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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 

والقانونية حول قرار جملس النواب 

خبصوص قرار جملس الشورى بشأن 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

املدنية والتجارية قانون املرافعات 

( 21الصادر باملرسوم بقانون رقم )

م، املرافق للمرسوم امللكي 2792لسنة 

 م.1008( لسنة 88رقم )
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 م1105ر فرباي 01التاريخ : 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية  بعارالتقريـر ال

خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون رقم  ) ( قرار جملس النواب حول 
لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون 

 م1118(  لسنة 88، املرافق للمرسوم امللكي رقم )0790( لسنة 01رقم )

 

 :مقدمــة

معـايل رئيس جملـس اب استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كت        

م، 2113ديسمرب  11( املؤرخ يف  4د  3ص ل ت ق / ف  628رقـم )  الشـورى

قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

الشورى بشأن مشروع قانون رقم  ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات 

، املرافق للمرسوم 0790( لسنة 01الصادر باملرسوم بقانون رقم ) املدنية والتجارية

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير م1118(  لسنة 88امللكي رقم )

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 
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معـايل رئيس جملـس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب  كما استلمت     

من  م،2114فرباير  4( املؤرخ يف 1د  4ف ص ل ت ق /  44)  رقـم لشـورىا

دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة 

 .وذلك بناًء على متسك احلكومة بهبقانون،  بدراسة املشروع

 أواًل: إجراءات اللجنة:

 قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله 

خالل دور االنعقاد العادي الرابع من  –تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور   (1)

 م.2113ديسمرب  16يف االجتماع التاسع املنعقد بتاريخ   -الفصل التشريعي الثالث

من  ول خالل دور االنعقاد العادي األ –ر تدارست اللجنة مشروع القانون املذكو  (2)

 .م2114ر فرباي 6املنعقد بتاريخ   دساسيف االجتماع ال -رابع الفصل التشريعي ال

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث  (3)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

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

 ) مرفق(لتشريع واإلفتاء القانوين بشأنه.املذكور، ومذكرة هيئة ا مشروع القانون -

 

  السيدة مريفت علي حيدر.توىل أمانة سر اللجنة 
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ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ

موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملـس  مشروع القانون ناقشت اللجنة      

، وتعديلـه  على مشروع القانونالنواب بشأنه والقاضي بالتمسك بقراره السابق باملوافقة 

التوصية بالتمسك بقرار جملـس  وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة، وانتهت إىل 

      الشورى بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ، واملتخذ جبلسته التاسـعة املنعقـدة بتـاريخ   

 الـث م، من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصـل التشـريعي الث  2112ديسمرب  24

 وبنـاءً   ،؛ وذلك لألسباب اليت سبق تضمينها بتقريرها السابق )مرفق نسخة منه()مرفق(

 ولألسباب التالية: ،أعضاء اجمللس يف اجللسة سالفة الذكرالسادة على مداخالت 

ـًا للعدالة .0 ـُين عليه املشروع بقانون يعد سلب حبـق   ـًاوماس ،إن اجلوهر الذي ب

املشـروع   حيث جـاء  ،كفالة التقاضي املنصوص عليه يف دستور مملكة البحرين

إىل وجـود شـبهة عـدم     امن املواد اليت انتهى رأي اللجنة بشأهن عدٍدببقانون 

وقد أيدها  ،وكذلك عدم سالمة بعض النصوص من الناحية القانونية  ،الدستورية

جلس النواب ومرفق رأيهـم  وين مبالقان ستشارامليف ذلك اجمللس األعلى للقضاء و

 هبذا الشأن.

إن االختصار يف اإلجراءات اإلدارية والقضائية ال يكون على حساب حتقيق العدالة  .1

بل جيب أن يتم من خالل تطوير اجلهاز القضائي وتوفري اآلليات  ،وكفالة احلقوق

 .املساندة لعمل القاضي
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 اس بكفالة حق التقاضي.إن مشروع القانون سيؤدي إىل تقييد القضاء واملس .3

( و       44بشأن حتفظه علـى املـادتني )  تتفق اللجنة مع أبداه اجمللس األعلى للقضاء  .4

ثالثة(، بشأن ما أوردتاه من عدم قبول احملكمة مستندات الثانية والفقرتني ال 216)

من اخلصوم، إذ أهنما ستثريان الكثري من املشكالت يف العمل بسبب ما تتضـمنانه  

 مصادرة حق الدفاع، وإفراغ مبدأ التقاضي على درجتني من مضمونه.من 

نشري إىل أن املستشار القانوين لشؤون اللجان مبجلس النـواب الـدكتور علـي     .4

عبدالفتاح قد توافق مع ما انتهت إليه جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلـس  

 الشورى، وذلك وفق التايل:

/أ( 32مكرًرا( من املشروع تتعارض مع املادة ) 24)إن الفقرة الثانية من املادة  . أ

من الدستور، واملتعلقة مببدأ الفصل بني السلطات، حيث إن هذه الفقرة تنص 

 يصدر بتحديدها قرار من اجمللـس األعلـى   وجيوز يف القضايا اليتعلى أنه "

التنسيق مع وزير العدل والشئون اإلسالمية، إحالة الدعوى مباشـرة  للقضاء ب

نص هذه  "، كما أنإىل احملكمة املختصة دون إعداد تقرير بالرأي القانوين فيها

/أ( من الدستور فيما تضمنته من الـنص  114الفقرة يتعارض مع نص املادة )

حبال التدخل على أنه "ال سلطان ألي جهة على القاضي يف قضائه، وال جيوز 

 يف سري العدالة، ويكفل القانون استقالل القضاء".



67 
 

( من املشروع تتعارضان مع املبدأ الدستوري الذي 216( و )44إن املادتني ) . ب

ـًا للقانون اسـتناًدا إىل حكـم املـادة     يقضي بأن حق التقاضي مكفول وفق

 /د( من الدستور؛ وذلك حبرمان اخلصوم من تقدمي أي مستند جديد إىل21)

احملكمة املختصة سواء أكانت حمكمة أول درجة أو حمكمة االستئناف وذلـك  

بالرغم من قبول املستندات اجلديدة إذا ثبت لديهما أن أسباب ذلك قد طـرأ  

بعد إحالة الدعوى من قبل قاضي إدارة الدعوى أو بعـد صـدور احلكـم    

 يـد  االبتدائي، أو أن اخلصم اآلخر قد حال دون تقدميها لسـبب أجـنل ال  

للخصوم فيه. فمخالفة نصي هاتني املادتني ملبدأ احلق يف التقاضـي ال يرجـع   

فقط إىل سبب عدم قبول أي مستند جديد دون الضوابط السابق ذكرها، بل 

ـًا إىل القيد الذي ورد يف عج إذا رأت ز املادتني من النص على أنه  يرجع أيض

ـًا للعدالة قبول مستند جديد وجب  عليها إلزام اخلصم الـذي  احملكمة، حتقيق

وقع منه اإلمهال بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على ألفي دينار كمـا  

(، وال تقل عن مائيت دينار وال تزيد على ألفي دينـار  44هو احلال يف املادة )

ـًا أمام 216كما هو احلال يف املادة ) (، فهذه الغرامة الوجوبية قد تكون عائق

أي مستند جديد خشية احلكم بالغرامة املذكورة ممـا ميثـل    املتقاضني لتقدمي

 إهداًرا ملبدأ كفالة احلق يف التقاضي.
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هذا وتود اللجنة أن تفند بعض النقاط اليت وردت يف رأي وزارة العدل والشـؤون       

ـًا للقاء التشاوري بني الوزارة وجلنـة الشـؤون التشـريعية     اإلسالمية واألوقاف، وفق

 م، وذلك على النحو التايل:2113مايو  8مبجلس النواب واملنعقد بتاريخ والقانونية 

تتحفظ اللجنة على ما ورد يف رأي وزارة العدل والشؤون اإلسـالمية واألوقـاف     -

عبارة " أن األسباب اليت ساقتها جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ب

ى إىل محل قرار اجمللس املـوقر بـرفض   تربيًرا لرفض املشروع من حيث املبدأ ال ترق

املشروع من حيث املبدأ"، وكذلك ترى اللجنة أن ما ورد يف هنايـة رأي الـوزارة   

بشأن أن املربرات اليت ساقتها جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلـس الشـورى    

ـًا غري مقبول  عدم جيبو ،جاءت مجيعها بال أقدام تكفي حلملها، يعد نقًدا وتوجيه

 من جلانه وقراراته اليت ينتهي إليها.   التقليل من شأن اجمللس أو أٍي

أن ما أبدي بشأن أن املشروع له مردود إجيايب يف تطوير اجلهاز القضائي واختصـار   -

اإلجراءات اإلدارية والقضائية هو قول مردود عليه بأن االختصار ال يكـون علـى   

 سبيل حتقيق العدالة وكفالة احلقوق.

 

، واليت تنص مكرًرا( من مشروع القانون 24اللجنة أن الفقرة الثانية من املادة )تؤكد  -

على "وجيوز يف بعض القضايا اليت يصدر بتحديدها قرار من اجمللس األعلى للقضـاء  

بالتنسيق مع الوزير املعين بشؤون العدل، إحالة الدعوى مباشرة إىل احملكمة املختصة 

ـُفهم منها التداخل بني السلطتني التنفيذية "، وين فيهادون إعداد تقرير بالرأي القان ي
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والقضائية، وعدم االستقاللية بإعطاء صالحيات قضائية لوزير العدل، وليس التنسيق 

يف أمور تنظيمية إدارية بصورة استشارية؛ فالنص ال حيمل صيغة االستشارية بشـأن  

جاءت صيغة اجلوازيـة  وإمنا  ،التنسيق مع وزير العدل فالتنسيق واجب حسب النص

حالتها مباشـرة  إفيما يتعلق بأن بعض القضايا اليت يصدر بشأهنا قرار هي اليت سيتم 

 .إعداد تقرير بالرأي القانوين فيها إىلللمحكمة املختصة دون احلاجة 

 ، وعليـه أن جملس النواب وافق على املشروع بقانون رأي إىلشارة يف التكررت اإل -

ن موافقة جملس النواب علـى مشـروع   أ وهو هبذا الشأن انود أن نوضح أمًرفإننا 

ال تعترب حصانة له من عدم وجود شـبهة عـدم    - مع احترامنا لقراره -القانون 

 املشروع بقانون. مناقشةالدستورية قد يراها جملس الشورى عند 

أما خبصوص عبارة "وذلك يسد الباب على اخلصوم من التسويف واملماطلة وتعطيل  -

القضايا حتت ذريعة تقدمي املستندات خالل املرافعة" الواردة يف الرأي، فإن  الفصل يف

ا للمتقاضني فقط فقـد  اللجنة ترى أن سرعة اإلجناز والفصل يف القضايا ليس مردمه

أو عدم كفاية احملـاكم لنظـر    ،عدم وجود ما يسند عمل القضاءإىل ا يكون مردمه

 واحلاجة لتطوير اجلهاز القضائي. ،القضايا

ـًا    - أما بشأن موافقة جملسي الشورى والنواب على قانون العمل الذي يتضـمن بابـ

متكامال إلدارة الدعوى العمالية، فترى اللجنة أنه جاء يف تطبيقـه علـى القضـايا    

ـًا قياس نتائج الواقـع التطبيقـي   كما أن  ،العمالية على نطاق حمدود وليس واسع
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القضايا املدنية والتجارية وهو جمال زالت غري واضحة لتطبق على مستوى يشمل ما

 .اواسع جًد

 

ـًا:   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ثالث

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  33إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

ـًا.          أمحد مهـدي احلداد       األستاذ .0  مقرًرا أصلي

 مقرًرا احتياطًيا.مخيس محد الرميحي               األسـتاذ  .1

 

 توصية اللجنة: :ـًارابع

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن       
 اللجنة توصي مبا يلي :

 

ديسـمرب   24التمسك بقرار جملس الشورى واملتخذ جبلسته التاسعة املنعقدة بتـاريخ    -

، من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، بعدم املوافقة م2112

مشروع قانون رقم  ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قـانون  من حيث املبدأ على 
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، 0790( لسـنة  01املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقـم ) 

 .م1118(  لسنة 88املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،     

 

   

 
 دالل جاسم الزايد                    مخيس محد الرميحي               

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة 
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 (2ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون 

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين 

خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم 

يف شأن جرائم »م 2791( لسنة 21رقم )

القتل واإلخالل باحلياء واالعتداء على 

أماكن السكن والتهديد بالسالح 

سرار والسرقة والقذف والسب وإفشاء األ

واالحتيال وخيانة األمانة واملراباة وإهانة 

)املعد يف ضوء االقرتاح  «اجمللس الوطين

 بقانون املقدم من جملس النواب(.
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 م1105فرباير  09التاريخ: 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التكميلي األول التقرير

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم مشروع قانون بشأن 
خالل باحلياء واالعتداء على أماكن م )يف شأن جرائم القتل واإل0791ة ( لسن05)

السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال 
 وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين( 

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 رابعمن الفصل التشريعي ال األولدور االنعقاد العادي 
 

 قدمـة:م

استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم      

بناًء على قرار اجمللس يف م، 2114 فرباير 1( املؤرخ يف 1د 4ف/ خ أ /ص ل 33)

(، 218(، و)111م، بإعادة املواد أرقام )2114فرباير  1املنعقدة بتاريخ السادسة جلسته 

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون مشروع قانون ( من 342و)

خالل باحلياء واالعتداء على أماكن )يف شأن جرائم القتل واإل م1318( لسنة 14رقم )

السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة 
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ين( )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوط

 .وذلك ملزيد من الدراسة ،النواب(

رئيس جملس الشورى  الصاحل معايل السيد علي بن صاحلكتاب  اللجنةاستلمت كما      

بإعادة املواد أرقام  ،م2114فرباير  3املؤرخ يف ( 1د 4ف /ص ل خ أ/81رقم )

 .وذلك ملزيد من الدراسة املذكور،قانون المشروع ( من 413(، و)411(، و) 384)

 

 إجراءات اللجنة: :أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

 :نييف االجتماعني التالي قانون املذكورمشروع الاملواد املعادة من تدارست اللجنة  (0)
 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع   

 م2114فرباير  3  السابعاالجتماع 

 م2114فرباير  18  الثامناالجتمـاع 

 

 للمواد املعادة من مشروع القانون على:اطلعت اللجنة أثناء دراستها  (1)
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(، واملادة 218(، واملادة )111)املادة من  (1البند رقم )بإجراء تعديل على اقتراح  -

النائب الثاين لرئيس جملس الشورى األستاذة مجيلة علي  (، واملقدم من سعادة332)

 (مرفق) سلمان.

العضو  (، واملقدم من سعادة111)املادة من  (1البند رقم )بإجراء تعديل على اقتراح  -

األسـتاذة  النائب الثاين لرئيس جملس الشورى  سعادةودالل جاسم الزايد،  األستاذة

األستاذ نوار احملمود، واألستاذة زهوة  س:كل من سعادة أعضاء اجمللمجيلة سلمان، و

 (مرفق) الكواري، والدكتورة جهاد الفاضل.

 من: كاًلإىل اجتماعها السابع  وقد دعت اللجنة (3)
 

إدارة الشئون من  النقيب حممد يونس اهلرميوقد حضر ، وزارة الداخلية -
 القانونية.

 

سعيد حممد  لسيداؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر وزارة العـدل والش -
 القانوين. راملستشا، عبداملطلب

 

الـدكتور علـي حســن    اللجنة من األمانة العامة باجمللس  يشارك يف اجتماع -
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش، الطوالبـة

 

 .سهري عبداللطيف السيدة توىل أمانة سـر اللجنة -
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ـًا: نيــثا   :وزارة الداخلية خالل اجتماع اللجنة رأيـ
 

توافق رأي وزارة الداخلية مع التعديالت اليت أجرهتا اللجنة على املواد املعـادة مـن        

 مشروع القانون موضوع الدراسة.

ـًا:   :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف خالل اجتماع اللجنةرأي ثالثـــ
 

الـيت أجرهتـا   توافق رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مع التعديالت      

 اللجنة على املواد املعادة من مشروع القانون موضوع الدراسة.

