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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص مشروع 

قانون باعتماد امليزانية العامة 

 5102للدولة للسنتني املاليتني 

امللكي م، املرافق للمرسوم 5102و

 م.5102( لسنة 43رقم )
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 م2015 يوليو 1التاريخ: 

 

 لجنة الشؤون املالية واالقتصاديةل العاشرالتقرير 

باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني مشروع قانون بشأن 
 م.2015لسنة ( 34فق للمرسوم امللكي رقم )ااملر، 2016و 2015

 الرابعالفصل التشريعي  – األولدور االنعقاد العادي 

 
 : مقدمــة

 

 0د  4ص ل م ق / ف  021، وبموجب الخطاب رقم )5102مايو  01بتاريخ 

(، أرسل صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون 

باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين مشروع قانون المالية واالقتصادية نسخة من 

، لمناقشته 9102( لسنة 99، المرافق للمرسوم الملكي رقم )9102و 9102الماليتين 

ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر في موعد 

 أقصاه

 أسابيع من تاريخه. 6
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 الفصل األول: إجراءات اللجنة:
 

 :قامت اللجنة باإلجراءات التالية لتنفيذ التكليف المذكور أعاله،

 

 الفرع األول: اجتماعات اللجنة:

 

 التالية: هااتاجتماعفي تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور 

 

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 اجتماعات اللجنة

 م5102  مايو  01 التاسع عشر  .1

 م5102  مايو  01 العشرون  .2

 م5102  مايو  51 الحادي والعشرون  .3

 م5102  مايو  54 الثاني والعشرون  .4

 م5102  مايو  10 الثالث والعشرون  .5

 م5102  يونيو  4 الرابع والعشرون  .6

 م5102  يونيو  1 الخامس والعشرون  .7

8.  
 السادس والعشرون

 )تمت دعوة جميع أعضاء المجلس(
 م5102يونيو  00

 م5102يونيو  04 السابع والعشرون  .9

 م5102يونيو  50 الثامن والعشرون   .11

 م5102يونيو  52 التاسع والعشرون  .11



22 
 

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

االجتماعات المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية 

واالقتصادية  بمجلسي النواب والشورى بحضور ممثلي 

 الحكومة

 م5102مايو  01 األول  .1

 م5102مايو  51 الثاني  .2

 م5102مايو  54 الثالث  .3

 م5102مايو  51 الرابع  .4

 م5102يونيو  01 الخامس  .5

 م5102يونيو  04 السادس  .6

االجتماعات المشتركة )التنسيقية( بين لجنتي الشؤون 

 المالية واالقتصادية  بمجلسي النواب والشورى

 م5102مايو  54 األول   .1

 م5102مايو  10 الثاني   .2

 م5102يونيو  4 الثالث  .3

 م5102يونيو  8 الرابع   .4

 م5102يونيو  01 الخامس  .5

 م5102يونيو  00 السادس  .6

 الفرع الثاني: مخاطبات اللجنة:

 

م 5102يونياو 06خاطبت اللجنة صاحب المعاالي رئايس المجلاس بتااريخ  (1)

أسابوع واحاد بعاد اساتالم قارار مجلاس الناواب  قدره اإضافيً أجالً بشأن منح اللجنة 

االجتماعاات المشاتركة ماع لجناة الشاؤون نظًرا لعادم انتهااء بشأن مشروع القانون 

 .المالية واالقتصادية بمجلس النواب
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رفعاات اللجنااة المشااتركة توافقااات اللجنااة بشااأن مشااروع  5102يونيااو  04بتاااريخ  (2)

   )مرفق(الميزانية إلى معالي وزير المالية. 

 الفرع الثالث: الوثائق والردود الرسمية التي اطلعت عليها اللجنة:

أثناااء دراسااتها لمشااروع القااانون موضااوع البحااث والدراسااة علااى اطلعاات اللجنااة 

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  .1

 رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان.  .2

 رأي المستشار االقتصادي والمالي للمجلس.  .3

  .2116 – 2115مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  .4

 )تم توزيعها على أصحاب السعادة أعضاء المجلس( حقيبة تحتوي على التالي: 41 .5

 .قانون الميزانية العامة 

  بيان الوضع المالي واالقتصادي للدولة وتددابير تنييدا اعتمدادال الميزانيدة العامدة

 للدولة.

 مصرف البحرين المركزي. –االقتصادية  المؤشرال 

  2114 – 2113كتيب الميزانية العامة للدولة. 

  2113تقرير أداء تنييا الميزانية العامة للدولة. 

  2113الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية. 

  مجلس التنمية االقتصادية. –التقرير االقتصادي اليصلي 

 بيانال الماكورة أعالهشريحة ذاكرة تحتوي على جميع ال 

 مليًا يحتوي على تياصيل ميزانية المشاريع حسب الوزارال والجهال الحكومية. 11 .6

 ملف احتياطي األجيال القادمة. .7

 ملف الدين العام. .8

 مليين للحسابال الختامية. .9

علدى تياصديل مصدرو ال الجهدال الحكوميدة حسدب التيصديل  يحتدويمليًا  61أكثر من  .11

 التالي:

 الحكومية: للجهالالقسم األول: الخطة االستراتيجية 

( والتي تتضدمن نبداة مدوجزة عدن اصتصاصدال 2118-2115الخطة االستراتيجية ) -

 ومسؤوليال الوزارة وأهم األنشطة.

 ولويال االستراتيجية للوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة.المبادرال واأل -
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 توزيع اإليرادال حسب األبواب. -

 (7ل حسب البنود )جدول إعداد الميزانية رقم توزيع اإليرادا -

 الحكومية: للجهاتالقسم الثاني: بيان اإليرادات 

، 2116و 2115مبررال النقص أو الزيادة  ي اإليرادال المقددرة للسدنتين المداليتين  -

 .2114واعتمادال السنة المالية  2113مقارنة بالمحصل اليعلي للسنة المالية 

 حقة واإلجراءال المتخاة لمتابعة تحصيلها.قائمة باإليرادال المست -

 قائمة بكا ة الرسوم والتعر ال المحدثة لغاية تاريخه. -

 جهات الحكومية:لالقسم الثالث: المصروفات المتكررة ل

 توزيع المصرو ال المتكررة حسب األبواب. -

 أ(.-4توزيع المصرو ال المتكررة حسب البنود )جدول إعداد الميزانية  -

 (.3و ال المتكررة حسب مراكز الميزانية )جدول إعداد الميزانية تقديرال المصر -

 موا قة ديوان الخدمة المدنية على توزيع نيقال القوى العاملة حسب الباب/ قسم/بند. -

 القسم الرابع: مصروفات المشاريع للجهة الحكومية:

 ب(-2أ/-2تقديرال مصرو ال المشاريع )جدول إعداد الميزانية  -

موزعدة  2116و 2115مصرو ال المشاريع حسب تدد قها للسدنوال توزيع ميزانية  -

 و قًا لما يلي:

 .أ(-2مشاريع قيد التنييا )

 .ب(-2مشاريع جديدة المراد تنيياها صالل  ترة تنييا الميزانية )

 المشاريع المستمرة.

