 

 :، فإن اللجنة توصياريةواجد

بعااد  3100الحساااب الختااامل الحتيااايل األجيااال القادمااة للساانة الماليااة باارقرار  -

 .تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 

 

 

 

 

 واألمر معروض علم المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                        السيد حبيب مكي هاشم               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م6012أبريل   2التاريخ : 
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 
بعد  2011الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية الموضوع : 

 تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

معااالي الساايد علااي باان صااالح الصااالح ، أرفىىق م 6092مىىار   29بتىىاريخ      

 (، نسىخة مىىن2د  2ف ص ل ت ق / 252، ضىمن كتابىه رقىم ) رئايس المجلاس

بعاد تدقيقاه  2011الحساب الختاامي الحتيااطي األجياال القادماة للسانة المالياة 

إلىىىى لجنىىىة الشىىىؤون التشىىىريعية  ؛دياااوان الرقاباااة المالياااة واإلدارياااة مااان قبااال 

والقانونيىىىة، وذلىىىك لمناقشىىىته وإبىىىداء المالحظىىىات عليىىىه للجنىىىة الشىىىؤون الماليىىىة 

 واالقتصادية.
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، عقىىىدت لجنىىىة الشىىىؤون التشىىىريعية والقانونيىىىة م6092أبريىىىل  2اريخ وبتىىى     

الحسااب الختاامي الحتيااطي األجياال علىى ، حيث اطلعىت التاسع عشراجتماعها 

دياااوان الرقاباااة المالياااة بعاااد تدقيقاااه مااان قبااال  2011القادماااة للسااانة المالياااة 

 بالمجلس.ر القانوني وذلك بحضور المستشا، واإلدارية

الحسىىىاب إلىىى عىىدم مخالفىىة  –بعىىد المداولىىة والنقىىا   –وانتهىىت اللجنىىة 

 لمبادئ وأحكام الدستور.الختامي 

 

 رأي اللجنة:

الحساب الختامي الحتيااطي األجياال القادماة للسانة المالياة  ترى اللجنة سالمة     

مىىىن النىىىاحيتين ، دياااوان الرقابااة المالياااة واإلدارياااة بعااد تدقيقاااه مااان قبااال  2011

 والقانونية.الدستورية 

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                       

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                  

 

 

 