ـًا:    ة:ــرأي اللجنرابعـــ

(، 384و) (،342(، و)218(، و)111املـواد املعـادة أرقـام )   تدارست اللجنة      

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبـات الصـادر   ( من مشروع قانون 413(، و)411و)

خـالل باحليـاء   )يف شأن جرائم القتـل واإل  م1318( لسنة 14) باملرسوم بقانون رقم

واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسـب وإفشـاء األسـرار    

والسرقة واالحتيال وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين( )املعد يف ضوء االقتراح 

 وممثلار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، املستش ، حبضوربقانون املقدم من جملس النواب(

وممثل وزارة العدل، وحبثت اللجنة املالحظات اليت أبديت من قبل ممثـل   وزارة الداخلية،

وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل أثناء االجتماع، واملناقشات اليت طرحها أصـحاب  

عني االعتبار االقتراحات السعادة أعضاء اجمللس أثناء جلسة اجمللس، كما أخذت اللجنة ب
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بشأهنا، وانتهت اللجنة إىل إجراء التعـديالت   أعضاء اجمللس املقدمة من أصحاب السعادة

 الالزمة على بعض هذه املواد، واملوضحة يف اجلدول املرفق.

 

ـًا:  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: خامســ
 

جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار ( من الالئحة الداخلية 33إعمااًل لنص املادة )
 : كل من

 

 ـًا.ــمقرًرا أصليـ  خالد حممد جرب املسلماألستـاذ  .0

ـًا. نانسي دينا إيلي خضوري ةاألستـاذ .2  مقرًرا احتياطي

ـًا  ة:ـة اللجنـ:  توصيسادس
 

مشروع املواد املعادة من يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      

(، 341(، و)101(، و)019باملوافقة على املواد أرقـام ) القانون، فإن اللجنة توصي 

بتعديل بعـض أحكـام قـانون    ( من مشروع قانون 417(، و)419(، و)314و)

م )يف شأن جرائم القتـل  0791( لسنة 05العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

والتهديد بالسالح والقذف والسـب   خالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكنواإل

وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللـس الـوطين(   



67 
 

، وذلك بالتفصيل الـوارد يف  )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 اجلدول املرفق.

   

 ،،، األمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 

 

 

 

 أ. سوسن حاجي حممد تقوي                              د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان         

   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                 نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية              
 والدفاع واألمن الوطين        والدفاع واألمن الوطين                                          
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م )يف 0791( لسنة 05باملرسوم بقانون رقم )املواد املعادة من مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 
انة شأن جرائم القتل واألخالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخي

 نواب()املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس ال األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين(
 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 :019مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :019مادة 
املوافقة على قـرار  عدم  -

ذف البند حب جملس النواب
( من املادة، وقـررت  1)

اللجنة اإلبقاء على هـذا  
البند وإعادة صياغته على 

رؤسـاء  )النحو التايل: 
وأعضاء جمالس اإلدارة 
واملديرون يف الشركات 

 :019مادة 
( من املادة، 1)حذف البند  -

واملوافقة على باقي البنـود  
وفقرات املادة كما وردت 

 يف مشروع القانون.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
  بعد التعديل:

 
 

 :019مادة 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخلاصة الـ  تتلـك   
 احلكومة أسـهما فيهـا  

، (%51تزيــد علــى 
 وذلك حلماية املال العام

من خالل توسيع نطـاق  
األشــخاص املشــمولني 
بتعريف املوظف العـام،  
والذين يعملون بالقطاع 
اخلاص الذي تساهم فيه 
الدولة بنسبة تزيد علـى  

41.%  

قررت اللجنـة إعـادة    -
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 2صياغة البند رقـم ) 
أفراد : )على النحو التايل

قوة دفـاع البحـرين   
ألمـن العـام   وقوات ا

واحلرس الوطين وجهاز 
مت  (، وقـد الوطيناألمن 

األخذ هبذه الصـياغة يف  
املرسوم بقـانون رقـم   

، 2111( لســـنة 33)
بتعديل بعـض أحكـام   

( لسـنة  11قانون رقم )
م بشأن جوازات 1314

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 
 
 
 

يقصد بـاملوظف العـام يف   
 حكم هذا القانون:

بأعباء السلطة . القائمون 1
العامة والعاملون يف وزارات 
احلكومــة ومصــاحلها  

 ووحدات اإلدارة احمللية.
 
ــاع . 2 ــوة دف ــراد ق أف

 السفر.

قررت اللجنة املوافقة على  -
باقي البنود وفقرات املادة 
كما وردت يف مشروع 

 القانون.

ذلك يكـون نـص   وعلى 
 املادة بعد التعديل:

يقصد بـاملوظف العـام يف   
 حكم هذا القانون:

. القائمون بأعباء السلطة 1
العامة والعاملون يف وزارات 
احلكومــة ومصــاحلها  

 
 
 
 
 
 

يقصد باملوظف العام يف حكم 
 هذا القانون:

. القائمون بأعباء السـلطة  1
العامة والعاملون يف وزارات 
احلكومة ومصاحلها ووحدات 

 اإلدارة احمللية.

 
 
 
 

 
 

يقصد باملوظف العـام يف  
 حكم هذا القانون:

. القائمون بأعباء السلطة 1
ــاملون يف   ــة والع العام
وزارات احلكومـــــة 
ــدات  ــاحلها ووح ومص

 اإلدارة احمللية.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

البحرين وقـوات األمـن   
العام واحلـرس الـوطين   

 .الوطينوجهاز األمن 
. أعضـــاء اجملـــالس 3

والوحدات اليت هلا صـفة  
نيابية عامة سـواء كـانوا   

 منتخبني أو معينني.
 
 
ته إحـدى  . كل من فوض4

السلطات العامة يف القيـام  
بعمل معني وذلك يف حدود 

 ووحدات اإلدارة احمللية.
 
ــاع . 2 ــوة دف ــراد ق أف

البحرين وقـوات األمـن   
العام واحلـرس الـوطين   

 .الوطينوجهاز األمن 
الس . أعضـــاء اجملـــ3

والوحدات اليت هلا صـفة  
نيابية عامة سـواء كـانوا   

 منتخبني أو معينني.
 
 

 
. أفراد قوة الدفاع واحلرس 2

 الوطين واألمن العام.
 
 
. أعضاء اجملالس والوحدات 3

نيابية عامة سواء اليت هلا صفة 
 كانوا منتخبني أو معينني.

 
 
 
. كل من فوضته إحـدى  4

. أفراد قـوة الـدفاع   2
واألمـن  واحلرس الوطين 

 العام.
 
 
ــالس  3 ــاء اجمل . أعض

والوحدات اليت هلا صـفة  
نيابية عامة سواء كـانوا  

 منتخبني أو معينني.
 
 
. كل من فوضته إحدى 4
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 العمل املندوب له.
 
. رؤساء وأعضاء جمالس 4

اإلدارة واملديرون وسـائر  
العـــاملني يف اهليئـــات 

 واملؤسسات العامة.
 
. رؤساء وأعضاء جمالس 8

اإلدارة واملديرون وسـائر  
العاملني يف الوحدات التابعة 

 مة.للهيئات واملؤسسات العا
 

. كل من فوضته إحـدى  4
السلطات العامة يف القيـام  
بعمل معني وذلك يف حدود 

 العمل املندوب له.
 
. رؤساء وأعضاء جمالس 4

اإلدارة واملديرون وسـائر  
العـــاملني يف اهليئـــات 

 واملؤسسات العامة.
 
اء جمالس . رؤساء وأعض8

اإلدارة واملديرون وسـائر  

السلطات العامـة يف القيـام   
بعمل معني وذلك يف حدود 

 العمل املندوب له.
 
. رؤساء وأعضاء جمـالس  4

ــائر  ــديرون وس اإلدارة وامل
ــات  ــاملني يف اهليئـ العـ

 واملؤسسات العامة.
 
. رؤساء وأعضاء جمـالس  8

ــائر  ــديرون وس اإلدارة وامل
العاملني يف الوحدات التابعـة  

السلطات العامة يف القيام 
بعمل معـني وذلـك يف   

 حدود العمل املندوب له.
 
. رؤساء وأعضاء جمالس 4

اإلدارة واملديرون وسـائر  
ــات   ــاملني يف اهليئ الع

 ؤسسات العامة.وامل
 
. رؤساء وأعضاء جمالس 8

اإلدارة واملديرون وسـائر  
ــدات  ــاملني يف الوح الع
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

رؤساء وأعضاء جمالس . 1
اإلدارة واملـــديرون يف  
الشركات اخلاصـة الـ    
تتلك احلكومة أسهما فيها 

 %.51تزيد على 
 
 

ويستوي أن تكون الوظيفة 
أو اخلدمة دائمة أو مؤقتـة  
بأجر أو بغري أجر طواعية أو 
جربًا.  وال حيـول انتـهاء   
ــة دون  ــة أو اخلدم الوظيف
تطبيق أحكام هذا القـانون  

العاملني يف الوحدات التابعة 
 للهيئات واملؤسسات العامة.

 
رؤساء وأعضاء جمالس . 1

اإلدارة واملـــديرون يف 
الشركات اخلاصـة الـ    
تتلك احلكومة أسهما فيها 

 %.51تزيد على 
 
 

ويستوي أن تكون الوظيفة 
أو اخلدمة دائمة أو مؤقتـة  

 للهيئات واملؤسسات العامة.
 
 
 
 
 
 
 
 

ويستوي أن تكون الوظيفة أو 
اخلدمة دائمة أو مؤقتة بـأجر  

أو بغري أجر طواعية أو جربًا.  

ــهيئات   ــة للـ التابعـ
 واملؤسسات العامة.

. رؤساء وأعضاء جمالس 1
اإلدارة واملديرون وسـائر  
ــاملني يف الشــركات  الع
اخلاصة اليت متتلك احلكومة 
أسهما فيها تزيـد علـى   

41.% 
 

ــون   ــتوي أن تك ويس
أو اخلدمة دائمة أو الوظيفة 

مؤقتة بأجر أو بغري أجـر  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

مىت وقع العمل أثناء تـوافر  
 الصفة.

 

طواعية أو  بأجر أو بغري أجر
جربًا.  وال حيـول انتـهاء   
ــة دون  ــة أو اخلدم الوظيف
تطبيق أحكام هذا القـانون  
مىت وقع العمل أثناء تـوافر  

 الصفة.
 

وال حيول انتهاء الوظيفـة أو  
اخلدمة دون تطبيق أحكـام  

وقع العمـل   هذا القانون مىت
 أثناء توافر الصفة.

 

ــة أو جــربًا.  وال  طواعي
حيول انتهاء الوظيفـة أو  
اخلدمة دون تطبيق أحكام 
هذا القانون مـىت وقـع   

 العمل أثناء توافر الصفة.

 :101مادة 
 
 
 
 

 :101مادة 
املوافقة على قرار عدم  -

حبذف  جملس النواب
املادة، وذلك ألن 
التسميات اليت وردت يف 
هذه املادة أمشل وأوسع 

 :101مادة 
 حذف املادة. -

 :101مادة 
 
 
 
 

 :101مادة 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس أو بالغرامـة  
من أهان بإحـدى طـرق   

جملس الشورى أو العالنية 
أو اجمللـس   جملس النواب

الوطين حبسب األحـوال أو  
غريه من اهليئات النظامية أو 

من التسميات اليت وردت 
يف القانون األصلي، مع 

 إعادة صياغتها. 

وعلى ذلك يكـون نـص   
 املادة بعد التعديل:

يعاقب باحلبس أو بالغرامة 
من أهان بإحدى طرق 

جملس الشورى أو العالنية 
أو اجمللس  جملس النواب

الوطين حبسب األحوال أو 
غريه من اهليئات النظامية أو 
قوة دفاع البحرين أو 

 
 
 
 
 
 

أو بالغرامة  يعاقب باحلبس
حدى طـرق  من أهان بإ

العالنية جملسي الشورى أو 
النواب أو اجمللس الـوطين  
حبسب األحوال أو غـريه  
من اهليئات النظامية أو قوة 

 
 
 
 
 
 

أو بالغرامة  يعاقب باحلبس
من أهان بإحدى طرق 
العالنية اجمللس الوطين أو 
غريه من اهليئات النظامية 
أو اجليش أو احملاكم أو 
السلطات أو املصاحل 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

قوة دفـاع البحـرين أو   
قـوات األمـن العــام أو   
احلرس الوطين أو جهـاز  

، أو احملاكم أو  األمن الوطين
 .السلطات أو املصاحل العامة

 

قوات األمن العام أو 
احلرس الوطين أو جهاز 

، أو احملاكم أو  األمن الوطين
 السلطات أو املصاحل العامة.

الدفاع  أو احلرس الوطين 
أو احملاكم أو  السلطات أو 

 املصاحل العامة.
 

 العامة.

 :341مادة 
 
 
 
 
 

 :341مادة 
قررت اللجنة اإلبقاء على  -

النص الوارد يف القانون 
النافذ حلسن صياغته، مع 

وفاة استبدال عبارة )
( حمل أكثر من شخص

 :341مادة 
وفاة أكثـر  إحالل عبارة " -

حمل عبـارة   من شخص"
"وفاة أكثر مـن ثالثـة   

الواردة يف الفقرة  أشخاص"
 األخرية وفقًا للمشروع.

 :341مادة 
 
 
 
 
 

 :341مادة 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالغرامة أو باحلبس يعاقب

وفاة أكثر من عبارة )
 ألن، (ثالثة أشخاص

( أكثر من شخصعبارة )
عاجل اخللل الذي كان ت

يعاين منه النص احلايل يف 
 .التطبيق

 
 
 

وعلى ذلك يكون نص  
 املادة بعد التعديل:

 بالغرامة أو باحلبس يعاقب

"ويعد ظرفًا إحالل عبارة  -
مشددًا إذا كان املتسبب 

 مسكرًا أو خمدرًا"متعاطيًا 
ويعترب ظرفـًا  حمل عبارة "

مشددًا إن كان املتسـبب  
 حتت تأثري سكر أو ختدير"

الواردة يف هنايـة الفقـرة   
األخرية من املـادة وفقـًا   

 للمشروع.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

يعاقب باحلبس أو بالغرامة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس أو بالغرامة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالغرامة أو باحلبس يعاقب
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 موت يف خبطئه من تسبب
 شخص. 

 إذا احلبس العقوبة وتكون
 إخالل نتيجة اجلرمية وقعت
 أصول عليه تفرضه مبا اجلاين

 حرفته أو مهنته أو وظيفته
 أو سكر تأثري حتت كان أو

 أو احلادث وقوع عند ختدير
 عن مساعدة حينئذ نكل
 عن طلب أو عليه اجملين

 مع استطاعته له املساعدة
 ذلك.

 موت يف خبطئه من تسبب
 شخص. 

 إذا احلبس العقوبة وتكون
 إخالل نتيجة اجلرمية وقعت
 أصول عليه تفرضه مبا اجلاين

 حرفته أو مهنته أو وظيفته
 أو سكر تأثري حتت كان أو

 أو احلادث وقوع عند ختدير
 مساعدة عن حينئذ نكل
 طلب عن أو عليه اجملين

 استطاعته مع له املساعدة
 ذلك.

ــه يف مــوت  تســبب خبطئ
 شخص.

ال  وتكون العقوبة احلبس مدة
تقل عن سـنة إذا وقعـت   
اجلرمية نتيجة إخالل اجلاين مبا 
تفرضه عليه أصول وظيفته أو 
مهنته أو حرفته عند وقـوع  
احلادث أو نكل حينئذ عـن  
مساعدة اجملين عليه أو عـن  
طلب املسـاعدة لـه مـع    

 استطاعته ذلك.
 

من تسبب خبطئه يف موت 
 شخص.

وتكون العقوبة احلبس مدة 
ال تقل عن سنة إذا وقعت 
اجلرمية نتيجة إخالل اجلاين 
مبا تفرضه عليـه أصـول   
وظيفته أو مهنته أو حرفته 
عند وقوع احلادث أو نكل 

مساعدة اجملـين  حينئذ عن 
عليه أو عن طلب املساعدة 

 له مع استطاعته ذلك.
 

 موت يف خبطئه من تسبب
 شخص. 