 القسم الخامس: بيانات أخرى للجهة الحكومية:    

ميزانيدة( والبياندال المتعلقدة بتكدا ؤ اليدر  ملخص إجمالي الميزانية )جدول إعداد ال -

 .ب(-4/ 3ب / -2أ / -2)جداول إعداد الميزانية 

 )وزارة /بند(. 2113و 2112و 2111البيانال التاريخية للسنتين الماليتين  -

والبيانال اليعلية عن اليترة المنتهيدة  2114البيانال الخاصة باعتمادال السنة المالية  -

 .)وزارة /بند( 2114من السنة المالية 

 بيانال أصرى. -

جددداول تددم اسددتالمها مددن وزارة الماليددة بشددين مشددروع الميزانيددة تتعلدد  بالتددالي:  (1

 .2118- 2115تياصيل المشاريع الواردة  ي برنامج عمل الحكومة للسنوال 

المشاريع التي سديتم تنييداها مدن صدالل ميزانيدة مشدروع )الددعم الخليجدي( والتدي  (2

 .الحكومةوردل  ي برنامج عمل 

 .2118ديسمبر  -2115يناير   (3

برامج الدعم الحكومي للمواطنين والواردة  ي برنامج عمل الحكومة والتي سدتنيا  (4
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 .2116-2115ضمن ميزانية 

 2116 -2115اإليرادال التيصديلية حسدب الجهدال الحكوميدة للسدنتين المداليتين  (5

 .ديسمبر( – وتياصيل مبالغ اإليرادال اليعلية للسنتين السابقتين )يناير

 2115تياصيل المصرو ال المتكررة حسب الجهال الحكومية للسدنتين المداليتين  (6

 .ديسمبر( ومقارنتها بالسنتين السابقتين –)يناير  2116 –

 تياصيل االلتزامال المتنوعة. (7

( ضدددمن مشدددروع 4تياصددديل مصدددرو ال المشددداريع الدددواردة  دددي الجددددول رقدددم ) (8

مصرو ال المشاريع حسدب الجهدال الحكوميدة الميزانية العامة للدولة والمتضمن 

 ديسمبر(. –)يناير  2116 -  2115للسنتين الماليتين 

تياصيل االلتزامال الحكومية للعقود لجميع الجهدال التدي صصصده لهدا الحكومدة  (9

 –)يندداير  2116 – 2115مبددالغ  ددي الميزانيددة العامددة للدولددة للسددنتين المدداليتين 

 لسابقة بالسنتين السابقتين.ديسمبر( ومقارنتها بالمخصصال ا

واألرقدام  2116 – 2115الجهال التي تدم تخيديم مصدرو اتها ضدمن ميزانيدة  (11

 .ديسمبر( –)يناير   2114 – 2113اليعلية للسنتين السابقتين 

واألرقددام  2116 – 2115الجهددال التددي تددم زيددادة مصددرو اتها ضددمن ميزانيددة  (11

 .ديسمبر( –ر )يناي  2114 – 2113اليعلية للسنتين السابقتين 

-2115تياصديل مبدالغ الددعم لمنتجدال الدنيغ والغداز الطبيعدي للسدنتين المدداليتين  (12

2116. 

والسدنتين  2116و 2115صطغ الحكومدة لتنويدع مصدادر الددصل ضدمن ميزانيدة  (13

 .2118و 2117الالحقتين 

 2116-2115المبادرال الحكومية لزيادة اإليرادال الحكومية للسنتين المداليتين  (14

 2118-2117الالحقتين  والسنتين

 .القادمة آلية تسديد الدين العام على مدى السنوال (15

والسدددنتين السدددابقتين  2116و 2115الميزانيدددال التحويليدددة للسدددنتين المددداليتين  (16

 .مشاريع(مصرو ال ال –المصرو ال المتكررة  –)اإليرادال  2114و 2113

رد وزارة المالية بشين طلدب اللجندة المشدتركة  دي تزويددها ببياندال ميصدلة بخصدو   .11

 النقاط الماكورة  ي صطار اللجنة. 

رد وزارة الماليددة بشددين طلددب اللجنددة المشددتركة  ددي الحصددول علددى معلومددال ميصددلة  .12

 وموثقة بخصو  النقاط الماكورة  ي صطاب اللجنة. 

الرسمية المشاركون في االجتماعات الفرع الرابع: ممثلو الجهات 

 واجتماعات اللجنة: المشتركة

 

 بدعوة من اللجنة شارك في االجتماعات المشتركة ممثلون عن:
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 :وزارة المالية وقد حضر كل من 

 المنصب االسم الرقم
 وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة معالي  0

 وكيل الوزارة السيد عارف صالح خميس 2

 الوكيل المساعد للشؤون المالية السيد محمد أحمد محمد حسن 3

  السيدة رنا إبراهيم فقيهي 4
الوكيل المساعد لتنمية اإليرادات 

 العامة

 مدير إدارة الخزانة السيد مبارك نبيل مطر 5

 مدير إدارة تطوير األنظمة المالية السيد عيسى رضي العرادي 6

 مدير إدارة الميزانية السيد عدنان عبدالوهاب إسحق 7

 مدير إدارة الرقابة والمتابعة السيد أنور علي األنصاري 8

 مدير ضرائب المؤسسات السيد نواف السادة 9

01 
السيد حمد محمود الشيخ عبداللطيف آل 

 محمود
 رئيس قسم مشاريع البنية األساسية

 السيد عبدالكريم بوعالي 00
رئيس التخطيط االقتصادي 

 واالستراتيجي

 رئيس قسم اإليرادات العامة السيد رغدان صالح قاسم 05

 محلل مالي السيد حسن صالح سائر 01

 

 

  وقد حضر كل من: الطاقةوزارة 

 المنصب االسم الرقم

1.  

سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي 

 ميرزا 
 وزير الطاقة

2.  
 والغاز للنفط الوطنية للهيئة العام األمين الدكتور أحمد علي الشريان

3.  
 مستشار معالي الوزير السيد عبدالحسين منفردي
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 :وزارة اإلسكان وقد حضر كل من 
 

 المنصب االسم الرقم

 وزير اإلسكان سعادة السيد باسم يعقوب الحمر   .0

 وكيل الوزارة الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة  .2

 رئيس الموارد البشرية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة  .3
 

  وقد حضر كل من: األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيوزارة 

 

 المنصب االسم الرقم

 وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني السيد عصام بن عبدهللا خلف   .1

 وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة  .2

 السيد أسامة الشاعر  .3
الوزارة لشؤون الزراعة والثروة سكرتير وكيل 

 البحرية

 

  وقد حضر كل منوزارة شؤون الشباب والرياضة: 