 إذا احلبس العقوبة وتكون
 إخالل نتيجة اجلرمية وقعت
 عليه تفرضه مبا اجلاين
 أو مهنته أو وظيفته أصول
 تأثري حتت كان أو حرفته
 وقوع عند ختدير أو سكر

 عن حينئذ نكل أو احلادث
 عن أو عليه اجملين مساعدة

 مع له املساعدة طلب
 ذلك. استطاعته
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 مدة احلبس العقوبة وتكون
 إذا سنني مخس على تزيد ال

 أكثـر  وفاة الفعل عن نشأ
 تـوافر  فـإذا  ،شخص من

 الظـروف  من آخر ظرف
 السـابقة  الفقرة يف الواردة
 ال مدة احلبس العقوبة تكون
 .سنوات عشر على تزيد

 مدة احلبس العقوبة وتكون
 إذا سنني مخس على تزيد ال

 أكثر وفاة الفعل عن نشأ
 توافر فإذا شخص، من

 الظروف من آخر ظرف
 السابقة الفقرة يف الواردة
 ال مدة احلبس العقوبة تكون
 .سنوات عشر على تزيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن سنتني وال تزيد على 
مخس سنني إذا نشأ عن الفعل 

، فإذا وفاة أكثر من شخص
توافر ظرف آخر من الظروف 
الواردة يف الفقـرة السـابقة   
تكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ثالث سـنوات وال  
تزيد على عشـر سـنوات،   
ويعد ظرفًا مشددًا إذا كان 

عاطيًا مسكرًا أو املتسبب مت

وتكون العقوبة احلبس مدة 
ال تقل عن سنتني وال تزيد 
على مخس سنني إذا نشـأ  
عن الفعل وفاة أكثر مـن  
ثالثة أشخاص، فإذا توافر 
ظرف آخر من الظـروف  
الواردة يف الفقرة السابقة 
تكون العقوبة احلبس مدة 

سنوات  ال تقل عن ثالث
وال تزيــد علــى عشــر 
سنوات، ويعتـرب ظرفـًا   
ُمشددًا إن كان املتسـبب  

 مدة احلبس العقوبة وتكون
 سنني مخس على تزيد ال
وفاة  الفعل عن نشأ إذا

 ،أكثر من ثالثة أشخاص
 من آخر ظرف توافر فإذا

 الفقرة يف الواردة الظروف
 العقوبة تكون السابقة
 على تزيد ال مدة احلبس
 .سنوات عشر
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 
 
 

 .خمدرًا
 
 
 

 حتت تأثري سكر أو ختدير.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

قررت اللجنة إعادة صياغة  -
 املادة. 

وعلى ذلك يكـون نـص   

 :314مادة  -أ
"ال جتـاوز  فقرة أوىل عبارة 
بعبـارة "ال  مخسمائة دينار" 

 :314مادة  -ب
فقرة أوىل عبارة "ال تقـل  
عن مائة دينار وال جتـاوز  

 :314مادة 
 
 



66 
 

 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 
 :314مادة  -أ 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
على سنتني أو بالغرامة اليت 
ال تقل عن مائة دينـار وال  

مـن   جتاوز ثالمثائة دينـار 
أسند إىل غريه بإحدى طرق 
العالنية واقعة من شأهنا أن 
جتعلــه حمــال للعقــاب أو 

 لالزدراء. 
 

وتكون العقوبـة احلـبس   

 املادة بعد التعديل:
 :314مادة  -أ 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
على سنتني أو بالغرامة اليت 
ال تقل عن مائة دينـار وال  

مـن   جتاوز ثالمثائة دينـار 
أسند إىل غريه بإحدى طرق 
العالنية واقعة من شأهنا أن 
جتعلــه حمــال للعقــاب أو 

 لالزدراء. 
 
 

ثالمثائة دينار" بعبـارة "ال   جتاوز مائيت دينار".
 جتاوز مائيت دينار".

 
 

يعاقب بـاحلبس مـدة ال   
تزيــد علــى ســنتني أو 

ال جتاوز مائيت بالغرامة اليت 
من أسند إىل غـريه   دينار

بإحدى طـرق العالنيـة   
واقعة من شأهنا أن جتعلـه  
 حمال للعقاب أو لالزدراء. 

 
 

وتكون العقوبـة احلـبس   
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

ال  ال تقل عـن  والغرامة 
أو إحـدى   ثالمثائة دينـار 

هاتني العقـوبتني إذا وقـع   
القذف يف حق موظف عام 
أثناء أو بسبب أو مبناسـبة  
تأديته وظيفته، أو كان ماسا 

رض أو خادشا لسـمعة  بالع
العائالت ، أو كان ملحوظا 
فيه حتقيـق غـرض غـري    

 مشروع. 
وإذا وقع القـذف بطريـق   
النشر يف إحدى الصحف أو 

وتكون العقوبـة احلـبس   
ال  ال تقل عـن  والغرامة 

أو إحـدى   ثالمثائة دينـار 
هاتني العقـوبتني إذا وقـع   
القذف يف حق موظف عام 
أثناء أو بسبب أو مبناسـبة  
تأديته وظيفته، أو كان ماسا 
بالعرض أو خادشا لسـمعة  
العائالت ، أو كان ملحوظا 
فيه حتقيـق غـرض غـري    

 مشروع. 
وإذا وقع القـذف بطريـق   

والغرامة أو إحدى هـاتني  
العقوبتني إذا وقع القذف 
يف حق موظف عام أثنـاء  

أو مبناسبة تأديته  أو بسبب
وظيفته، أو كـان ماسـا   
بالعرض أو خادشا لسمعة 
ــان   ــائالت ، أو ك الع
ملحوظا فيه حتقيق غرض 

 غري مشروع. 
 

وإذا وقع القذف بطريـق  
النشر يف إحدى الصحف 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

ـ  ا املطبوعات عد ذلك ظرًف
 .مشدًدا

النشر يف إحدى الصحف أو 
ـ  ا املطبوعات عد ذلك ظرًف

 .مشدًدا

أو املطبوعات عد ذلـك  
 .ا مشدًداظرًف

مادة  -حذف البند )ه - 
وذلك لعدم  (،411

بقية انسجام العقوبة مع 
الواردة يف  العقوبات

نفس الفصل اخلاص 
 .باملراباة واإلفالس

 :419مادة  -هـ (.هحذف البند ) -
عبارة "مدة ال تقل عـن  
ثالثة أشهر وبالغرامـة أو  
بإحدى هاتني العقـوبتني  
"بعبارة "باحلبس وبالغرامة 
أو بإحـــدى هـــاتني 

 العقوبتني".
 
 

 :(419مادة )

خالل بأية مع عدم اإل
عقوبة أشد ينص عليها 
القانون يعاقب باحلبس 
وبالغرامة أو بإحدى هاتني 

 العقوبتني:
أواًل: من اختلس أو أخفى 
كل أو بعض أموال املفلس 

زوجا له أو من ولو كان 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 .أصوله أو من فروعه
:  من تدخل من غري اثانًي

الدائنني يف مداوالت 
الصلح بطريق الغش أو 
قدم أو أثبت بطريق الغش 
يف تفليسه ديونا صورية 

 غريه. باسمأو  مسهبا
: الدائن الذي يزيد اثالًث

قيمة ديونه بطريق الغش أو 
يشترط لنفسه مع املفلس 
أو مع غريه مزايا خاصة 
يف نظري إعطاء صوته يف 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

مداوالت الصلح أو 
 بإعطائهو الوعد أالتفليسة 

أو الذي يعقد اتفاقا خاصا 
ملنفعة نفسه وإضرارا بباقي 

  .الغرماء
 
 
 
 

مادة  -حذف البند )و - 
وذلك لعدم (، 413

انسجام العقوبة مع 

 :417مادة  -و حذف البند )و(. -
فقرة أوىل عبارة "باحلبس 
أو الغرامة" بعبارة "باحلبس 

  :(417مادة )
يعاقب باحلبس مدة ال 
تزيد على سنة وبالغرامة 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

مدة ال تزيد علـى سـنة    .اجلرم املرتكب
وبالغرامة اليت ال جتاوز مائة 
دينار أو بإحدى هـاتني  
العقوبتني" بعبارة "باحلبس 

لـى سـنة   مدة ال تزيد ع
وبالغرامة اليت ال جتاوز مائة 
دينار أو بإحدى هـاتني  

 العقوبتني.
فقرة ثانية عبارة "احلـبس  
مدة ال تقل عـن سـتة   

 أشهر" بكلمة "احلبس".
 

اليت ال جتاوز مائة دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني 

اال من هدم أو أتلف أمو
ثابتة أو منقولة أو جعلها 

ة لالستعمال أو غري صاحل
 .عطلها بأية طريقة

وتكون العقوبة احلبس إذا 
نشأ عن اجلرمية تعطيل 
مرفق عام أو أعمال 
مصلحة ذات منفعة عامة 
أو إذا ترتب عليها جعل 
حياة الناس أو أمنهم أو 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

نصوص املواد يف القانون 
 النافذ

 .يف خطرصحتهم 
 لسجنوتكون العقوبة ا

مدة ال تزيد على مخس 
سنني إذا وقعت اجلرمية من 
عصابة مؤلفة من مخسة 

 أشخاص على األقل.
للمحكمة أن تلزم اجلاين 
بدفع قيمة الشيء الذي 

 أتلفه.
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص احلساب 

املوحد للدولة للسنة املالية اخلتامي 

م، 1021ديسمرب  12املنتهية يف 

وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة 

م، والذي أعدته 1021للسنة املالية 

  وزارة املالية.
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 م 2015فرباير    15التاريخ: 

 

احلساب اخلتامي  التقرير الثاني  للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حول
م، وتقرير أداء 2013ديسمرب  31املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

م، والذي أعدته وزارة 2013تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
 املالية.

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد األول 

 قدمــــــة:م

صاحب المعالي األستاذ عليي استلمت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية كتاب 

 34الممؤر  يم   0د  3ص ل   ق/ف 6401رقم   رئيس المجلسبن صالح الصالح 

الحساب الختامي الموحي  لل وليل للسيال المال يل   والمتضمن نسخة من 4460يونيو 

زاا ييل العامييل لل ولييل ، وتق  يي  ا ات تاذ ييذ الم م2131  سييمب   13الماته ييل  ييي 

؛ لمناقشممتو ودراسممتو ود ممداد ، والييذأ اع تييا وزا م المال ييلم2131للسييال المال ييل 

 تقرير بشأنو متضمنـًا رأي اللجنة لعرضو  لى المجلس الموقر.
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 إجراءات اللجنة -أوالا 

 لتاذ ذ التكل ف المذكو  اعاله، قامت اللجال باإلج اتات التال ل :

 

عق ت اللجال االجتماعات التال يل لبحيو و  اسيل الحسياب الختيامي الموحي    (4)

وتق  ييي  ا ات تاذ يييذ  م2132  سيييمب   13لل وليييل للسيييال المال يييل الماته يييل  يييي 

 :م2132الم زاا ل لعامل لسال 

 التا  خ االجتمــــــــــــاع ال قم

 دور االنعقاد العادي الرابع الفصل التشريع  الثالث

  4460سبتمبر  64 واألربعينالحادي   .6

  4460سبتمبر  61 الثان  واألربعين  .4

 دور االنعقاد العادي األول الفصل التشريع  الرابع

  4460ديسمبر  40 الثان   .3

  4460ديسمبر  42 الثالث  .0

   4465يناير  66 الرابع  .5

  4465يناير  62 الخامس  .1

  4465يبراير  6 السادس  .1

  4465يبراير  2 السابع  .2

  4465يبراير  65 الثامن   .9
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م وزا م المال ييل بنييلن الحصييو  2132 اييا    31خاطبييت اللجاييل بتييا  خ    (5)

تذاصيي   األ بيياص الصييا  ل لنيي كل ممتلكييات المحولييل ةليي  الم زاا ييل العامييل عليي  

( ميين الم سييوم بقييااون / 13) حسييبما اصييت عل ييا المييا م 2131للسييال المال ييل 

نيي كل ممتلكييات البحيي  ن القابكييل  نيي كل بتلسيي    2114( لسييال 41 قييم )

 مساهمل بح  ا ل مقذلل  )ش.م.ب.م(

اطلعيت اللجاييل، اءاييات   اسييتها ومااقنييتها للحسيياب الختييامي، عليي  الوءييا    (6)

المتعلقييل بالحسيياب الختييامي موكييوع البحييو وال  اسييل والتييي انييتملت عليي  مييا 

  لي:

 مريق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ) -

 قرار مجلس النواب ومريقاتو.   )مريق( -

رأي وزارة المالية بشأن تفاصيل األربما  الصمايية لشمركة ممتلكمات المحولمة دلمى  -

 . )مريق(4463الميزانية العامة للسنة المالية 

 رأي المستشار القانون  لشؤون اللجان. )مريق( -

 رأي المستشار االقتصادي والمال . )مريق( -

  4463ديسمممبر  36لموحممد للدولممة للسممنة الماليممة المنت يممة يمم  الحسمماب الختممام  ا -

 .)مريق( 4463وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 
 

 

   االجتماعات من مجل  النو ى ك  منكما حك: 

 المسـتشار القانوني لشـؤون اللجان. األستــاذ محســـن حميــد مرهــون .1

 المسـتشار القانوني لشـؤون اللجان. الدليمـــيالدكتــور محمـــد عبدهللا  .2

المستشااار اتصتصاااال والمااالي لشااؤون  الدكتــــور جعفـــر محمـــد الصائـغ  .3

 اللجان.

 

  الس   محم   كي محم .وتولـى أمانة ســر اللجنـة 
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ا: املواد الدستورية والقانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي املوحد 
ا
ثاني

 أداء تنفيذ امليزانية العامةللدولة، وتقرير 
 

  ون المالية  ؤ" الحساب الختامي للش أن من الدستور على (113)نصت المااة

مجلة  النةباب لةاأل األ ةلخ الخمسة   ىإل للدول  عن العام المنقضي يقدم أولا 

، و يكبن اعتماده بقخار يصدر عن كل مةن مجلة   التالي  لنتلاء السن  المالي 

ا بماحظاتلمةةةا ، و ينشةةةخ رةةةي الجخيةةةد  ـةةةـا النةةةباب مش بعالشةةةبر  و مجلةةة  

 الخسمي ".

  وشاا ن  2002( لساا   55ماان المرسااوا وقااانون رصاا  ) (144)نصاات المااااة

ون ؤ" يقةدم الحسةاب الختةامي للشة علةى أن الشاور  مجلا لالالئح  الداخلي  

لةةاأل الخمسةة   ل امجلةة  النةةباب أو ىالماليةة  للدولةة  عةةن العةةام المنقضةةي إلةة

خ التاليةة  لنتلةةاء السةةن  الماليةة  ، و يحيلةةس رلةةي  مجلةة  النةةباب بعةةد أن األ ةةل

رلي  مجل  الشةبر ، و يكةبن اعتمةاده بقةخار مةن  ىيضع المجل  تقخيخه إل

 ا بماحظاتلما، و ينشخ ري الجخيد  الخسمي ".ــا المجلسين مش بع

  حكةةام الخا ةة  ألعلةةى أن " تسةةخ  ا مةةن تاا الالحةة  (145)نصاات المااااة

العتمةةاداا  شةة  المينانيةة  العامةة  وإ ةةدارلا علةةى الحسةةاب الختةةامي وبمناق

آلخ من أببب الميناني ، كما تسخ  لذه األحكةام  ىاإلضاري  والنقل من باب إل

على المينانياا المستقل  والملحق  و العتماداا اإلضاري  المتعلقة  بلةا والنقةل 

 آلخ من أببابلا وحساباتلا الختامي ". ىمن باب إل

 الصاااار والمرسااوا وقااانون  ماان صااانون الميةانياا  العاماا ( 1)فاات المااااة عر 

" البيانةاا المالية  السةنبي   الحساب الختامي على أنةس ا2002لعاا  (33)رص  

البيانةةاا الماليةة  السةةنبي  المبحةةد   أو ، جلةة  حكبميةة  علةةى حةةد  أولكةةل ورار  

 للدول  ككل، ري نلاي  السن  المالي  المنقضي ، و تتضمن البياناا التالي  :

 .الميناني  العمبمي  -أ 
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 .بيان اإليخاداا و المصخوراا -ب 

 .التدرق النقد   -ج 

ماليةةة  ألةةةخ  يحةةةددلا الةةةبريخ ، أو ت لةةة  بمبجةةة   رصةةةاحااإأيةة  بيانةةةاا أو  -د 

 "المعاييخ المحاسبي  المتعارف عليلا.

  يعةد الةبريخ بيانةاا  "على أن :من صانون الميةاني  العام   (43)نصت المااة

تتضةةمن بيانةةاا لجميةةع الةةبراراا و الجلةةاا  أنماليةة  مبحةةد  و مدققةة  علةةى 

، و تعةد    المالية  المنقضةي لتي تمثل الحساب الختةامي عةن السةناالحكبمي  ، و

مجلةة   ىا للمعةةاييخ المحاسةةبي  المتعةةارف عليلةةا و تقةةدم إلةةـا لةةذه البيانةةاا ورقةة

مجل  النباب لاأل لمس  أ لخ مةن تةاري   ىالبرراء للنظخ ريلا و إحالتلا إل

إق ةةاأل الحسةةاباا السةةنبي  ، و يكةةبن اعتمةةاد البيانةةاا الماليةة  المبحةةد  بقةةخار 

ا بماحظاتلمةا و ينشةخ ـةـا النباب و الشبر  مش بعيصدر عن كل من مجلسي 

 ".ري الجخيد  الخسمي  ، وتلك قبل نلاي  السن  المالي  الاحق 

  أن من صانون الميةاني  العام  على (50)نصت المااة: 

مجلسةةي النةةباب و الشةةبر  لةةاأل لمسةة  أ ةةلخ مةةن  ىيقةةدم مجلةة  الةةبرراء إلةة"  -أ 

 تاري  إق األ الحساباا السنبي  ، تقخيخ أداء تن يذ الميناني  للسن  المالي  المنقضي .

ا لمينانية  البةخام  ـةـا يتضمن تقخيخ أداء تن يذ الميناني  البارد بالبند السابق ملخص -ب 

تبياتةةس و المبجةةبداا للةةبراراا و الجلةةاا الحكبميةة ، و إجمةةالي الةةدين العةةام و مح

المالي  و اللتنامةاا ال ارلة  و اإلع ةاءاا الضةخيبي  و األنشة    ةبس الحكبمية  ، 

والنتةةال  المحققةة  مقارنةة  باأللةةداف المخ ةةبد  لمينانيةة  البةةخام  الخليسةةي  و أيةة  

 ".مؤ خاا أداء ألخ 

 ( من صانون ايوان الرصاو  المالي  على أن:13نصت المااة ) 

ا سنبيــاا عن كل من الحساب الختةامي للدولة  و الحسةاباا " يعد رلي  ال  ديبان تقخيخا

الختامي  للجلاا الخاضع  لخقابتس، يبين ريلا الماحظاا و أوجةس أ  لةاف يقةع بةين 
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الديبان و الجلاا الخاضع  لخقابتس. و يقدم لذا التقخيخ إلةى الملةك و مجلة  الةبرراء 

لعتمةاد الحسةاب الختةامي الةذ  يتعلةق بةس  و مجل  النباب، وتلك قبل المبعد المقخر

تلك التقخيخ. ولمجلة  النةباب أن يةدعب رلةي  الةديبان لحضةبر جلسةاتس التةي تنةاق  

ريلا تقخيخ الديبان، و أن يؤتن لس بالتحةد  و اإلدلء ببجلة  نظةخه رةي المسةالل محةل 

 المناقش  وما تقدمس الحكبم  من إجاباا أو بياناا متعلق  بلا".

حسبما جاء يف  تقدير ميزانية اإليرادات النفطيةي اعتمدتها احلكومة يف األسس الت
 احلساب اخلتامي املقدم من احلكومة

 

 :سع  الاذطاوالً: 

 ا للبرميل الواحد من النفط الخا .دوالرً  94ايتراض سعر صاي  قيمتو  -3

 دوالر للبرميل أي بزيادة 64104بلغ متوسط سعر البرميل أثناء تنفيذ الميزانية  -2

 دوالر للبرميل  ن السعر المعتمد. 6104قدرها 

 :ااتاج حق  البح  نءااً ا: 

مليون برميل وبمعدل  6100من النفط الخا   4463بلغ دنتاج حقل البحرين لسنة 

مليون برميل خالل السنة  6161ألف برميل0 ي  حين بلغ  02انتاج يوم  بلغ 

 .4464المالية 

 بو سعذل:اةاتاج حق  ءالًءا: 

بو أمن دنتاج حقل  4463بلغت حصة حكومة مملكة البحرين خالل السنة المالية 

 ألف برميل. 60961مليون برميل وبمعدل دنتاج يوم  قدره  5061سعفة 

 :كم ات الاذط الخام المستو   من المملكل الع ب ل السعو  ل ابًعا: 
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ون برميل ملي 1261من السعودية  4463بلغت كمية النفط الخا  المستورد  ا  

%0 كما بلغ المعدل 04 أي بانخفاض قدره 4464مليون برميل  ا   2464مقابل 

 .4463ا سنة ألف برميل يوميً  465اليوم  للنفط الخا  المستورد ما يقارب 

 

 :كم ات الاذط المك  خامًسا: 

مليون برميل  644لمصفاة التكرير  4463بلغت كمية النفط الخا  المكرر خالل  -3

 %.06 أي بانخفاض قدره 4464يون برميل خالل مل 646مقابل 

ا مقابل ألف برميل يوميً  41362بلغ المعدل اليوم  للنفط المكرر ي  حدود  -2

 .4464ألف برميل سنة  41164

 

 

 :صا  ات المنتقات الاذط لسا ًسا: 

 2161مليون برميل مقابل  2164مبلغ  4463بلغ دجمال  الكمية المصدرة سنة  -3

 4463ألف برميل سنة  043262 وبمعدل يوم  بلغ 4464مليون برميل سنة 

 ا.ألف برميل يوميً  464أي بارتفاع قدره  4464ألف برميل سنة  43161مقابل 

يتكون النفط المكرر الذي يت  معالجتو من النفط المستورد من المملكة العربية  -2

 السعودية باإلضاية دلى النفط المنتج من حقل البحرين.
 

 :المب عات المحل لسابًعا: 

0 4463مليون سنة  962بلغت كمية المبيعات المحلية من المنتجات البترولية 

ألف برميل  4169حوال   4463وبلغ االست الك اليوم  ل ذه المنتجات سنة 

ألف برميل  لى التوال  ي  سنة  4561مليون برميل و  960ا0 مقابل يوميً 

4464. 
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 :لمصاحبةاتاج الغاز الطب عي واءامًاا: 

مليون قد   1190010ما يعادل  4463بلغ دنتاج الغاز الطبيع  والمصاحب سنة  -1

0 أي بارتفاع قدره 4464مليون قد  مكعب سنة  5960120مكعب مقابل 

 %.6062مليون قد  مكعب وه  تعادل ما نسبتو  210194

ات نتاج الغاز يت  استخدامو بالكامل ي  االست الك المحل  وكذلك من قبل الشركد -1

الصنا ية0 دضاية دلى استخدامو ي   مليات حقن آبار النفط وذلك للمحايظة  لى 

 مستويات اإلنتاج.

ا: ملخص
ا
 2012للحساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية  ثالث

 

 

المالية  للسنة الدولة ومصرويات ديرادات للدولة الموحد الختام  الحساب يمثل

الميزانية  ي  ل ا المخصصة المالية لال تمادات ويقاً  4463ديسمبر  31 ي  المنت ية

0 وحسبما ورد ي  خطاب المسؤولية الصادر  ن 2013 المالية  للسنة للدولة العامة

وزير المالية؛ بأن هذا الحساب رو   ي  د داده االلتزا  بالقوانين واألنظمة 

يرات واألحكا  الصادرة0 وأن المعلومات الواردة ييو مبنية  لى أساس أيضل التقد

الم نية الممكنة مع األخذ بعين اال تبار األهمية النسبية للبيانات0 وقد أ دت بيانات 

الحساب الختام  الموحد للدولة ويًقا للسياسات المحاسبية الموضحة ي  مريقات 

التقرير0 والمتمثلة ي  د داده ويق األساس النقدي المعدل ويًقا لتعمي  وزير المالية 

بشأن المعايير واألسس المحاسبية إل داد  4463أكتوبر  34الصادر ي  ( 66رق  )

 الحسابات الختامية الحكومية.

وقد أوضح الرأي الم ن  لتقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول 

الحساب الختام  الموحد للدولة؛ أن الحساب الختام  يظ ر بصورة  ادلة من كل 

 36الجوانب الجوهرية ديرادات ومصرويات الدولة للسنة المالية المنت ية ي  
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إل داد الحسابات الختامية 0 وذلك ويًقا للمعايير واألسس المحاسبية 4463ديسمبر 

 الحكومية الصادرة  ن وزارة المالية. 

   4464أداء المالية العامة ي  العا: 

نمًوا ي  كل  4463لقد سجل الحساب الختام  الموحد للدولة للسنة المالية 

من جانب  اإليرادات والمصرويات0 أما ي  جانب اإليرادات يقد بلغت نسبة 

%  ن الميزانية المعتمدة وبنسبة انخفاض 505النمو ي  اإليرادات معدل 

0 ويرجع سبب زيادة 4464% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 3قدرها 

 ن الميزانية المعتمدة دلى تغير أسعار  4463نسبة التحصيل للسنة المالية 

النفط بين يترت  ا تماد وتنفيذ الميزانية0 دذ دن ميزانية تقديرات اإليرادات 

دوالًرا لبرميل النفط  94قد ا تمد  لى أساس سعر  4463لسنة المالية ي  ا

دوالر  64164أثناء تنفيذ الميزانية  لالخا 0 ييما بلغ متوسط سعر البرمي

دوالر للبرميل0 األمر الذي أدى دلى زيادة  6164للبرميل أي بزيادة وقدرها 

ة المعتمدة ل ا0 % مقارنة بالميزاني2ي  اإليرادات النفطية المحصلة بنسبة 

 .4464% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 661وانخفضت بنسبة 
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 ب ان اإل  ا ات والمص و ات الموح  لل ولل 

 2132  سمب   13للسال المال ل الماته ل  ي 

 )  اا  بح  اي(                                                                                              

 4464الفعل   4463الفعل   4463 اال تماد الب ان

    اإل  ا ات

 4010503160296 4014406510014 4004101440444 النفط والغاز الطبيع 

 46101540944 44301140546 69204420556 الضرائب والرسو 

 0504440241 5401400649 5602150434 منتجات خدمية وسلع حكومية

 6504430153 6105160444 1004290491 االستثمارات واألمالك الحكومية

 5100310505 - 3101440444 اإل انات

 1600431 4100113 0040144 مبيعات األصول الرأسمالية

غرامات وجزاءات وديرادات 

 متنو ة
4404110544 0904190119 5309040644 

 1،111،222،101 1،311،420،214 2،031،232،111 مجموع اإل  ا ات

    المص و ات المتك  م

 6044006560466 6034400430941 6033403110461 القوى العاملة

 62301260441 46401920252 69101240141 الخدمات

 66403340516 63604410930 63300960506 السلع االست الكية

 3401640440 3401190141 3102490515 السلع الرأسمالية

 1401160334 1105600943 1504310694 الصيانة

 52601990311 19009140041 23400410234 نفقات تحويلية

 35405460154 00403220451 05101140456 اإل انات وتسديد يوائد القروض

 2،221،223،221 2،200،111،313 1،122،232،111 مجموع المص و ات المتك  م
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 )  اا  بح  اي(                                                                                              

 4464الفعل   4463الفعل   4463 اال تماد الب ان

 13104310516 01101460442 20204930511 مص و ات المنا  ع

 3041402910246 3035301050661 3094401250511 مجموع المص و ات

 (44101000102) (06404210526) (6064901930511) العجز للسال

 ب ان االعتما ات الم و م

 - - اعتما ات المص و ات المتك  م

 204،231،200 201،241،311 اعتما ات المنا  ع

 204،231،200 201،242،311 االعتما ات الم و ممجموع 

 

 

 اهم المالمح والسمات ال   س ل لم زاا ل السال المال ل  ي المؤن ات التالي:

 اإل  ا ات:

تحقيق زيادة ي  اإليرادات الفعلية المحصلة  ن الميزانية المعتمدة بنسبة  -6

دينار0 مقابل المعتمد  4090301510531 % )جملة اإليرادات الفعلية505

 دينار. 4019402940444

% من الميزانية المعتمدة 64565بلغ دجمال  نسبة تحصيل ديرادات الدولة  -4

% مقارنة بإجمال  اإليرادات 0364 وبانخفاض بلغت نسبتو 4463لسنة 

 .4464المحصلة للسنة 

 % من الناتج المحل  اإلجمال  باألسعار الجارية4064مثلت هذه اإليرادات  -3

% من الناتج 4161مليون دينار مقابل  640422والمقدرة بمبلغ  4463لسنة 

 .مليون دينار 660060والبالغ  4464المحل  اإلجمال  باألسعار الجارية لسنة 
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% من دجمال  2162ما نسبتو  4463بلغ دجمال  اإليرادات المحصلة سنة   -0

 .4464% سنة 9364المصرويات العامة للدولة0 مقابل 

%  ن الميزانية 565زيادة بلغت  4463يرادات الفعلية للدولة لسنة سجلت اإل -5

% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 364المعتمدة0 وبنسبة انخفاض قدرها 

4464. 

 ن الميزانية المعتمدة دلى  4463يرجع سبب زيادة نسبة التحصيل لسنة  -1

 انية.التغير ي  أسعار النفط بين يترت  ا تماد وتنفيذ الميز

يرادات النفطية ي  السنة ما هو مبين ي  تقرير الحساب الختام  يإن اإلوحسب -1

% من دجمال  اإليرادات العامة مقابل 2263تشكل ما نسبتو    4463المالية 

 . 4464% ي  السنة المالية 2164

% من الناتج المحل  اإلجمال  4664شكلت االيرادات النفطية ما نسبتو  -2

مليون دينار0  640422والبالغ  4463المقدرة للسنة المالية سعار الجارية وباأل

% من الناتج المحل  اإلجمال  باألسعار الجارية المقدرة للسنة 4362مقابل 

 مليون دينار. 660060والبالغ  4464المالية 

 اإل  ا ات الاذط ل

% من الميزانية 64264بلغت نسبة التحصيل الفعلية لإليرادات النفطية  -6

 .4464% مقارنة بمستواها الفعل  سنة 661وبنسبة انخفاض بلغت  المعتمدة0

ا من دجمال  % تقريبً 2263ما نسبتو  4463سنة لشكلت اإليرادات النفطية  -4

 .4464% ي  سنة 2164اإليرادات العامة مقابل 

% من الناتج المحل  اإلجمال  4664مثلت اإليرادات النفطية ما نسبتو  -3

مليون دينار0 مقابل  640422والبالغ  4463لسنة باألسعار الجارية المقدرة 

 4464% من الناتج المحل  اإلجمال  باألسعار الجارية المقدرة لسنة 4364

 مليون دينار. 660060والبالغ 
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 مالحظل

سعار النفط واألسعار الحقيقية أمن المالحظ أن الفرق ي  الزيادة بين  -6

سعر النفط يإن تتكرر ي  الميزانيات العامة السابقة0 يعلى سبيل المثال 

لبرميل النفط الخا 0 ييما  ادوالرً  04بلغ  4464المعتمد ي  السنة المالية 

للبرميل )حقل  ادوالرً  1164بلغ متوسط سعر البرميل  ند تنفيذ الميزانية 

دوالر للبرميل0 مما أدى آنذاك دلى زيادة  3164ها ي بزيادة قدرأالبحرين( 

مقارنة بالميزانية المعتمدة  %1062ي  اإليرادات النفطية المحصلة بنسبة 

ا للبرميل الواحد من دوالرً  24ت  تقدير سعر النفط  4464وي   ا  . ل ا

 64962النفط الخا  بينما بلغ متوسط سعر البرميل اثناء تنفيذ الميزانية 

دوالر للبرميل.  4962لبرميل )حقل البحرين( أي بزيادة قدرها دوالر ل

لبرميل النفط  ادوالرً  94ساس أ لى ت  تقدير سعر النفط   4463وي   ا  

 64104الخا  ي  حين بلغ متوسط سعر البرميل أثناء تنفيذ الميزانية 

  دوالر للبرميل  ن السعر المعتمد. 6104للبرميل أي بزيادة قدرها  ادوالرً 

سعار النفط حيث يعتمد  لى  وامل أوهذا يدل  لى أنو من الصعب تقدير 

 دة ومتغيرات مختلفة كما أن تقدير الدولة ألسعار النفط ي  الميزانية غير 

 ا ويعتمد  لى مصادر قد تكون غير منطقية.دقيقة جدً 
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 االيرادات النفطية