 المنصب االسم الرقم

 وزير شؤون الشباب والرياضة السيد هشام بن محمد الجودر   .1

 مدير إدارة الهيئات والمراكز الشبابية السيد نوار عبدهللا المطوع  .2

 بأعمال مدير شؤون األندية القائم السيد محمد عبدالرحمن بوعلي  .3

 مستشار قانوني السيد علي محمد سماحة  .4

   كما حضر االجتماع  ري  عمل أماندة السدر والبحدل القدانوني واالقتصدادي الخدا

 :بلجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلسي النواب والشورى والمتمثل  ي
 

 مجلس النواب

 المنصب االسم الرقم
 رئيس هيئة المستشارين القانونيين إبراهيم الغثيث سعادة الدكتور صالح 1

 المستشار القانوني لشئون اللجان المتعال عبد علي عالء الدكتور سعادة 2

 المستشار المالي للجنة سلمان حسن السيد حميد 3
 والتحقيق والمؤقتة المالية اللجان شؤون قسم رئيس اآلنسة أمينة إبراهيم األحمد 4
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 مجلس النواب

 المنصب االسم الرقم
 الدراسات االقتصادية قسم رئيس السيدة عائشة آل خليفة 5

 أمين سر أول اللجنة السيدة بشرى عبدهللا إبراهيم 6
 أمين سر اللجنة السيد خالد يوسف مراد  7
 الباحث القانوني السيدة منيرة حسن النعار 8
 المحلل االقتصادي السيدة بدور أديب المطوع 9
 سكرتير اللجنة السيدة مريم عبدالناصر جناحي 11
 فني اللجنة السيد عباس علي الحايكي 11

 مجلس الشورى
 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور محمد عبدهللا الدليمي 1
 المستشار االقتصادي والمالي الدكتور جعفر الصايغ 2
 رئيس قسم البحوث السيدة فاتن علي العالي 3

 المستشار القانوني المساعد محمد أحمد عبدهللا السيد 4

 أمين سر اللجنة السيد محمد رضي محمد 5
 أمين سر لجنة السيد جواد مهدي محفوظ 6

 أمين سر لجنة السيدة سهير عبداللطيف صالح 7

 أصصائي إعالم أول السيد علي عباس العرادي  8

 فني لجان السيد فتحي محمد صالح 9

 فني لجان سلمان عبدهللاالسيد عقيل  11

 

 

 االجتماعات املشرتكةالفصل الثاني: ملخص لردود اجلهات أثناء 
بشأن مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني 

  2016و 2015املاليتني 
 

 2112مايو  11الفرع األول: االجتماع المشترك األول بتاريخ 
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 مرئيات وزارة املالية:

وزارية لدراسة مشروع قانون الميزانية، وقدد ككتدع ك د      تم تشكيل لجنة .0
دراستها مع جميع الوزاراع والجهاع الحكومية، حيث تم إجراء العديدد مدن   

 التعديالع ك   مشروع القانون قبل إحالته إل  الس طة التشريعية.

تواجه الدولة كجوزاع كبيرة لكنها تسع  لتحقيق إنجازاع كبيدرة ل مدواطنين    .2
المحافظة ك يها، وأن زيادة العجز المالي فيها سيؤدي لزيادة الددين  وتعمل ك   

العام، وهو ما يترض تحدًيا أمام الحكومة لمعالجته وختضه، من خالل كدد من 
 الح ول التي يأتي منها تحسين التك تة لتحسين االقتصاد.

تق يدل  إن ال جنة الوزارية المعنية بالشؤون المالية قامع بالعديد من المحاوالع ل .3
 وختض المصروفاع، إال أنه في المقابل سيؤدي إل  زيادة الدين العام.

وقد قدمع وزارة المالية كرًضا مرئًيا حول مشروع قانون الميزانيدة العامدة    .4
 تناول فيه الجوانب اآلتية:  2106-2105ل دولة       

ة تتاصيل م تاع الدفعة األول  المرس ة من وزارة المالية ل سد طة التشدريعي   -
 والتي تتضمن كافة الموضوكاع المتع قة بالميزانية العامة ل دولة.

 .2103الناتج المح ي اإلجمالي حسب القطاكاع الرئيسية ل عام  -
تم كرض رسم بياني كن الناتج المح ي اإلجمالي حسب القطاكاع الرئيسية ل عام  .5

 ، كاآلتي:2104، والناتج المح ي التقديري ل عام 2103
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 المصدر: وزارة المالية          

، وأن هبدوط  2104% منذ سبتمبر من العدام  55انختضع أسعار النتط بنحو  .6
أسعار النتط يشكل تحدًيا كبيًرا لالستقرار المالي واالقتصادي ل ميزانية العامدة  
ل دولة، وتعتبر مم كة البحرين األقل إنتاًجا  ل نتط والغاز في الخ ديج العربدي،   

 البياني اآلتي: وذلك كما يوضحه الرسم

 
 المصدر: وزارة المالية

 

وذلك كما  2103و 2113تطوراع الصرف بالميزانية العامة ل دولة بين العامين  .7
 يوضحها الجدول اآلتي:
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 المصدر: وزارة المالية

م يار دينار، فدي حدين    08281مب غ  2115ب غ إجمالي المصروفاع في العام  .8
 م يار دينار، وذلك حسب الجدول اآلتي: 38354مب غ  2103ب غع في العام 

 
 المصدر: وزارة المالية

 

، في حين ب غ إجماليهدا  2118م يون دينار ل عام  2،677ب غ إجمالي اإليراداع  .1
 ، كما يوضحه الرسم البياني اآلتي:2103م يون دينار ل عام  2،144
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 المصدر: وزارة المالية

 وهي: 2106-2105ل دولة ل عامين المبادئ الرئيسية ل ميزانية العامة  .01

المحافظة ك   المكتسباع االجتماكية ل مواطنين واالستمرار في توفير الدكم  -
 النقدي المباشر وغير المباشر ل عائالع واألفراد والمتقاكدين المستحقين.

 تنمية اإليراداع غير النتطية وتحسين آلياع تحصي ها. -
 مية.التحكم في مستوياع نمو المصروفاع الحكو -
تعزيز االنضباط في الصرف الحكومي وتحسين االنضباط المالي واإلداري  -

 في الجهاز الحكومي.
 وضع استراتيجية ك   المدى الطويل ل تحكم في نمو مستوى الدين العام. -
 دكم النمو في القطاكاع االقتصادية الواكدة. -

 

 

 

 

 األسس العامة لتقديراع الميزانية العامة ل دولة: .00
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 وزارة الماليةالمصدر: 

م يون دينار، في حدين ب دغ    2،117مب غ  2105قدر إجمالي اإليراداع ل عام  .02
م يدون ديندار، وأمدا إجمدالي      2،058مب غ  2106إجمالي اإليراداع ل عام 

م يون دينار، في حين قددر إجمدالي    3،570مب غ  2105المصروفاع ل عام 
ا العجز في الميزانية م يون دينار، وأم 3،720مب غ  2106المصروفاع ل عام 
 0،563، في حين قدر 2105م يون دينار في العام  0،474العامة فقد قدربد 