 الضرائب والرسو 

 منتجات خدمية وسلعية حكومية

 االستثمارات واألمالك الحكومية

 اإل انات

 مبيعات األصول الرأسمالية

 غرامات وجزاءات وديرادات متنو ة
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من إجمالي  %6706 كلت إيخاداا بيع الن ط الخام من حقل أبب سع   ما نسبتس 

، وبلغت نسب  اإليخاداا المحصل  من حقل 7777مبيعاا الن ط للسن  المالي  

 %.7707البحخين 

ألف  76،766لحساب احتياطي األجياأل القادم   7777بلغت المبالغ المحبل  ري سن  

 %607، مسجل  رياد  بلغت نسبتلا 7777ألف دينار ري سن   76،777دينار مقابل  
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 اعتما  2132 علي  الب ان

2131 

اسبل المقا ال  اسبل المساهمل 2131 علي 

 2131باعتما  

اسبل المقا ال 

 2132بذعلي 

محطات الكه بات 

 والمات الحكوم ل

140210 6100645 500651 6365 (1164) (4361) 

 6461 464 4563 6460411 990419 290240 البا

 465 (165) 960 310136 040431 310039 بابكو

 (065) 466 265 300402 300692 350214 بااغاز

الن كات المحل ل 

 األخ ى

6010619 110546 6130163 0363 65163 6262 

 565 (666) 64464 0460460 0450354 3240611 مب عات الغاز
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 4463ا تماد 

 4463يعل  
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 الك ا ب وال سوم الاذط ل

 

 علي  الب ان

2132 

اعتما  

2131 

 علي 

2131 

 اسبل المقا ال

 2131باعتما  

اسبل المقا ال 

 2132بذعلي 

ك  بل  خ  

 الغاز

32،222 2،122 33،404 1392 (1092) 

 292 (2192) 1،311 2،140 1،313 ك  بل الباز ن

الك ا ب 

وال سوم 

 الاذط ل

22،221 31،233 32،221 3192 (2392) 
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 تق   ات ال عم المخصص للاذط والغاز

 اال  ا ات غ   الاذط ل

اسبل المقا ال  اسبل المساهمل 2131الذعلي  2131االعتما   2132الذعلي  الب ان

 2131باعتما  

اسبل المقا ال بالذعلي 

2132 

 462 6364 1566 44301140546 69204420556 46101540944 الك ا ب وال سوم

الماتجات الخ م ل 

 والسلع ل الحكوم ل

0504440241 5602150434 5401400649 6563 660 6162 

االستءما ات 

 واألمالك الحكوم ل

6504430153 1004290491 6105160444 566 (1163) 6164 

مب عات األصو  

 ال اسمال ل

1600431 0040144 4100113 466 (3169) (1665) 

الغ امات 

والجزاتات 

واإل  ا ات 

 المتاوعل

  

5309040644 

4404110544 0904190119 6063 64364 (261) 

 المجموع

3340050 346,692 343,500 

  

100.0 

  

(464) 

  

3.3 
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 الك ا ب وال سوم:

% من التق   ات 33191بلغت اسبل التحص   الذعل ل لهذه اإل  ا ات  •

% عن 212، وباسبل ا تذاع ق  ها 2131المعتم م لها للسال المال ل 

 .2132مستواها الذعلي سال 

ما اسبتا  2131وال سوم سال  نكلت اإل  ا ات المحصلل من الك ا ب •

% للسال المال ل 4292% من ةجمالي اإل  ا ات غ   الاذط ل، مقاب  4293

2132. 

 سبب ا تذاع اسبل التحص  : •

ت جع اسباب اال تذاع  ي اسبل التحص   ةل  الز ا م التي سجلتها ة  ا ات  •

 % عن الم زاا ل المعتم م.2190ال سوم واألتعاب اإل ا  ل باسبل 

 

 

 

 الضرائب والرسو 

 المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

 االستثمارات واألمالك الحكومية

 اال انات

 مبيعات األصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات واإليرادات 
 المتنو ة

غير  اإليرادات
النفطية يعل  
4464 
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 الماتجات الخ م ل والسلع ل الحكوم ل

% مقا ال بالم زاا ل المعتم م لها، 31391بلغت اسبل التحص   لهذه اال  ا ات 

 .2132وا تذعت باسبل بمستواها الذعلي للسال المال ل 

 سبب الز ا م:

ت جع اسباب الز ا م عن الم زاا ل المعتم م لها ةل  الز ا م المتحققل  ي ة  ا ات 

 %.312%، والماتجات الخ م ل باسبل 2392السلع ل باسبل الماتجات 

% من 3291نكلت ة  ا ات الماتجات الخ م ل والسلع ل الحكوم ل ما اسبتا 

 .2132%  ي السال المال ل 3494ةجمالي اإل  ا ات غ   الاذط ل مقاب  

 االستءما ات واألمالك الحكوم ل

ك الحكوم ل ما اسبتا بلغت اإل  ا ات المحصلل من االستءما ات واألمال •

% مقا ال بالم زاا ل المعتم م لها، ماخذكل بذلك باسبل بلغت 2190

، ومع   2131% مقا ال بالتق   ات المعتم م لها السال المال ل 0491

 .2132% مقا ال بمستواها الذعلي سال 3091امو بلغ 

% من ةجمالي 293نكلت االستءما ات واألمالك الحكوم ل ما اسبتا  •

 .2132% لسال 192، مقاب  2131 ات غ   الاذط ل لسال اإل  ا

 سبب االاخذاض:

  جع سبب هذا االاخذاض ةل  ااخذاض اإل  ا ات المحصلل من  •

%، و  جع ذلك ةل  ع م استالم عوا   3093االستءما ات باسبل 

الف  249111االستءما ات الاذط ل التي ق  ت عا  اعتما  الم زاا ل ب 

   اا .
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 األصو  ال اسمال لمب عات 

% من 4293بلغت اإل  ا ات المحصلل من األصو  ال اسمال ل ما اسبتا  •

% مقا ال 4392، وباسبل ااخذاض بلغ 2131الم زاا ل المعتم م لسال 

 .2132بمستواها الذعلي سال 

% من ةجمالي اإل  ا ات غ   الاذط ل 193نكلت هذه اإل  ا ات ما اسبتا  •

 .2132% سال 192مقاب   2131سال 

 سبب االاخذاض:

ت جع اسباب هذا االاخذاض ةل  ااخذاض المحص  من مب عات المع ات  •

% عن 3392ح و بلغت اسبل االاخذاض  2131والموا   ي سال 

التق   ات المعتم م لها، وااخذكت ا كا اال  ا ات المحصلل من مب عات 

 % عن الم زاا ل المعتم م لها.2194المزا ات باسبل 

•  

 اإلعااات:

، والمق  م عا  2131لم  تم تحص   ة  ا ات اإلعااات للسال المال ل  •

الف   اا   24،110الف   اا ،  ي ح ن بلغت  10،411اعتما  الم زاا ل 

 .2132كذعلي للسال المال ل 

 

 المص و ات:

 

% من الناتج المحل  اإلجمال  4163ما نسبتو  شكلت المصرويات المتكررة -6

مليون دينار0  640422والبالغ  4463للسنة المالية باألسعار الجارية المقدر 

 .4464% ي  السنة المالية 4261مقابل 
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 المصييييييي و ات الذعل يييييييل االعتما ات المتو  م الب ان

4463 

 2132 علي  

   المص و ات المتك  م

 6644066566466 6034400430941 6033403110461 القوى العاملل

 62361266441 46401920252 69101240141 الخ مات

السيييييييييييييييييييييييييييلع 

 االستهالك ل

63300960506 63604410930 66463346516 

السيييييييييييييييييييييييييييلع 

 ال اسمال ل

3102490515 3401190141 3461646440 

 1461166334 1105600943 1504310694 الص اال

 52661996311 19009140041 23400410234 اذقات تحو لل

اإلعااييييييييييييييييييييات 

وتسيييي     وا يييي  

 الق وض

05101140456 00403220451 35465466154 

مجمييييييييييييييييييييييوع 

المصيييييييييييي و ات 

 المتك  م

3045405940444 4021104030964 4654362596454 

مصييييييييييييييي و ات 

 المنا  ع

20204930511 01101460442 13164316516 

 3641462916246 3035301050661 3094401250511 المجموع

 (44101000102) (06404210526) (6064901930511) العجز / الو  
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بلغ دجمال  الصرف الفعل  مقارنة بالميزانية المعتمدة للمصرويات العامة  -4

% بفارق بلغت 21ما نسبتو  4463)المتكررة والمشاريع( للسنة المالية 

% مقارنة 462%  ن الميزانية المعتمدة0 وبزيادة بلغت نسبت ا 60نسبتو 

 .4464بمستوى الصرف الفعل  سنة 

ما  4463للمصرويات المتكررة للسنة المالية بلغت نسبة الصرف الفعل   -3

% من دجمال  الميزانية المعتمدة0 وحققت معدل نمو بلغ 9064نسبتو 

 .4464% مقارنة بمستواها الفعل  ي  السنة المالية 6064

 

 

% من دجمال  المصرويات 2562شكلت المصرويات المتكررة ما نسبتو  -0

جمال  باألسعار الجارية % من الناتج المحل  اإل4360العامة0 وبنسبة 

%  لى التوال  ي  4466% و 01160 مقابل 4463المقدر للسنة المالية 

 .4464السنة المالية 

 

 القوى العاملة

 الخدمات

 السلع االست الكية

 السلع الرأسمالية

 الصيانة

 نفقات تحويلة

 اإل انات وتسديد يوائد القروض
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200,000,000

400,000,000
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1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

 الفعلية
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 اذقات القوى العاملل

دن أغلب المصرويات المتكررة ه  نفقات القوى العاملة0 حيث شكلت ما  .6

مقارنة بنسبة  4463% من دجمال  المصرويات المتكررة  ا  0564نسبتو  

. وقد بلغت نسبة الصرف الفعلية ل ذه النفقات للسنة  4464%  ا  0161

 %264% من الميزانية المعتمدة وبمعدل نمو 9169ما نسبتو  4463المالية 

 . 4464 ن مستواها الفعل  سنة 

دن أغلب المصرويات المتكررة ه  نفقات القوى العاملة0 حيث شكلت ما  .4

مقارنة بنسبة  4463% من دجمال  المصرويات المتكررة  ا  0564نسبتو  

. وقد بلغت نسبة الصرف الفعلية ل ذه النفقات للسنة  4464%  ا  0161

% 264زانية المعتمدة وبمعدل نمو % من المي9169ما نسبتو  4463المالية 

 . 4464 ن مستواها الفعل  سنة 

 

 

 :اذقات الخ مات

% من الميزانية المعتمدة 64164بلغت نسبة الصرف الفعل  لنفقات الخدمات  .6

% مقارنة بمستواها 06062  ييما حققت معدل نمو بلغ 4463للسنة المالية 

 . 4464الفعل  سنة 

اع كل من نفقات الخدمات المتنو ة بنسبة وتعزي أسباب الزيادة دلى ارتف .4

%0 نفقات اإليجارات بنسبة 361%0 تكاليف المنايع العامة بنسبة 6562

% مقارنة بالميزانية المعتمدة ي  563%0 ونفقات االتصاالت بنسبة 063

 .4463السنة المالية 
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% من دجمال  المصرويات المتكررة 163شكلت نفقات الخدمات ما نسبتو  .3

 .4463و  4464لماليتين للسنتين ا

 :اذقات السلع المستهلكل

% من الميزانية 9263بلغت نسبة الصرف الفعل  لنفقات السلع المست لكة .6

  .% من الميزانية المعتمدة64669غت حيث بل 4464المعتمدة مقارنة بعا  

 .  4464%  ن مستواها الفعل  لسنة 6269ييما حققت معدل نمو بلغ  .4

ي  الصرف الفعل  مقارنة بالمعتمد دلى انخفاض  يعزي سبب هذا االنخفاض .3

%0 وتكاليف الغاز 0560نسب كل من تكاليف البرامج اإل المية بنسبة 

 .4463% مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 6260بنسبة 

% من دجمال  المصرويات 061وقد شكلت نفقات السلع المست لكة ما نسبتو  .0

 .4464% سنة 0060 مقابل 4463المتكررة لسنة 

 

 :اذقات السلع ال اسمال ل

% من الميزانية 2365بلغت نسبة الصرف الفعل  لنفقات السلع الرأسمالية  .6

% مقارنة بمستواها الفعل  لسنة 464المعتمدة0 ييما حققت نموا بلغت نسبتو 

4464 . 

يعزي الفرق ب  الصرف الفعل  والمعتمد ل ذه النفقات دلى انخفاض نسبة  .4

%0 644مصرويات األصول البديلة للحاسب اآلل  بنسبة  صرف كل من

%. واألصول الجديدة والمضاية للمركبات 0664والصول الثابتة بنسبة 

% مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة 3461واآلليات والسفن والطائرات بنسبة 

 .4463المالية 

ررة % من دجمال  المصرويات المتك666وقد شكلت هذه النفقات ما نسبتو  .3

 .4464% لسنة 0664 مقارنة بنسبة 4463لسنة 
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 :اذقات الص اال

% من الميزانية 64463بلغت نسبة الصرف الفعل  لنفقات الصيانة  .6

 . 4464% مقارنة بمستواها الفعل  لسنة 965المعتمدة0 وبمعدل نمو بلغ 

يعزي سبب الزيادة مقارنة بالمعتمدة دلى زيادة نفقات كل من صيانة المبان   .4

 %.066% والصيانة  المتنو ة بنسبة 0062كومية بنسبة الح

% 5665وقد ش دت نفقات صيانة المبان  غير الحكومية انخفاضا بنسبة  .3

 %.4165وصيانة األج زة المتنو ة بنسبة 

% من دجمال  المصرويات المتكررة 463شكلت هذه المصرويات ما نسبتو  .0

 .4464% للسنة المالية 460و  4463للسنة المالية 

 

 :الاذقات التحو ل ل

اسبل المقا ال باعتما   2131 علي  2131اعتما   2132 علي  الب ان

2131 

اسبل المقا ال بذعلي 

2131 

 6965 (6165) 1900914 2340041 5260199 الاذقات التحو ل ل

ةجمالي المص و ات 

 المتك  م

405430259 304540594 402110400 (563) 6064 

 

% من الميزانية المعتمدة 2365الفعل  للنفقات التحويلية بلغت نسبة الصرف  .6

% مقارنة بمستواها الفعل  ي  06965 وارتفعت بنسبة بلغت 4463لسنة 

 .4464السنة 

سبب الفارق بين الميزانية المعتمدة والصرف الفعل  هو تراجع مصرويات  .4

التحويلية %0 ومصرويات النفقات 6161النفقات التحويلية المحلية بنسبة 

 %  ن الميزانية المعتمدة.0464الخارجية بنسبة 
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% من دجمال  المصرويات 4064وقد شكلت النفقات التحويلية ما نسبتو  .3

 .4464% لسنة المالية 04364 مقابل 4463المتكررة لسنة 

 

 اإلعااات وتس     وا   الق وض

اسبل  2131 علي  2131اعتما   2132 علي  الب ان

المقا ال 

باعتما  

2131 

اسبل المقا ال 

 2131بذعلي 

اإلعااات 

وتس     وا   

 الق وض

3540544 0510114 0040322 (360) 4565 

ةجمالي 

المص و ات 

 المتك  م

405430259 304540594 402110400 (562) 6064 

 

% من الميزانية المعتمدة0 وارتفعت 9161بلغت نسبة الصرف ل ذه النفقات  .6

 . 4464% مقارنة بمستواها الفعل  لسنة 4565بنسبة بلغت 

ويعزي االنخفاض ي  هذه النفقات مقارنة مع الميزانية المعتمدة دلى تراجع   .4

%0 وانخفاض نسبة 4362الصرف ي  حساب د   المواد الغذائية بنسبة 

% مقارنة بالميزانية 465المستحقة للقروض الخارجية بنسبة الفوائد 

 المعتمدة.