 ، وذلك كما يوضحه الجدول اآلتي:2106م يون دينار في العام 
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 المصدر: وزارة المالية
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$ ل سنتين الماليتين 035$ و031أن سعر النتط المط وب لتحقيق التعادل هو  .03
أن نسبة العجز من الناتج المح ي اإلجمدالي هدو    ، في حين2105-2106
 .2106-2105% ل سنتين الماليتين 00

م يون دينار، وأمدا   435قدرع  2105أن إجمالي مصروفاع المشاريع ل عام  .04
 م يون دينار، كما يوضحه الجدول اآلتي: 585فقدرع  2106ل عام 

 

 

 

 المصدر: وزارة المالية
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الرئيسية المضمنة في الميزانية العامدة ل دولدة فهدي    المشاريع في القطاكاع  .05
 كاآلتي:

 

 المصدر: وزارة المالية
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ضمن  2106-2105االكتماداع المالية ضمن الميزانية العامة ل دولة ل سنتين  .06
 برنامج كمل الحكومة وهي:

 

 المصدر: وزارة المالية
 العامة ل دولة: تم كرض ما تود وزارة المالية تحقيقه من خالل الميزانية .07

 تحقيق االستقرار المالي المستدام ودفع كج ة التنمية االقتصادية. -

 تكريس مبدأ االنضباط المالي. -
 توظيف برنامج التنمية الخ يجي كداكم أساسي لالقتصاد الوطني. -
 دكم القطاكاع المحتزة ل نمو االقتصادي. -
التخطيط والمتابعة في مواص ة الحكومة ك   بناء كتاءاع ومهاراع قادرة ك    -

 الوزاراع والجهاع الحكومية وتطوير مستوياع اإلنتاجية في األجهزة الحكومية.
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$ ل برميل، وك يه فهناك كجز 61أن سعر النتط العالمي الحالي لم يصل لسعر  .08
م يون دينار، وأن الوقع قد حان   051 – 021في الميزانية العامة ل دولة يقدر بد

لتنمية اإليراداع الحكومية من خالل تقديم الخدماع بسعر تك تتها الحقيقية، وإيجاد 
الوسائل الحقيقية لمعالجة العجوزاع المالية من خالل العديد من المبادراع كإكادة 

ة الحكومة توجيه الدكم لمستحقيه، ومما يميز الميزانية العامة الحالية هو مساهم
 أجمع في إكدادها ولم يقتصر األمر ك   وزارة المالية فحسب.

بخصوص إكادة توجيه الدكم لمستحقيه ستقوم الحكومة بعدد من اإلجراءاع منها  .01
سنواع، ورفع الدكم كن  3رفع الدكم كن الشركاع بشكل تدريجي خالل 

يل العقاري التي المقتدرين، وتقديم الخدمة الحكومية بسعر التك تة، كخدمة التسج
 21يدفع لها المواطن ديناًرا واحًدا فقط، في حين أنها تك ف الدولة أكثر من 

 ديناًرا.
%، 3بخصوص فوائد الدين العام، أشارع إل  الوزارة أن نسبتها الطبيعية تب غ  .21

لكن الرتباط العم ة البحرينية بالدوالر األمريكي أدى ذلك الرتتاع فوائد الدين 
 م ختض العجوزاع إال بارتتاع اإليراداع.العام، ولن يت

إن ميزانية الديوان الم كي، واألمن الوطن الوطني ليسع من اختصاص وزير  .20
 المالية، وقد ُنص ك   ذلك في الدستور.

إن السعر المط وب لتحقيق التعادل بين اإليراداع والمصروفاع يقدر بأكثر من  .22
سعر التعادل بين اإليراداع  دوالًرا لبرميل النتط، وك يه فإنه لتحقيق 031

 والمصروفاع يجب اتخاذ العديد من اإلجراءاع.

 56إن إيراداع الشركة القابضة ل نتط والتي تشرف ك   أربع شركاع يقدر بد .23
 م يون دينار، وهي أرباح تجول إل  الميزانية العامة ل دولة سنوًيا.

أفادع  بخصوص فصل حساباع شركة بابكو كن الميزانية العامة ل دولة، .24
الوزارة بأن فصل حساباع بابكو كان بناًء ك   ط ب مج س النواب، ولكون كم ية 

م يون دينار  051التصل تحتاج لتوفير رأس مال تشغي ي ل شركة فقد تم تخصيص 
 م يون دينار. 411لبدء العم ية التي تك ف إجمااًل  2106في كام 
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ك المبالغ تنعكس في ن جميع ت فإوحول مبالغ دكم مبيعاع النتط والغاز،  .25
الميزانية، وأن الحكومة تقترض بحسب الحاجة التع ية ال الحاجة المقدرة، ولذلك 

 فال تقترض لتغطية العجز المستقب ي وإنما إلنجاز مشروع فع ي قائم.

أما بشأن زيادة كالوة المتقاكدين، فقد وافقع الحكومة ك   إدراجها في برنامج  .26
 ماداع المالية الالزمة.كمل الحكومة بشرط توفر االكت

وبخصوص هيئة الكهرباء والماء، فإن الهيئة مازالع تعاني من ضعف في  .27
 تحصيل تكاليف الكهرباء، ولذلك فهي تحتاج ل دكم.

 وفيما يتع ق بمشروع طريق ال ؤلؤ، فإن الحكومة رصدع مب غ .28
م يون دينار لهيئة البحرين ل ثقافة واآلثار، وموازنة الهيئة تكتي إلجراء  7 

 االستمالكاع المط وبة، وأن الهيئة ستضع أولوياتها حين توزيع ميزانيتها المعتمدة.

في الميزانية العامة ل دولة، وذلك بعد  أن حجم الدكم الحكومي المقدم ل غاز أقل .21
ة ربع دوالر بشكل تدريجي سنوًيا ك   الشركاع، اتخاذ قرار برفع سعر الغاز بقيم

وهو ما سيغطي مب غ الدكم المقدم من الحكومة سابًقا ل غاز. وفيما يتع ق بانختاض 
الدكم المقدم ل نتط والغاز، فقد بيَّنع الوزارة بأن انختاض سعر النتط يؤدي إل  

 ك   النتط.انختاض قيمة الدكم المقدم له، وك يه ستنختض قيمة الدكم المبني 

أن الدولة ككسع العديد من المشاريع المتضمنة في برنامج كمل الحكومة في  .31
ألف وحدة سكنية، وإنشاء المراكز الصحية،  25الميزانية العامة ل دولة، كبناء 

 والمدارس.

إن معظم ما تم االتتاق ك يه في برنامج كمل الحكومة تم تنتيذه، والعمل مستمر  .30
اإليراداع والمصروفاع، وتق يل نسبة العجوزاع في  ك   تحقيق التعادل بين

الموازنة، وأي زياداع في هذا الوقع ستحد من قدرة الحكومة ك   مواجهة ت ك 
 التحدياع.

 

 

 2112 مايو 21الفرع الثاني: االجتماع المشترك الثاني بتاريخ 
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 أوالً: مرئيات وزارة الطاقة:

إيراداع النتط والغاز  قدمع الوزارة كرًضا أوضحع فيه تتاصيل صافي
 وهي مكونة من اإليراداع التالية: 2105م يون دينار في العام  0،710والبالغة 

فإن صافي إيراداع حقل البحرين بعد خصم مب غ الدكم  2105في العام  .0
 م يون دينار. 048،5يقدر 

م يون دينار يخصم منه  0،040صافي إيراداع حقل أبو سعتة يقدر بد  .2
احد كن كل برميل نتط لصالح احتياطي األجيال القادمة اقتطاع دوالر و

 0،261م يون دينار(، فيب غ إيراداع حقل البحرين وحقل أبو سعتة  21،6)
 م يون دينار.

، وضريبة دخل الغاز  2105م يون دينار لسنة  404إيراداع الغاز تقدر  .3
ز والبنزين ورسوم االستهالك، وبذلك يكون إجمالي إيراداع النتط والغا

 م يون دينار. 0،710المحولة إل  الميزانية مجموكها 

 61م يون، والسعر المقدر لبرميل النتط بد  048،5إيراداع حقل البحرين  .4
ألف في اليوم  47،2يب غ  2105دوالًرا، وإجمالي اإلنتاج اليومي لسنة 

ألف برميل يومًيا، وبالتالي فإن مجموع اإليراداع  46يب غ  2106ولسنة 
 م يون دينار. 381يقدر بد  2105ام خالل الع

م يون دينار، وصافي إيراداع حقل البحرين  038تكاليف إنتاج النتط تقدر  .5
 م يون دينار. 250تب غ 

دكم المشتقاع النتطية يعتمد ك   سعر السوق ويكون من خالل الترق بين  .6
م يون  012سعر ما يباع وما يمكن بيعه في السوق العالمي والمقدر بد 

 .دينار

دوالًرا،  61فيما يتع ق بحقل أبو سعتة فإنه بعد تقدير سعر برميل النتط بد -
ألف برميل نتط يومًيا؛ يكون  311ومن خالل كمية اإلنتاج والمقدرة بد

نصيب مم كة البحرين مناصتة بين المم كة العربية السعودية حسب 
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تقديراع  ألف برميل، وبالتالي فإن إجمالي 051االتتاقياع في هذا الشأن هو 
م يون دينار، وأن تك تة برميل  0،238اإليراداع من حقل أبو سعتة تب غ 

دوالر لكل برميل يستخرج،  4،7النتط حسب تقديراع شركة أرامكو تقدر 
م يون دينار، وبذلك يكون صافي  17وبالتالي فإن إجمالي التكاليف تقدر بد 

سابق كان حجم م يون دينار، وأنه في ال 0040إيراداع حقل أبو سعتة 
ألف برميل يومًيا مما يعني أن حصة البحرين  051اإلنتاج اليومي يقدر بد

ألف برميل يومًيا، وبناء ك   ط ب مم كة البحرين فقد تم زيادة  75كانع 
ألف برميل يومًيا، وأن قرار زيادة حصة  051حصتها إل  أن وصل إل  

 اء.البحرين مستقباًل أمر سياسي وليس من اختصاص الوزر

م يار سعرة  473تقدر بدمن الغاز الطبيعي ن كمية اإلنتاج السنوي إ -
 2105دوالر منذ شهر أبريل من العام  2،5حرارية، ويب غ متوسط السعر 

سنًتا، ويقدر المتوسط من إيراداع  25ك   أن يزداد السعر كل كام بواقع 
الغاز  دوالر، وبذلك تكون إجمالي إيراداع 2،516مب غ  2105الغاز لعام 

م يون دينار، وبذلك يكون  41م يون دينار، وتقدر تكاليف اإلنتاج بد 463
أن البحرين تتبع سياسة و م يار دينار، 0،710صافي إيراداع النتط والغاز 

متوازنة لجذب االستثماراع، وفي حال تم رفع سعر الغاز أكثر قد تكون 
اد في حال خروج لذلك القرار انعكاساع س بية ك   الشركاع وك   االقتص

ت ك الشركاع، حيث إن األسعار في الدول المجاورة أقل بكثير وبالتالي قد 
 يؤدي هذا القرار إل  ذهاب االستثماراع إل  الدول األخرى.

( تنضوي تحتها NOGA HOLDINGن الشركة القابضة ل نتط والغاز )إ -
شركاع شركاع النتط والغاز والتي تمت ك فيها الحكومة حصة، أما باقي ال

وال يكون الغاز والنتط من اختصاصها فهي تابعة لشركة ممت كاع البحرين 
أن إجمالي إيراداع النتط والغاز ال يشم ه ما تدفعه الشركة والقابضة، 

ن هذه اإليراداع تحول إل  وزارة المالية ويوضع إالقابضة ل نتط والغاز، إذ 
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م يون  051لمحولة بدضمن اإليراداع غير النتطية، حيث تقدر اإليراداع ا
أما باقي األرباح فيتم استثمارها لدى ت ك  2106و 2105دينار لكل من سنة 

 الشركاع.

يتم شراء النتط الخام من  فإنهلية العمل في مصتاة البحرين، آل بالنسبة -
ألف برميل يومًيا وبالتالي فإن  231المم كة العربية السعودية والمقدر بد

يوًما، كما أن الشركة  05اد قيمة هذا النتط خالل ك   الحكومة التزاًما بسد
يوًما  31كندما تبيع المشتقاع النتطية تعطي المشتري فترة سماح في حدود 

لسداد قيمة المشتقاع، وخالل هذه المدة تحتاج الشركة إل  مبالغ لتسيير 
 workingم يون دينار كد) 411أكمالها، لذا جاءع المطالبة بمب غ 

capital.)  

 012يقدر بد فإنهيتع ق بدكم المشتقاع النتطية في السوق المح ية ا فيم -
 .2106م يون دينار لعام  015و 2105م يون دينار لعام 

 
ا: مرئيات وزارة املالية:

ً
 ثاني

 

%، وأن العجز الحقيقي المتوقع في الميزانية 41إن العجز في الميزانية يب غ  .0
م يار دينار، وأن العجز الحقيقي حت  شهر الحالية حت  هذا اليوم يقدر بأكثر من 

دوالًرا  61مايو سيكون أك   نظًرا ألن الميزانية بنيع ك   افتراض سعر 
ل برميل، بينما السعر الحقيقي أقل من ذلك، األمر الذي سينعكس ك   تصنيف 

 البحرين االئتماني.