% مقارنة 3464وقد ش دت صرف المنح والمسا دات األخرى ارتفاع دلى  .3

 .4463بالميزانية المعتمدة ي  السنة المالية 

ما نسبتو  4463وقد شكلت نفقات اإل انات وتسديد يوائد القروض ي   ا   .0

% ي  السنة 6064ات المتكررة0 مقابل % من دجمال  المصروي6560

 . 4464المالية 
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 مص و ات المنا  ع

اسبل  2131 علي  2131اعتما   2132 علي  الب ان

المقا ال 

باعتما  

2131 

اسبل المقا ال 

 2132بذعلي 

مص و ات 

 المنا  ع

010،112 1،122،232 2،200،111 (292) 3191 

ةجمالي 

المص و ات 

 العامل

1،241،230 212،131 104،013 (1192) (1291) 

 

ألف  2020490مبلغ قدره  4463بلغت الميزانية المعتمدة للمشاريع ي  سنة  .6

0 أي بفارق بلغ  0110146دينار0 ي  حين بلغت المصرويات الفعلية 

 % .5104ألف دينار وبنسبة تنفيذ بلغت  3160393

% 3563ألف دينار وبنسبة  4140331انخفضت هذه المصرويات بمقدار  .4

 ألف دينار. 1310432والبالغة  4464مقارنة بالنتائج الفعلية لسنة 

% 6064ما نسبتو  4463وقد شكلت مصرويات المشاريع ي  السنة المالية  .3

0 وما نسبتو 4464%  ا  4461من دجمال  المصرويات العامة مقابل 

%  من الناتج المحل  اإلجمال  التقديري باألسعار الجارية0 مقابل 369

 . 4464%  ا  165
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 مالحظل

هناك ارتفاع مستمر ي  المصرويات المتكررة وانخفاض ي  مصرويات  •

 المشاريع المنتجة. 

ل  نتمكن من معرية األسباب الجوهرية وراء انخفاض مصرويات المشاريع  •

الفعلية0 أما بالنسبة للمبررات الت  ذكرت ا الحكومة ه  نفس المبررات الت  

تذكرها ي  كل مرة وه  التأخير ي  دقرار الميزانية مما أدى دلى تأخير تنفيذ 

 بعض المشاريع. 

  ا ض / عجز الم زاا ل

 الب ان

  علي

2012 

اسبل  2131 علي  2131اعتما  

المقا ال 

باعتما  

2131 

اسبل 

المقا ال 

 علي 

2132 

 (3.0) 5.5 2,943,658 2,790,892 3,034,252 اال  ا ات

 2.8 (14.0) 3,353,745 3,900,686 3,260,897 المص و ات

 80.9 (63.0) (410,088) (1,109,794) (226,644,7) العجز

 

 العجز وال  ن العام:

 

 ألف 606490149مبلغ  4463يقدر دجمال   جز الميزانية المعدل لسنة  .6

% 4265% من دجمال  اإليرادات العامة وبنسبة 3962دينار0 ما نسبتو 

 من دجمال  المصرويات العامة.
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% 565والت  بلغت نسبت ا  4463الزيادة المحصلة ي  اإليرادات لسنة  .4

و انخفاض معدل المصرويات مقارنة بالميزانية المعتمدة0 وي  الوقت نفس

 0640422% 0 أدى دلى انخفاض العجز دلى 6064العامة للدولة بنسبة 

% من دجمال  6464% و6369ألف دينار0 ويشكل هذا العجز ما نسبتو 

اإليرادات العامة ودجمال  المصرويات  لى التوال 0 ولقد ارتفع العجز 

متحقق ي  %  ن العجز ال2469بمعدل بلغ  4463المتحقق ي  سنة 

 ألف دينار. 4410105والبالغ  4464

% من دجمال  الناتج المحل  اإلجمال  363شكل العجز المتحقق ما نسبتو  .3

% للسنة المالية 0464 مقابل 4463باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية 

4464. 

ارتفاً ا بمعدل  4463حقق دجمال  الدين الحكوم  للسنة المالية  .0

0 حيث شكلت 4464 ليو ي  السنة المالية  %  لى ما كان4260

% من دجمال  القروض للسنة المالية 0564القروض الخارجية ما نسبتو 

% لنفس 05564 أما بالنسبة للقروض المحلية يقد شكلت ما نسبتو 4463

 .4464%  لى التوال  ي  السنة المالية 5062و 05645السنة0 مقابل 

من الناتج المحل  اإلجمال  % 0361بلغ الدين الحكوم  ما نسبتو  .5

% ي  03161 وذلك مقابل 4463باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية 

 .4464السنة المالية 

ألف دينار مقابل  6940413بلغت الفوائد المترتبة  لى الدين الحكوم   .1

ألف دينار0 محققة بذلك  6240444الميزانية األصلية ل ا والبالغة 

% مقارنة بمستواها 4169لف دينار وبنسبة أ 060964ارتفاً ا بلغ 

 ألف دينار. 6540353والبالغة  4464الفعل  ي  السنة المالية 

% من دجمال  165شكلت الفوائد المترتبة  لى الدين الحكوم  ما نسبتو  .1

% من دجمال  المصرويات العامة 561اإليرادات المحصلة وما نسبتو 

ناتج المحل  اإلجمال  % من دجمال  ال661وما نسبتو  4463لسنة 
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% 061% و0564 مقابل 4463باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية 

 .  4464%  لى التوال  ي  السنة المالية 663و

 

 

 

 كنف  وكح مقا ال اإل  ا ات الذعل ل 

 .2132باإل  ا ات المعتم م واإل  ا ات الذعل ل لعام  2131لسال 

 )  اا  بح  اي(                                                                                              

 4464الفعل   4463الفعل   4463اال تماد  الب ان

 4010503160296 2,600,157,462 2,406,600,000 الاذط والغاز الطب عي

 46101540944 223,770,501 198,008,551 الك ا ب وال سوم

 0504440241 52,604,109 51,875,230 ماتجات خ م ل وسلع حكوم ل

 6504430153 17,571,022 74,289,097 االستءما ات واألمالك الحكوم ل

 5100310505 - 37,600,000 اإلعااات

 1600431 274,773 442,600 مب عات األصو  ال اسمال ل

 5309040644 49,279,669 22,076,522 وة  ا ات متاوعل غ امات وجزاتات

 1،111،222،101 3,943,657,536 2,790,892,000 مجموع اإل  ا ات
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 تحل   اللجال لإل  ا ات: -ا 
 

نجد أنو بلغ دجمال  نسبة  4463بالنظر دلى جدول ديرادات الدولة لسنة  -6

للسنة المالية % من الميزانية المعتمدة 64565تحصيل ديرادات الدولة 

% مقارنة بإجمال  اإليرادات 0364 وبانخفاض بلغت نسبتو 4463

%  04064 وقد مثلت هذه اإليرادات ما نسبتو 4464المحصلة للسنة المالية 

 4463من الناتج المحل  اإلجمال  التقديري باألسعار الجارية للسنة المالية 

الناتج المحل   % من4161مليون دينار0 مقابل  640422والمقدر بمبلغ 

مليون  660060والبالغ  4464اإلجمال  باألسعار الجارية للسنة المالية 

 دينار.

% 2162ما نسبتو  4463كما بلغ دجمال  اإليرادات المحصلة ي  السنة المالية 

% ي  السنة المالية 9364من دجمال  المصرويات العامة للدولة وذلك مقابل 

نصيب األكبر من دجمال  اإليرادات العامة وكان لإليرادات النفطية ال 4464

 %.2263بنسبة بلغت  4463للسنة المالية 

% من 64264كما دن نسبة التحصيل الفعلية لإليرادات النفطية بلغت  -4

% مقارنة بمستواها الفعل  661الميزانية المعتمدة0 وبنسبة انخفاض بلغت 

 4463سنة المالية 0 وشكلت اإليرادات النفطية ي  ال4464ي  السنة المالية 

% ي  2164% تقريًبا من دجمال  اإليرادات العامة مقابل 2263ما نسبتو 

% من 4664. وقد مثلت اإليرادات النفطية ما نسبتو 4464السنة المالية 

الناتج المحل  اإلجمال  التقديري باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 

% من الناتج 4364قابل مليون دينار0 م 6464220021والبالغ  4463

مليون  660060والبالغ  4464المحل  باألسعار الجارية للسنة المالية 

 دينار.

مليون  6919شكلت ديرادات بيع النفط الخا  من حقل أبو سعفة والبالغة  -3

0 أما 4463% من دجمال  مبيعات النفط للسنة المالية 9461دينار ما نسبتو 
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مليون دينار يقد  443ل البحرين والبالغة بالنسبة لإليرادات المحصلة من حق

 %.6464بلغت نسبت ا 

 إيرادات النفط والغاز الطبيعي

 )  اا  بح  اي( الب ان

 2131 2132 

   ة  ا ات حق  البح  ن والمصذام

 4,051,532,635 3,854,885,734 دجمال  اإليرادات

 (3,798,366,767) (3,631,231,590) دجمال  التكاليف

 221،342،242 221،421،311 اإل  ا اتصا ي 

   

   ة  ا ات حق  ابو سعذل

 4044605140614 4042405230124 دجمال  اإليرادات

 (1403510420) (64303610546) دجمال  التكاليف

 (6206460413) (6905910154) احتياط  األجيال

 3،311،132،111 3،323،443،120 صا ي اإل  ا ات

   

 32406110444 04604600356 الطبيع  مبيعات الغاز

 4405430244 6502690504 الضرائب والرسو 

توزيعات أربا  مستلمة )الشركة القابضة للنفط 

 والغاز(

- 5100440444 

   

 2،412،143،233 2،411،320،142 صا ي ة  ا ات الاذط والغز الطب عي
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 اإليرادات النفطية:

 )ألف دينار(

نسبة  4463يعل   4463ا تماد  4464يعل   البيان

 المساهمة

نسبة 

المقارنة 

با تماد 

4464 

نسبة 

المقارنة 

بفعل  

4466 

 (466) 969 2061 406230340 609210036 406210416 ديرادات النفط 

 565 (666) 6560 0460460 0450354 3240611 ديرادات الغاز

الضرائب 

 والرسو  النفطية

440540 630269 650244 461 6065  

(4962) 

 وائد 

االستثمارات 

 ةالنفطي

510044 4 4 464 464 64464 

ةجمالي اإل  ا ات 

 الاذط ل

2،412،142 2،114،411 2،411،320 31191 291 (390) 

 

بلغ التحصيل الفعل  لإليرادات غير النفطية بدون اإل انات ما نسبتو  -0

0 وارتفعت 4463% من دجمال  التقديرات المعتمدة ل ا للسنة المالية 9966

. وشكلت 4464%  ن مستواها الفعل  ي  السنة المالية 363بنسبة 

ما نسبتو  4463اإليرادات غير النفطية دون اإل انات ي  السنة المالية 

0 من 4464% للسنة المالية 462% من دجمال  اإليرادات مقابل 6661

سنة المالية الناتج المحل  اإلجمال  التقديري باألسعار الجارية المقدر لل

 .4464%  لى التوال  للسنة المالية 469% و066 وذلك مقابل 4463
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 اإليرادات غري النفطية:

 )ألف دينار(

ا تماد  4464يعل   البيان

4463 

نسبة  4463يعل  

 المساهمة

نسبة 

المقارنة 

با تماد 

4463 

نسبة 

المقارنة 

بفعل  

4464 

 469 6364 1566 4430116 6920449 4610153 الضرائب والرسو 

المنتجات الخدمية 

 والسلعية الحكومية

050446 560215 540140 6563 660 6162 

االستثمارات 

 واألمالك الحكومية

650440 100429 610516 566 (1163) 6164 

مبيعات األصول 

 الرأسمالية

160 003 415 466 (3169) (1665) 

الغرامات والجزاءات 

 واإليرادات المتنو ة

530904 440411 090424 6063 64364 (261) 

ةجمالي اإل  ا ات 

 الاذط ل

112،121 114،432 111،211 31191 (193) 191 

 

 

0 والمقدرة  ند ا تماد 4463ل  يت  تحصيل ديرادات اإل انات للسنة المالية  -5

كفعل  للسنة  510101ألف دينار0 ي  حين بلغت  310144الميزانية بـ

 .4464المالية 
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 المص و ات العامل:تحل    -ب 
 )ألف دينار(

نسبة  4463يعل   4463ا تماد  4464يعل   البيان

 المساهمة

نسبة 

المقارنة 

با تماد 

4464 

نسبة المقارنة 

 4466بفعل  

 264 (463) 0564 603440040 603340311 604400656 نفقات القوى العاملة

 6062 164 163 4640199 6910126 6230126 نفقات الخدمات

 6269 (661) 061 6360442 6330094 6640333 نفقات السلع المست لكة

 464 (6165) 666 340114 310234 340164 نفقات السلع الرأسمالية

 965 463 463 110565 150431 140116 نفقات الصيانة

 6965 (6165) 4064 1900914 2340041 5260199 النفقات التحويلية

 4565 (360) 6560 0040322 0510114 3540544 اإل انات وتسديد الفوائد

ةجمالي المص و ات 

 المتك  م

2،221،223 1،122،232 2،200،111 311 (292 ) 3191 

 

 

 

 

 

بلغ دجمال  الصرف الفعل  مقارنة بالميزانية المعتمدة للمصرويات العامة   .6

%0 بفارق بلغت 2164ما نسبتو  4463)المتكررة والمشاريع( للسنة المالية 

% مقارنة 462%  ن الميزانية المعتمدة0 وبزيادة بلغت نسبت ا 6064نسبتو 

سبة مساهمة 0 حيث شكلت ن4464بمستوى الصرف الفعل  ي  السنة المالية 

%  لى التوال  6064% 2562المصرويات المتكررة ومصرويات المشاريع 

%  لى التوال  ي  4461% 1160من دجمال  المصرويات العامة0 مقابل 

 04463 وقد شكلت المصرويات العامة ي  السنة المالية 4464السنة المالية 
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عار الجارية % من الناتج المحل  اإلجمال  التقديري باألس4163ما نسبتو 

% ي  4261مليون دينار0 مقابل  646422والبالغ  4463المقدرة للسنة المالية 

 .4464السنة المالية 

 

ما  4463بلغت نسبة الصرف الفعل  للمصرويات المتكررة للسنة المالية  .4

%مقارنة 6064% من الميزانية المعتمدة0 وحققت معدل نمو بلغ 9064نسبتو 

0 وقد شكلت المصرويات المتكررة ما 4464السنة المالية بمستواها الفعل  ي  

من الناتج  4360% من دجمال  المصرويات العامة0 وبنسبة 2562نسبتو 

0 مقابل 4463المحل  اإلجمال  التقديري باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية 

 .4466 لى التوال  ي  السنة المالية  4466% و 1160

عاملة الجانب األكبر من المصرويات المتكررة للسنة شكلت نفقات القوى ال  .3

% من دجمال  المصرويات المتكررة0 تلت ا 0564بنسبة   4463المالية 

% من دجمال  المصرويات المتكررة0 ث  40النفقات التحويلية الت  بلغت 

جاءت بعد ذلك كل من اإل انات وتسديد يوائد القروض ونفقات الخدمات بنسب 

%  لى التوال 0 ث  نفقات السلع المست لكة حيث شكلت 163% و6560بلغت 

% من دجمال  المصرويات المتكررة0 وبعدها نفقات الصيانة 061ما نسبتو 

% من 666%0 وأخيًرا نفقات السلع الرأسمالية الت  شكلت 463الت  بلغت 

 دجمال  المصرويات المتكررة.