-2105ولة قدمع الوزارة كرًضا مرئًيا حول مشروع قانون الميزانية العامة ل د .2
 تناولع فيه الجوانب اآلتية: 2106

 الميزانية العامة المقرة من قبل مج س الوزراء. -
 .2104و 2111اإليراداع النتطية وغير النتطية ل سنواع المالية  -
 نمو الناتج المح ي اإلجمالي لقطاع النتط. -
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 .2106و 2105و 2104و 2103مقارنة بين اإليراداع النتطية لسنة  -
 .2106و 2105و 2104و 2103يراداع غير النتطية لسنة مقارنة بين اإل -
أهم الجهاع الحكومية المساهمة في اإليراداع غير النتطية لميزانية السنتين  -

 .2106و 2105الماليتين 
 مكوناع اإليراداع العامة. -
وفيما يتع ق بتق يل العجز والمصروفاع فإنه يتحقق من خالل العمل وفق خطة  .3

م يون دينار  2111ة يمكن رفع اإليراداع إل  أكثر من سنواع قادم 6تستمر لد
مع تختيض المصروفاع إل  أن يتم الوصول إل  نقطة التعادل ومن ثم العمل 
مًعا ك   ختض نسبة الدين العام، مع العمل ك   نمو االقتصاد وختض نسبة 
البطالة والمحافظة ك   السمعة المالية ل مم كة، وهذه الخطة ستنتذ من خالل 

راراع تهدف إل  كدم المساس بمكتسباع المواطنين ذوي الدخل المتوسط ق
 والمحدود.

نتيجة ل تحدياع التي تواجهها الحكومة  إن قرار رفع الدكم كن ال حوم قد جاء .4
والمتمث ة في العجز الشهري وأنه من الضروري اتخاذ إجراءاع سريعة ل حد من 

مشروع الميزانية وإنما وضع  أن هذا الموضوع لم يرد فيو زيادة المصروفاع،
في المبادئ العامة ل ميزانية. وأن رفع الدكم كن ال حوم سيكون لغير البحرينيين 
والشركاع والمطاكم، وأن جميع المواطنين سيحص ون ك   دكم مقابل هذا 
القرار، كما أن المب غ الذي سيحصل ك يه المواطن هو مب غ الدكم وليس سعر 

لدكم كن ال حوم جاء بعد دراسة لحجم االستهالك أكدها ال حم، وأن قرار رفع ا
 البنك الدولي.

إن برنامج الدكم الخ يجي يقدم كمنحة من دول مج س التعاون وال يدخل ضمن  .5
إيراداع الميزانية العامة ل دولة، والحكومة تأمل من خالل هذا البرنامج أن يساهم 

ية هي أساس النمو في خ ق نمو مستدام باكتبار أن المصروفاع الرأسمال
 االقتصادي.
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وفيما يتع ق برفع سعر الغاز ك   الشركاع فإن تأثير ذلك سينعكس ك   حساب  .6
تسويق المنتجاع ومقارنة أسعارها مع أسعار الس ع المنافسة في الدول المجاورة، 
ومن خالل مقارنة أسعار الغاز في الدول األخرى فإن سعر الغاز في البحرين 

 يعتبر كالًيا.
لنسبة لإليراداع غير المحص ة فإنها ال تتع ق بشركة ممت كاع البحرين القابضة با .7

وال بالهيئة الوطنية ل نتط والغاز، وإنما تتع ق بتواتير الكهرباء غير المحص ة، 
والتزاماع يجب أن تدفع إل  الحكومة لم تسدد إل  اآلن، وهو ما تسع  الحكومة 

م يون  221،6لغ غير المحص ة يقدر بد لتحصي ه بنسبة أكبر، وأن مجموع المبا
، وباإلمكان االطالع ك   تتاصيل هذه المبالغ من 2104دينار لغاية ديسمبر 

خالل تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية، وأن مهمة وزارة المالية هي 
تحصيل هذه المبالغ، كما أن هيئة الكهرباء والماء جهاز منتصل، ومناقشة 

 نطاق الميزانية العامة ل دولة.إيراداتها خارج 
دوالًرا جاء نتيجة نقاشاع في ال جنة الوزارية، وتم  61إن تقدير سعر النتط بد .8

 إكداد الميزانية من قبل الحكومة وليس من قبل وزارة المالية فقط.

وهي  2106إن مبالغ الدكم لعالوة السكن وكالوة الغالء قد انختضع في العام  .1
 والس طة التنتيذية. محل مناقشة بين ال جنة

فيما يتع ق بالدكم الخ يجي فإنه بحسب االتتاق بين الحكومة والدول المانحة يتم  .01
نشر تتاصيل المشروكاع في الصحف المح ية، وأن مب غ الدكم ال يدخل ضمن 
الميزانية العامة ل دولة، وأن كل وزارة تنتذ المشاريع المخصصة لها ضمن 

 تكون ت ك المشاريع مكم ة ل مشاريع الحكومية.برنامج الدكم الخ يجي، بحيث 
م يون دينار المقدم لشركة طيران الخ يج فإنه جاء بناًء  75وفيما يتع ق بمب غ  .00

ك   قرار سابق بشأن إكادة هيك ة الشركة، لتختيض الخسائر ولكي تتمكن من 
 االستمرار في مهامها.
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م يون دينار جاء  051أما فيما يتع ق بتصل حساباع شركة بابكو فإن المب غ  .02
بناًء ك   ط ب سابق ل نواب بسركة فصل حساباع الشركة، وبناًء ك   

م يون  411مالحظاع ديوان الرقابة المالية واإلدارية، وأن الشركة بحاجة إل  
دينار لتصل حساباع الشركة كمصاريف تشغي ية، وقد تم االتتاق ك   أقل مب غ 

 ممكن كرأس مال ل شركة.
 

 2112 مايو 22الفرع الثالث: االجتماع المشترك الثالث بتاريخ 

 

 أوالً: مرئيات وزارة الطاقة:

كرًضا مرئًيا حول االستراتيجية الوطنية الستدامة سعادة وزير الطاقة قدم 
الطاقة في مم كة البحرين، والتي تهدف إل  زيادة اإلنتاج والمخزون واإليراداع 

الك الطاقة، وإيجاد بدائل ل نتط والغاز، وقد تضمن والمحافظة والترشيد في استه
 العرض المرئي التتاصيل اآلتية:

 المغمورة. المناطق في جديدة استكشاف محاولة 

م، كما 2102م و0172بئًرا في المناطق المغمورة بين كامي  22تم حتر 
م 2104آبار برية استكشافية في كام  4( بحتر قامع شركة نتط البحرين )بابكو

م، وب غ إجمالي ما تم حتره 0116م و0161آبار برية استكشافية بين كامي  4و
 بئًرا.  31من اآلبار االستكشافية في المناطق المغمورة والبرية 

 البرية المناطق في جديدة استكشاف محاولة. 

الهيئة الوطنية ل نتط والغاز في تم تقييم واختبار اآلبار المحتورة من قبل 
 م.2104كام 
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 الغاز العميق. 

سنتا ًَ لكل م يون وحدة حرارية  25إن ك تة إنتاج غاز الخف تقدر بد 
بريطانية، وأما ك تة إنتاج الغاز العميق تقدر بأقل من دوالر واحد لكل م يون وحدة 

 حرارية بريطانية.

 النفط أنابيب خط وتوسعة استبدال. 

ال وتغيير المسار وزيادة الطاقة االستيعابية لألنابيب الممتدة ك   سيتم استبد
ألف برميل يوميًا،  351ألف برميل يوميًا إل   231كي وا مترًا من  005مسافة 

 م يون دوالر. 351بك تة تقديرية تب غ 

 تحديث وتوسعة مصفاة البحرين. 

تصاد إن الهدف من ذلك هو ضمان استمرارية مساهمة المصتاة في االق
الوطني لعقود كديدة قادمة، وذلك لزيادة الربحية وتنافسية المنتجاع، ويتضمن 

ألف برميل يوميًا،  361ألف برميل إل   261التحديث زيادة السعة التكريرية من 
وزيدادة نسبدة إنتداج المشتقاع النتطية ذاع القيمة العالية، وتق يل نسبة منتج 

دازوليدن، وتحسين كتاءة الطاقة، ومبادراع زيع الوقود، وزيدادة توفديدر الغ
 01م يار دوالر ك   مدى  5اقتصادية وبيئية أخرى، وذلك بك تة تقديرية تب غ 

 سنواع.

 الغاز الستيراد المسال الغاز مرفأ. 
 إن الهدف من هذا المشروع هو إنشاء مرفأ وتسهيالع الستقبال الغاز

م يون  451المسال بمم كة البحرين، وذلك بك تة تقديرية تب غ حوالي  الطبيعي
 سنواع. 4دوالر ك   مدى 
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 توسعة البتروكيماويات. 

إن مشدروع مصندع الديوريا واألمدونيا بشركة الخ يدج لصناكة 
طن يوميًا  3،611طن يوميًا من األمونيا و 2،211البتروكيماويداع يهدف إلنتاج 

سنواع، وقد  4م يار دوالر ك   مدى  087بك تة تقديرية تب غ من اليوريا، وذلك 
 تم االنتهاء من اإلكداد ل دراساع التتصي ية ل مشروع.

 كما تضمن العرض المرئي المبادراع اآلتية:

 والغاز النفط إنتاج لزيادة تطوير شركة. 
 توسعة بنا غاز. 
 الطاقة استخدام على للمحافظة الوطنية الحملة. 

  االستهالك بزيادة الكفاءةترشيد. 

 التعاون مجلس دول بين الغاز ربط شبكة. 

 الكهرباء الستيراد للكهرباء الربط شبكة من االستفادة. 

 والبديلة المتجددة الطاقة من االستفادة    .              

، 2106-2105وبخصوص تقديراع اإليراداع النتطية ل سنواع المالية 
م، 2105م يون دينار في العام  0،710والغاز تب غ فإن صافي إيراداع النتط 

 م.2106م يون دينار في العام  0،758وتب غ 

 5102-5102تقديرات اإليرادات النفطية للسنوات المالية 

 البيان الوحدة 5102 5102

 مليون دينار 148.5 148.2
صافي إيرادات حقل البحرين بعد 

 خصم الدعم
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 البيان الوحدة 5102 5102

 صافي إيرادات حقل أبو سعفة مليون دينار 1141.4 1141.4

 مليون دينار (20.6) (20.6)
يطرح: تحويل إلى حساب األجيال 

 القادمة

 صافي إيرادات حقل البحرين وأبوسعفة مليون دينار 1269.3 1269.0

 صافي إيرادات الغاز مليون دينار 414.1 470.0

 ضريبة دخل الغاز مليون دينار 11.1 12.0

 ضريبة البنزين ورسوم االستهالك مليون دينار 6.2 6.6

 مليون دينار 1701 1758
إجمالي ايرادات النفط والغاز المحولة 

 إلى الميزانية العامة

 الطاقةالمصدر: وزارة 

 (حقل البحرين) 

 البيان الوحدة 5102 5102

 السعر المقدر لبرميل النفط دوالر / برميل 60 60

 السنةعدد األيام في  عدد االيام 365 365

 إجمالي اإلنتاج اليومي ألف برميل 47.2 46

 إجمالي إيرادات حقل البحرين مليون دينار 389.70 379.79

 إجمالي التكاليف مليون دينار (138.44) (126.08)

 صافي إيرادات حقل البحرين مليون دينار 251.26 253.71

 دعم مبيعات منتجات النفط مليون دينار (102.72) (105.47)
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 البيان الوحدة 5102 5102

 مليون دينار 148.5 148.2
صافي إيرادات حقل البحرين بعد 

 خصم الدعم

 الطاقةالمصدر: وزارة 

 أبو سعفة(حقل ) 

 البيان الوحدة 5102 5102

 السعر المقدر لبرميل النفط دوالر / برميل 60 60

 عدد األيام في السنة عدد االيام 365 365

 إجمالي اإلنتاج اليومي ألف برميل 150 150

 مليون دينار 1238.45 1238.45
إجمالي إيرادات حقل أبو 

 سعفة

 التكلفة لكل برميل دوالر / برميل (4.70) (4.70)

 إجمالي التكاليف مليون دينار (97.01) (97.01)

 صافي إيرادات حقل أبو سعفة مليون دينار 1141.4 1141.4

 الطاقةالمصدر: وزارة 

 )الغاز( 

 البيان الوحدة 5102 5102

485 310 473 266 
مليار سعرة 
 حرارية

 اإلنتاج السنوي

 متوسط السعر دوالر / مليون  2.596 2.863
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 البيان الوحدة 5102 5102

 سعرة حرارية

 إجمالي إيرادات الغاز مليون دينار 463.18 523.82

 إجمالي التكاليف مليون دينار (49.03) (53.93)

 صافي إيرادات الغاز مليون دينار 414.1 470.0

 الطاقةالمصدر: وزارة 

 )الدعم المقدر للمنتجات النفطية( 

 البيان الوحدة 5102 5102

 الوقود الجيد مليون دينار 26.20 26.74

 الوقود الممتاز مليون دينار 40.37 43.88

 الديزل مليون دينار 25.60 24.81

 الكيروسين مليون دينار 3.58 3.02

 وقود الطائرات مليون دينار 1.75 1.60

 البروبان والبيوتان مليون دينار 5.22 5.42

 إجمالي دعم المشتقات النفطية مليون دينار 102.72 105.47

 الطاقةالمصدر: وزارة 
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 (5102)الدعم المقدر للمنتجات النفطية لعام 

مبلغ الدعم 
 )مليون دوالر(

سعر 
التصدير 
دوالر/ 
 برميل

 السعر المدعوم
 االستهالك

 )ألف برميل(
 البيان

 فلس/لتر دوالر/برميل

 الوقود الجيد 230 2 81 33.83 64.99 69.487

 الوقود الممتاز 537 4 100 42.28 65.88 107.073

 الديزل 139 2 100 42.28 74.03 67.913

 الكيروسين 160 40 16.91 76.27 9.498

 وقود الطائرات 298 60 25.37 40.97 4.649

 البروبان والبيوتان 715 57 24.1 43.47 13.850

 المصدر: وزارة الطاقة

شريحتين حول شركة تطوير البترول سعادة وزير الطاقة كما كرض 
 كاآلتي:
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 الطاقةالمصدر: وزارة 

 

 
 الطاقةالمصدر: وزارة 

ن الترق بين السعر المح ي والسعر العالمي هو سعر الدكم المقدم من إ .0
الوقود المخصص ل سوق المح ي الحكومة ل منتجاع النتطية، وبخصوص 

 سعتة. فهو كبارة كن خ يط من النتط المستخرج من حق ي البحرين وأبو
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 311إنه من الناحية التنية ال يمكن زيادة إنتاج حقل أبو سعتة أكثر من  .2
ألف برميل، وذلك لكون الزيادة كن هذا الحد ستضر بالمخزون النتطي، 

يل منها، وحصولها ك   أكثر ألف برم 051والمم كة تحصل حالًيا ك   
 من ت ك الحصة يحتاج لقرار سياسي.