قط من الميزانية ي 9069بالرغ  من أن نسبة المصرويات الفعلية تعادل 

المعتمدة0 دال أنو بمراجعة الجدول الخاص بالمصرويات المتكررة حسب 

األبواب؛ نجد أن معظ  تلك البنود تجاوزت مصرويات ا ما هو معتمد ل ا0 

 وبالنسب الموضحة ي  ذلك الجدول.
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%0 حيث بلغت المصرويات 5164بلغت نسبة التنفيذ لمصرويات المشاريع  .0

ألف دينار سنة  2020490ف دينار مقارنة بالمعتمدة أل 0110146الفعلية 

 ألف دينار. 3160393أي بفارق  4463

% من دجمال  6064ما نسبتو  4463شكلت مصرويات المشاريع لسنة  .5

% من الناتج المحل  اإلجمال  باألسعار 369المصرويات العامة0 وما نسبتو 

 .4464%  لى التوال  ي  سنة 165% و4461الجارية مقابل 

 

 العجز يف امليزانية:

 )ألف دينار(

نسبة المقارنة  4463يعل   4463ا تماد  4464يعل   البيان

با تماد 

4463 

نسبة المقارنة 

 4464بفعل  

 (364) 565 309030152 401940294 304300454 مجموع ديرادات الدولة

 462 (6064) 303530105 309440121 304140291 مجموع مصرويات الدولة

 2193 (4191) (131،122) (3،313،031) (224،412) الو  /)العجز(

 

0 4460 4463قدر العجز  ند ا تماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  .6

% من دجمال  3962( ألف دينار0 وما نسبتو 606490190مبلغ ) 4463لعا  

 % من دجمال  المصرويات.4265اإليرادات وبنسبة 

( ألف 0640422دلى مبلغ ) 4463انخفض العجز الفعل  ي  السنة المالية  .4

% ك  دجمال  المصرويات العامة 6464% و 6369دينار يقط0 وشكل نسبة 

% 2469بمعدل  4463 لى التوال 0 وقد ارتفع العجز المتحقق للسنة المالية 

ار. وقد ألف دين 4410105والبالغ  4464 ن العجز المتحقق ي  السنة المالية 

% من دجمال  الناتج المحل  اإلجمال  363شكل العجز المتحقق ما نسبتو 
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% للسنة المالية 0464 مقابل 4463باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية 

4464. 

 املبالغ املدورة :

 )ألف دينار(

 المبالغ المدورة البيان

4464 4463 

 4140514 4110590 دجمال  المبالغ المدورة

 4 4 المصرويات المتكررة

 4140514 4110590 مصرويات المشاريع

 

 

 

 لى ضوء قيا  الوزارات والج ات الحكومية بحصر التزامات ا الفعلية ي  ن اية 

0 يقد ت  تدوير بعض المبالغ الت  ل  تصرف من الميزانية 4463السنة المالية 

0 بموجب 4460لتغطية تلك االلتزامات0 وقد ت  تدويرها لد   ميزانية السنة المالية 

كانت كل ا من نصيب مصرويات حيث  4460( لسنة 3رق  )الوزاري القرار 

وذلك لتغطية التديقات النقدية للعديد من ألف دينار0  4140514المشاريع الت  بلغت 

أو أصبحت الفعل  وأصبحت جاهزة للتنفيذ الفنية المشاريع الت  استكملت دراست ا 

 .04460 خالل السنة المالية قيد التنفيذ
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 الدين احلكومي:
 

 (آالف ال ااا  ) 

 ال ص    ي ب ان الق وض

3/3/2131 

ب ن المبلغ الذ    المبلغ الم  وع المبلغ المستلم

المستلم 

 والم  وع

ال ص    ي 

13/32/2131 

 606340444 4440444 (406940444) 403940444 9340444 أذونات الخزينة

 6420444 500444 (4300444) 4220444 500444 صكوك السل  اإلسالمية

 1440444 (360144) (3160444) 3040444 1560144 صكوك التأجير اإلسالمية

 650132 (10455) (10455) - 460293 أخرىقروض داخلية 

 604250444 0540444 (540444) 5440444 1350444 سندات التنمية الحكومية المحلية

 2،322،412 444،312 (2،223،222) 1،232،111 2،232،131 مجموع الق وض ال اخل ل

 5100444 - - - 5100444 صكوك التأجير اإلسالمية الدولية

 605920444 5100444 - 5100444 604300444 الحكومية الدوليةسندات التنمية 

 4550420 (040364) (040364) - 4950390 قروض صناديق التنمية

 2،130،121 221،431 (11،131) 241،111 3،231،131 مجموع الق وض الخا ج ل

 2،102،022 3،323،212 2،232،342 1،122،111 1،322،220 المجموع/ ال ص  

 

% 4260ارتفاً ا بمعدل  4463دجمال  الدين الحكوم  للسنة المالية حقق  .6

0 حيث شكلت القروض الخارجية ما 4464 لى ما كان  ليو ي  السنة المالية 

% من دجمال  القروض للسنة المالية أما بالنسبة للقروض المحلية يقد 0564نسبتو 

التوال  ي   لى  5062% و0564% لنفس السنة0 مقابل 5564شكلت ما نسبتو 

 ..4464السنة المالية 

% من الناتج المحل  اإلجمال  التقديري 0361بلغ الدين الحكوم  ما نسبتو  .4

% ي  السنة 03161 وذلك مقابل 4463باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 

 .4464المالية 
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ألف  6940413ييما يتعلق بالفوائد المترتبة  لى الدين الحكوم  يقد بلغت  .3

ألف دينار0 محققة بذلك  6240444ار مقابل الميزانية المعتمدة ل ا والبالغة دين

% مقارنة بمستواها الفعل  ي  4169ألف دينار وبنسبة  060964ارتفاً ا بلغ 

 ألف دينار. 6540353والبالغة  4464السنة المالية 

% من دجمال  165شكلت الفوائد المترتبة  لى الدين الحكوم  ما نسبتو   .0

% من دجمال  المصرويات 0561 وما نسبتو 4463رادات المحصلة ي  اإلي

% من دجمال  الناتج المحل  0661 وما نسبتو 4463العامة للسنة المالية 

%  564مقابل   4463اإلجمال  التقديري باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية 

 .4464%  لى التوال  ي  السنة المالية 663% و061و
 

 ضات واملدفوعات:كشف املقبو
 

 )  اا  بح  اي(

 2132 2131 الب ان

   التديقات النقدية من األنشطة التشغيلية

   المقبوضات

 4010506160419 4014404410214 النفط والغاز الطبيع 

 46101310519 44301190613 الضرائب والرسو  

 0304210192 5604430446 منتجات خدمية وسلع حكومية

 5100310505 - اإل انات

 5301360964 0401410111 غرامات وجزاءات وديرادات متنو ة

 3206690925 66904210459 مبالغ مستلمة لصالح الغير 

 1،121،201،302 1،114،021،123 ةجمالي المقبوكات التنغ ل ل

   المديو ات

 (6061400310341) (6049604120069) القوى العاملة
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 (62403010406) (69201120316) الخدمات

 (1409490915) (1106240515) السلع االست الكية

 (5100410243) (1409440256) الصيانة

 (59600410369) (12400110290) نفقات تحويلية

 (49504460144) (04205440151) المنح واإل انات وتسديد يوائد القروض

 (1203600911) (64600900655) مديو ات مقدمة وتسديد ذم  دائنة

 (0400460450) (5003490453) مشتريات المخزون

 (2،143،222،124) (2،204،411،141) ةجمالي الم  وعات التنغ ل ل

صا ي الت  قات الاق  ل من األانطل 

 التنغ ل ل

341،103،332 221،322،232 

   التديقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (15901610024) (02306130493) مديو ات المشاريع

 (3404360339) (3404460366) مديو ات السلع الرأسمالية

 6504440540 6101540051  وائد االستثمارات واألمالك الحكومية

 1600431 4100113 ديرادات بيع األصول الرأسمالية

صاي  التديقات النقدية من األنشطة 

 االستثمارية

(134،140،102) (401،131،243) 

   التديقات النقدية من األنشطة التمويلية

 3056604020249 0042404440444 القروض المستلمة

 (4021404190566) (4022900430551) تسديد القروض

صا ي الت  قات الاق  ل من األانطل 

 التمو ل ل

3،332،234،111 413،303،232 

 221،321،323 224،213،141 صا ي الز ا م  ي الاق 
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 مصروفات امليزانية التحويلية
 

 )  اا  بح  اي(

اسبل  الذعلي االعتما ات الجهل الحكوم ل

 الص ف%

 2132الذعلي 

 61406430921 95 60005940626 65401310139 الج ات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة

 209550424 95 6401310316 6606150431 المساهمات ي  المنظمات اإلقليمية والدولية

 5100930444 644 64009010304 64504440444 األسر محدودة الدخلد   

 –الدواجن–د   السلع الغذائية )اللحو 

 الطحين(

1104440444 5604240493 11 5602110162 

 6101610949 644 6101690096 6101690096 ال يئة العامة للتأمين الجتما  

 5610219 10 5650361 2440444 الحكومة ي  أنظمة التقا دحصة ومساهمة 

 9310433 - - 6004440444 برنامج التقا د المبكر

 6501140039 644 6104460312 6104460312 حصة الحكومة ي  التأمين ضد التعطل

 900990992 13 6904440444 4104440444 صندوق الضمان االجتما  

 3100930615 644 1102150941 1102150941 للمتقا دين الوة تحسين المعيشة 

تخفيض -د   برامج اإلسكان ) الوة اإليجار

 األقساط(

0100110144 0100110144 644 0003600644 

 302240133 33 106440115 6202450444 مسا دات حكومية

 65403540244 644 69404140900 69404140900 الفوائد  لى القروض والصكوك

 6306020951 63 6901620041 66005050165 التزامات متنو ة ومبالغ محجوزة أو مدورة

 243،221،132 22 010،312،331 243،121،133 المجموع
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ا: 
ا
 2013تقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية رابع

 2013ملخص تقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية 
 

 التال : 4463يوضح تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 

   بياناا ت صيلي  للمقارن  بين الميناني  المعتمد  إليخاداا ومصخوراا الدول

 واألرقام ال علي  للا.

  نسب  ال خق بين الميناني  المعتمد  واألرقام ال علي  واألسباب المؤدي  إلى لذا

األرقام ال علي  مع األرقام ال علي  للسن  المالي  السابق  ال خق، وكذلك مقارن  

7777. 

  النتال  المالي  الخليس  لتن يذ الميناني  العام  لكل من أبباب اإليخاداا

 والمصخوراا العام 

  الذ  تحقق لاأل )العجن( النتيج  الخليس  من تن يذ الميناني  العام  وال الض

 .7777السن  المالي  

 7777دور  لميناني  العام التالي المبالغ الم. 

  7777الدين الحكبمي والتغيخاا التي طخأا عليس لاأل العام. 

  ال بالد التي تختبت على الدين الحكبمي لاأل العام ن سس ومقارنتلا مع المبالغ

 .7777المعتمد  ري الميناني  والمبالغ ال علي  لاأل العام السابق 

 ني  العام  للدول  بشكل إجمالي وم صل لكل من المؤ خاا المالي  لتن يذ المينا

 البراراا والجلاا الحكبمي 
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 كما ورد يف احلساب اخلتامي املوحد: 2013أداء االقتصاد البحريني يف عام 

0 ييما شكل 4463% ي   ا  563قدره  اسجل الناتج المحل  اإلجمال  نموً  •

% يليو قطاع 6460قطاع النفط الخا  والغاز الطبيع  النمو األسرع بمعدل 

% وقطاع الخدمات االجتما ية والشخصية بمعدل 262الفنادق والمطا   بمعدل 

 % وكل ا نمت بمعدل أسرع من نمو الناتج المحل  اإلجمال . 160

ي  القطاع النفط  الذي قفز بإجمال  معدل  4463جاء النمو الملحوظ لعا   •

 ويرجع ذلك دلى  امليين رئيسيين : الف برميل يوميً أ 692دنتاج النفط دلى 

ألف برميل  654 ودة االنتاج ي  حقل أبو سعفة دلى مستواه الطبيع  بمعدل  -6

 . 4464ألف برميل يومياً ي   644يومياً بعدما كان المعدل 

ألف برميل  02لخا  ي  حقل البحرين دلى معدل حوال  زيادة دنتاج النفط ا -4

 4464ي   ا   األف برميل يوميً  05ا كان المعدل بعدم 4463يومياً ي   ا  

 .4466ألف برميل يومياً ي   ا   03و

بلغت  4463بالنسبة للتضخ  يقد ش دت أسعار المست لك زيادة ي  ديسمبر  -3

وجاءت هذه الزيادة مديو ة بشكل  44640% مقارنة بنفس الش ر لعا  0نسبت ا 

 4463خالل  ا   العامة0 والت  ش دت تضخمً رئيس  من يئة السكن والخدمات ا

% ويئة أسعار المواد 161%0 تلت ا كل من يئة اإلنفاق المنزل  بنسبة 1بنسبة 

% من حج  مؤشر 50ا نسبة %0 وشكلت هاتين الفئتين معً 565الغذائية بنسبة 

% وتكاليف 466المقابل0 تراجعت تكاليف األلبسة بنسبة أسعار المست لك. ي  

 .4464مقارنة بنفس الش ر ي   ا   4463% ي  ديسمبر 663النقل 

% خالل 061نمت القروض والسلفات غير المسددة لبنوك التجزئة بنسبة  -0

و القروض يأت  ذلك ي  أ قاب نم مليار دينار بحرين . 164لتبلغ  4463

مليار دينار بحرين .   461% لتصل 60بلغت نسبتو  اوً الشخصية الت  سجلت نم

مليار دينار بحرين   063أما قروض الشركات يحايظت  لى مستواها  ند نحو 
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وواصلت القروض  % من دجمال  قروض المصارف.14والذي يشكل 

 .4463مليون دينار ي  سبتمبر  615المصريية للحكومة تراجع ا لتصل دلى 

% مقارنة بنفس 34بنسبة  4463ي  الربع الثالث لعا  ارتفع الدين العا   -5

مليارات دينار بحرين . أما نسبة الدين العا   5ليصبح  4464الفترة ي   ا  

% لفترة 04% دلى 31قد نما من يمقارنة الدين دلى الناتج المحل  اإلجمال  و

 المقارنة نفس ا.

% 069ارتفع بنسبة 0 حيث 4463تحسن التوظيف ي  الربع الرابع من  ا   -1

 .  اموظفً  514946ظفين 0 ليصل دجمال   دد المو4464 ن نفس الفترة من  ا  

0 ييما 5130كما ارتفع  دد الموظفين البحرينيين خالل نفس الفترة بواقع  -1

.  وقد توجو اموظفً  61101ير البحرينيين بواقع غارتفع  دد الموظفين 

% 24ت الحكومية الذي شكل نسبة البحرينيون بشكل رئيس نحو قطاع الخدما

% 54من الوظائف الجديدة للبحرينيين0 بينما مثل قطا ا البناء والتجزئة حوال  

 من الوظائف الجديدة لغير البحرينيين.

% بعد 0063 قبل أن يتراجع دلى 4463% ي  يونيو 062بلغ معدل البطالة  -2

0 وي  هذه 4464% ي  ديسمبر 361ستة أش ر ي  ديسمبر0 مقارنة بمعدل 

0 دلى 4464ي  ديسمبر  1122اإلطار0 ارتفع  دد العاطلين  ن العمل من 

 ي  ديسمبر من العا  نفسو. 02012 قبل أن يتراجع دلى 4463ي  يونيو  9464

% من دجمال  العاطلين  ن 20بلغت نسبة النساء العاطالت  ن العمل  -9

% 11 ن نسبة  الحوظً م ا0 وتشكل هذه النسبة ارتفا ً 4463العمل ي  ديسمبر 

0 ولتشكل بذلك أكبر نسبة لبطالة النساء مقابل 4464المسجلة خالل ديسمبر 

 الرجال خالل السنوات الماضية.  
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دلى  4463أشارت األرقا  الت  نشرت ا وزارة العمل ي  ديسمبر  -64

خالل  9421هبوط ي   دد الشواغر الوظيفية المسجلة الت  تراجعت من 

 %.006 أي بنسبة بلغت 4463خالل ديسمبر  5321 دلى 4464ديسمبر 

0 ابقوائ  التصنيفات العالمية مؤخرً لقد نجحت البحرين ي  تحقيق نتائج جيدة 

 لى المستوى  ان موقع ا يبقى تنايسيً أن ا تأثرت بعض الش ء0 دال أورغ  

ت الت  ش دت البحرين برز المؤشرات والمجاالأن أالعالم . وقد أظ رت النتائج 

0 كانت مؤشر ممارسة األ مال التجارية0 ومؤشر تنمية تكنولوجيا ايي ا تحسنً 

المعلومات واالتصاالت0 ومؤشر التنايسية ي  العال  العرب 0 وتديق االستثمار 

األجنب  المباشر0 وبالتحديد يإن تقيي  أداء المملكة ي  هذه التقارير يشير دلى تمتع 

 البحرين بالمميزات التالية:

 (.تضخ  متدن  )ار االقتصاد الكل  راستق •

 نظا  ضرائب مالئ . •

 قطاع مصري  ومال  قوي. •

 مستوى مرتفع للتنمية البشرية. •

 نظ  كفؤة ألداء األ مال التجارية. •

 تواير رأس المال للشركات االستثمارية. •

 جودة  الية للبنية التحتية. •

 جاهزية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. •
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ا: رأي وزارة املالية بشأن تفاصيل األرباح الصافية لشركة ممتلكات خا
ا
مس

 :2013احملولة إىل امليزانية العامة للسنة املالية 
األربا  الصايية لشركة  رأت وزارة المالية ي  ردها )المريق( بشأن تفاصيل

ة  ممر ؛ أنمو نظمًرا لحداثم4463ممتلكات المحولة دلى الميزانيمة العاممة للسمنة الماليمة 

الشممركة وضممرورة بنمماء قا ممدة ماليممة مسممتقرة0 حيممث تولممت شممركة ممتلكممات القابضممة 

وحتممى  4441مسمؤولية د مم  ومسماندة شممركة طيمران الخلمميج منمذ تأسيسمم ا يم  العمما  

اآلن لكون ممما ممممن أكبمممر الشمممركات المسممماهمة0 يقمممد قاممممت شمممركة ممتلكمممات البحمممرين 

خليج والت  تعين  لي ا تسديد هذا القابضة باالقتراض لتمويل خسائر شركة طيران ال

 الدين من مواردها المتمثلة ي  األربا  من الشركات التابعة ل ا.

كما تشكل السيولة النقدية أحد التحديات الرئيسية0 حيث تقو  الشركة بإدارت ما 

بشممكل دقيممق نظممًرا الرتفمماع مممديونيت ا خصوًصمما وأن رأسمممال الشممركة يتكممون مممن 

 التابعة للشركة.مجموع موجودات الشركات 

وتقو  شركة ممتلكات بتوجيو مواردهما الماليمة )ديمرادات وتممويالت( لمسماندة 

الشركات الت  تقع تحت مظلت ا بغرض تنميمة اسمتثمارات ا المختلفمة والمحايظمة  لمى 

 نسبة مساهمت ا ي  شركات معينة للوصول لمحفظة استثمارية متزنة.

 4463زانيمة الدولمة للسمنتين المماليتين وبناًء  لى ما تقد  يإنو ل  يرصد ي  مي

 القابضة.  البحرينديرادات من شركة ممتلكات  4460و
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ا: 
ا
 2013حول احلساب اخلتامي املوحد للسنة املالية  مالحظات اللجنةسادس

 الموحيي  الييذأ بييذ  إلعيي ا  الحسيياب الختييامي الحكييومي لجهيي  تقيي   اللجاييل ا

م، وتق  ي  ا ات تاذ يذ 2131  سيمب   13لل ولل للسال المال ل الماته ل  يي 

واليييذأ جيييات بتذاصييي    ،م2131الم زاا يييل العاميييل لل وليييل للسيييال المال يييل 

والمؤني ات االقتصيا  ل  عن اإل  ا ات والمصي و ات توك ح لوةحصاتات 

التق  يي  عليي   احتييواتالحظييت اللجاييل التطييو  الملمييو   ييي  ألبوابهييا، ح ييو

 اف الم زاا يل وميا تيم ةاجيازه مين مذصلل عما تحق  من مبيا   واهي ب ااات

؛ ةال  امج واانييطل ومنييا  ع تذصيي ل ل  ييي القطاعييات الحكوم ييل المختلذييلبيي

ااهييا تيي ى ااييا الزالييت هايياك بعييض المالحظييات عليي  الحسيياب توجزهييا  ييي 

 الاقاط التال ل:

على الخغم مما حققس القتصاد البحخيني من ت بر ري رأا اللجن  أنس و  .7

دي  والمالي  إل أنس ليناأل يعاني من ب ئ ري النمب بعض المؤ خاا القتصا

ري الكثيخ من الق اعاا ولا   الق اعاا غيخ الن  ي  مثل الصناع  

والخدماا والسياح ، ول يناأل النشاط القتصاد  يعتمد بشكل كبيخ على 

الق اع الن  ي وعلى السيبل  التي تضخلا الدول  من لاأل مصخوراتلا 

 .العام 

من األلداف الخليسي  التي وضعتلا الدول  لب ضبط الدين العام من لاأل  .7

"تنبيع مصادر التمبيل الذاتي  ليكبن الدين عند المستبياا القابل  للتحكم التي 

كان عليلا ري السنباا الماضي  والتي يمكن عندلا تعنين الماء  المالي  

والمحارظ  على السمع   للمملك  والقدر  الارم  للبراء بجميع اللتناماا

)بحس  تقخيخ أداء الدولي  المتقدم  ري جميع المجالا القتصادي  والمالي " 

ا على إل أن الدين العام ري تنايد مستمخ مما قد يؤثخ سلبا تن يذ الميناني (؛ 

لا   وأن مجمبع الدين العام ري  .تحقيق الخؤي  القتصادي  ريقدر  الدول  



777 
 

مليبن  7،76706% حيث و ل إلى 7607ع بنسب  قد ارت  7777نلاي  

دينار، ومن لاأل المقارن  بالتقديخاا األولي  للنات  المحلي اإلجمالي لسن  

مليبن دينار رإن نسب  الدين العام للنات   77،77607والذ  يبلغ  7777

، وعلى 7777% ري 7706إلى  7777% ري 7607المحلي قد ارت عت من 

أن تخ  اللجن   إل أن، ري الحدود اآلمن  اقتصادياا الخغم من أنلا ل تناأل

العاق  بين معدأل نمب الدين العام ومعدأل النمب القتصاد  لب أمخ ري غاي  

م الدين العام ري حج الرت اعأن واأللمي  لغخض تحقيق الستقخار المالي، 

يج  أن يخضعا للمخاقب  والمخاجع ، كما تخ     الدينوالنمب ري حجم لدم

، وحيث إن مقارن  ام بإجمالي النات  المحلي مبا خ خور  ارتباط الدين العض

إجمالي النات  المحلي بالدين العام يقاس على ضبللا حال  القتصاد بص   

عام  ركلما رادا نسب  العجن ري الميناني  وراد حجم الدين العام مقارن  

 تصاد .بإجمالي النات  المحلي سيكبن تلك على حساب النمب الق

الشخكاا والمؤسساا ضخور  أن يشتمل الحساب الختامي على حساباا  .7

لألسباب شخك  ممتلكاا البحخين القابض ، وتلك المملبك  والتابع  للدول  ك

 التالي :

والتي نصت /ب( من قانبن الميناني  العام  77إعمال لنص الماد  )أولا: 

بأن تقدم إلى البريخ ري كل  تلتنم الشخكاا المملبك  بالكامل للدول ،على: "

  :سن  مالي  ما يلي

الميناني  التشغيلي  والستثماري  والخأسمالي  التقديخي  للسن  القادم   -أ 

  .قبل ررعلا إلى الجل  المختص  لعتمادلا

  .الحساباا الختامي  للسن  المالي  المنقضي   -ب 

  .أي  بياناا أو معلبماا ألخ  يحددلا البريخ    -ج 

وتلتنم الشخكاا المذكبر  بالحصبأل على مبارق  البريخ المسبق ، قبل 

القتخاض من أي  جل  كانت، ألغخاض التبسع  أو التحديث أو لألغخاض 

  "المماثل 
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بتقديم الحساباا للسن   الشخكاا المملبك  بالكامل للدول يلنم ولذا النص 

تى يتسنى البقبف على المالي  المنقضي  لبريخ المالي  ري كل سن  مالي ، ح

حيث إن الحساب الختامي الحالي ل والبضع المالي العام ال علي للدول ، 

 الشخكاايعك  البضع المالي للدول  بصبر  مكتمل  المعالم وبخا   أن تلك 

للدول ، األمخ الذ  ينعك  سلباا على الدين العام الذ  و ل أو تابع  مملبك  

)تكررت هذه المالحظ  في تقرير  نار.مليبن دي 7767إلى  7777ري عام 

  (2012، 2011اللج   وش ن الحساب الختامي لس   

( لسن  67( ال قخ  )د( من المخسبم بقانبن رقم )76ثانياا: إعمالا لنص الماد  )

بشأن تأسي   خك  ممتلكاا البحخين القابض  والتي تنص على:"  7776

نسب   -النحب التالي: د يكبن التصخف ري األرباح الصاري  للشخك  على

 األرباح الصاري  التي تحبأل إلى الميناني  العام ".

ري المصخوراا المتكخر  )ن قاا  تجاورلحظت اللجن  أنس لرالت لناك  .7

وقد بين تقخيخ الحكبم  أسباب النياد  لن قاا  الخدماا، ن قاا الصيان (،

ا المتنبع  بنسب  الخدماا ون قاا الصيان  إلى ارت اع كل من ن قاا الخدما

%، ون قاا اإليجار بنسب  706%، وتكاليف المنارع العام  بنسب  7706

% مقارن  بالميناني  المعتمد  ري 707%، ون قاا التصالا بنسب  707

. وأما بشأن ن قاا الصيان  رقد اوضحت الحكبم  أن 7777السن  المالي  

تماداا للسن  المالي  أسباب النياد  ري المصخوراا ال علي  مقارن  بالع

للذا البند إلى رياد  ن قاا كل من  يان  المباني الحكبمي  بنسب   7777

%، وكانت لذه النتال  على الخغم 707% والصيان  المتنبع  بنسب  7706

% و يان  7707من انخ اض ن قاا  يان  المباني غيخ الحكبمي  بنسب  

من الحكبم  المبقخ  اللتنام  %. وتأمل اللجن 7607األجلن  المتنبع  بنسب  

 76بقبانين الميناني  واللبالح والقخاراا المتعلق  بذلك، كما تكخ ري الص ح  

ضخور  النظخ ري أسباب ال بارق ري نسب  ، باإلضار  إلى من لذا التقخيخ

ا لبجبد ت اوا كبيخ بين  الصخف ال علي على المشاريع اإلنشالي ، نظخا
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د  عدد من الجلاا الحكبمي ، لا   وأن لناك العتماد والصخف ال علي ل

% من 77وراراا وجلاا حكبمي  لم يتجاور الصخف على مشاريعلا نسب  

المبالغ المعتمد  للا، ومنلا: ورار  الخارجي ، ورار  الصح ، ورار   ؤون 

البلدياا والتخ يط العمخاني، ورار  العمل، المؤسس  العام  للشباب 

  والتجار ، المجل  األعلى للبيئ ، ورار  والخياض ، ورار  الصناع

المبا اا، الحخس البطني، ديبان الخدم  المدني ، الجلار المخكن  

ا بأن التن يذ ري جمل   .للمعلبماا، ورار  المالي ،  ؤون الجمارك علما

 % من المبالغ المعتمد . 67المشاريع لم يتجاور 

المالي  لب تخ يد الن اق  من األلداف التي جاءا بلا الحكبم  ري سياستلا .7

حيث تكخا "سبف تعمل الحكبم  ري دور  الميناني  القادم  على انتلاج 

إجخاءاا تخ يد اإلن اق كسياس  عام  ري جميع المخاحل المختب   بإعداد 

وتن يذ الميناني  العام  للدول " إل أننا لم نتمكن من معخر  مد  ما تم تحقيقس 

لمصخوراا المتكخر  ري ارت اع مستمخ، كما أنس ري لذا المجاأل لا   وأن ا

 .لم يتضح ما لي السياس  المستخدم  ري عملي  تخ يد الن اق

ا ري اإليخاداا غيخ الن  ي  )عدا اإلعاناا( وبنسب   .6 % عما 707أن لناك نمبا

إل أن لذه اإليخاداا دون المستب  الم لبب،  7777كانت عليس ري العام 

ن جمل  اإليخاداا العام ، وتأمل اللجن  من % م7706ول تعادأل سب  

الحكبم  وضع الخ ط والبخام  الباضح  لنياد  تلك اإليخاداا ببتيخ  أسخع 

وتنبيعلا لتقليل العتماد على اإليخاداا الن  ي  ت ادياا لمخاطخ تقلباا 

)تكررت هذه المالحظ  في تقرير اللج    أسعارلا وانخ اض تلك اإليخاداا.

 (2012، 2011، 2010، 2003، 2002الختامي لس    وش ن الحساب

لحظت اللجن  ري البند الخاص بالمبالغ المدور  للبراراا والجلاا  .6

الحكبمي  أنلا لصصت كاعتماداا لمصخوراا المشاريع إل أنلا ظلخا 

رقط كمبلغ واحد دون ت خيدلا وتبضيح الجلاا والبراراا المخصص  للا 

جن  تعيد م البتلا بأن تظلخ الحساباا الختامي  تلك المبالغ، وعليس رإن الل
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)تكررت هذه المالحظ  في تقرير المبالغ المدور  كاعتماداا للمشاريع م خد . 

   (2012، 2011، 2010اللج   وش ن الحساب الختامي لس   

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سابع

 

الداخلية لمجلس الشورى0 اتفقت اللجنة  لى ( من الالئحة  39د ماالً لنص المادة ) 

 اختيار كل من:

 

 مق ً ا اصل ـــــًا.   ال كتو  عب العز ز حسن اب  .3

 مق ً ا احت اط ـًا.   األستـــاذ  كـا عبـ هللا  ـ ج .2

 

ا
ا
 :توصية اللجنة - ثامن

 المجل  المبقخ بما يلي: تب ي اللجن  

 

 31للدول  للس   الم تهي  في  الموافق  على اعتماا الحساب الختامي الموحد -1

 ا.2013، وتقرير أااء ت فيذ الميةاني  العام  للس   المالي  2013ايسمبر 

 الموافق  على رفع المالحظات الواراة في التقرير إلى الحكوم  والموصرة. -2

 

 واألم  مع وض عل  المجل  الموق  التخاذ الالزم،،،

 

 خالد حسيـن املسـقطي                 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م 7777 ديسمبخ 77التاري  : 
 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

 31الحساب الختامي الموحد للدول  للس   المالي  الم تهي  في الموضوع : 

 ا.2013، وتقرير أااء ت فيذ الميةاني  للس   المالي  2013ايسمبر 

 

 تح ل ط بل وبع ،

 

رئي  معالي السيد علي ون صالح الصالح ، أررق  ا2014يونيو  30بتاري   

الحساب  (، نسخ  من7د  7ف ص أل ا ق /  7776، ضمن كتابس رقم ) المجل 

، وتقرير 2013ايسمبر  31الختامي الموحد للدول  للس   المالي  الم تهي  في 

إلى لجن  الشؤون التشخيعي   ،ا2013أااء ت فيذ الميةاني  للس   المالي  

للجن  الشؤون المالي  والقانبني ، وتلك لمناقشتس وإبداء الماحظاا عليس 

 والقتصادي .
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، عقةةةدا لجنةةة  الشةةةؤون التشةةةخيعي  والقانبنيةةة  ا2014ايسااامبر  24وبتةةةاري       

الحساب الختامي الموحد للدول  للس   الماليا  على ، حيث اطلعت ثانيالاجتماعلا 

، وتقرياار أااء ت فيااذ الميةانياا  للساا   المالياا  2013ايساامبر  31الم تهياا  فااي 

 بالمجل .ر القانبني تلك بحضبر المستشاو،  ا2013

لمبةاد  الحسةاب الختةامي إلى عدم مخال    –بعد المداول  والنقاش  –وانتلت اللجن  

 وأحكام الدستبر.

 رأل اللج  :

الحساب الختامي الموحد للدول  للس   المالي  الم تهي  فاي  تخ  اللجن  سام      

مةةن ، ا2013الميةانياا  للساا   المالياا  ، وتقرياار أااء ت فيااذ 2013ايساامبر  31

 الناحيتين الدستبري  والقانبني .

 

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           

 

 

 