إن إيراداع النتط والغاز المحص ة من حق ي البحرين وأبو سعتة والغاز  .3
% تذهب لحساباع 85%، منها 88وأي ضرائب أخرى تب غ نسبتها 
% تقريًبا يذهب ل شركة القابضة 3وزارة المالية مباشرة، وما مقداره 

ما كدا شركة نتط البحرين )بابكو( فهي تتبع الشركة ل نتط والغاز، 
 القابضة لكن أرباحها تحّول لوزارة المالية.

م يون دينار  56بخصوص إيراداع الشركة القابضة ل نتط والغاز البالغة  .4
سنويًا، فإن الشركاع التابعة ل شركة القابضة في حال الحصول ك   أية 

ن هذه األرباح ألكمال الشركاع أرباح فإن الشركة القابضة تضع جزًءا م
التابعة لها واستثماراتها وجزًءا آخر يكون ربًحا نقدًيا مباشًرا يحول 

 لحساباع وزارة المالية.
بخصوص دكم وقود الطائراع، فإن هذا الدكم يوجه لقوة دفاع البحرين  .5

 فقط.
بخصوص حقل البحرين، فإن الحكومة تأخذ ضرائب ك   شركة نتط  .6

 ك   استخراج البترول. البحرين )بابكو(
فيما يتع ق بالمنتجاع النتطية المتكررة، فإن الحكومة تشتري النتط الخام  .7

من المم كة العربية السعودية بالسعر التجاري ثم تضيف ك يه إنتاج حقل 
 دوالًرا. 61البحرين الذي يب غ سعره 

قامع شركة تطوير البترول بجهود كبيرة في تطوير اإلنتاج النتطي،  .8
ألف برميل،  25ال ت ك الجهود النختض إنتاج حقل البحرين إل  ولو
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ألف برميل تقريًبا والذي  51وبتضل ت ك الجهود ارتتع إنتاج الحقل إل  
دوالر، واإلنتاج النتطي قابل ل زيادة في  011السابق بسعر كان يباع في 

 حال تمع المتاوضاع بطريقة صحيحة.
والغاز، فإن جميع أرباح  بخصوص إيراداع الشركة القابضة ل نتط .1

الشركاع التابعة ل شركة القابضة ل نتط والغاز تحول لها، ثم تقوم الشركة 
القابضة بتوزيع األرباح كن طريق تخصيص جزء منها الستثماراع 
الشركاع التابعة لها، في حين يحول الجزء اآلخر ك   الحساباع 

 الحكومية.
حساباع ليس لدكم م يون دينار المخصص لتصل ال 051إن مب غ  .01

الشركة، وقد تم فصل الحساباع بناء ك   توصية تقرير ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية، وك يه فإن كم ية فصل الحساباع يجب أن تكون في 
تاريخ معين، وفي ذلك التاريخ المحدد ال تم ك الشركة دفع المبالغ 

شركة لسداد المستحقة ك يها لبعض المشترياع، لذلك تم تخصيص مب غ ل 
 مصروفاتها في الوقع المحدد.

 

ا: مرئيات وزارة املالية:
ً
 ثاني

بالنسبة لسعر الدكم ل منتجاع النتطية، فإنه تم تق يص الدكم ل غاز في  .0
الميزانية العامة الحالية، وأما فيما يتع ق بالنتط، فالدكم ال يوجه ل وقود 

 المح ي فقط بل لمنتجاع نتطية أخرى.
اإلسكان لها أولوية ك   باقي الوزاراع في الميزانية العامة إن وزارة  .2

ل دولة، لكونها من الوزاراع ذاع النسب العالية في تنتيذ المشروكاع، إذ 
 %.11ب غع نسبة التنتيذ فيها 
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إن كالوة السكن تصرف ل مستحقين فور تسجي هم في القوائم المخصصة  .3
صصة لإلسكان نتيجة لت بية ل ط باع اإلسكانية، وأن انختاض العالوة المخ

 .2105الط باع اإلسكانية لمستتيدين خالل العام 
إيراداع بنك اإلسكان هي مبالغ مدورة يعاد تشغي ها مرة أخرى لخدمة  .4

 القطاكاع اإلسكانية، وقد كان لها دور كبير في تطوير الخدماع اإلسكانية.
 

ا: مرئيات وزارة اإلسكان:
ً
 ثالث

 كرًضا مرئًيا تناول النقاط اآلتية:قدمع وزارة اإلسكان 

 مسيرة اإلسكان في مم كة البحرين. -
 المبادراع المتع قة بوزارة اإلسكان في برنامج كمل الحكومة. -
 مراجعة وتعديل معايير وشروط استحقاق الخدمة اإلسكانية. -
%، ونسبة المواطنين 76ن نسبة المواطنين المستحقين ل وحداع السكنية يب غ إ

%، ونسبة المواطنين المستحقين ل قسائم 1،3ل قروض اإلسكانية يب غ المستحقين 
 %.4،7السكنية يب غ 

 .تق يص فترة االنتظار من خالل تسريع وتيرة توفير الوحداع السكنية -

المشاريع اإلسكانية الحالية والمستقب ية في مخت ف مناطق الجدول التالي يبين 
 البحرين ك   النحو اآلتي:

 

 عدد الوحدات السكنية اإلسكاني المشروع الرقم
 05،311 المجمعاع السكنية 0

 00،111 المدينة الشمالية 2

 3،711 مشروع الرم ي 3
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 عدد الوحدات السكنية اإلسكاني المشروع الرقم
 4،511 مدينة شرق الحد 4

 4،111 مدينة شرق سترة 5

 5،511 إسكان المحافظة الجنوبية 6

 44،111 المجموع

 
 اإلسكانالمصدر: وزارة 
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  5102-5102ملخص ميزانية وزارة اإلسكان 

 
 اإلسكانالمصدر: وزارة 

 برنامج الدعم الخليجي 
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 الوحدات السكنية قيد التنفيذ في المشروعات اإلسكانية 

 المشروع اإلسكاني الرقم
 عدد الوحدات السكنية

 )قيد التنفيذ(

 3،140 المدينة الشمالية 0

 المشروع في مرح ة تسوية الموقع مشروع الرم ي 2

 885 مدينة شرق الحد 3

 المشروع في مرح ة الردم والدفان البحرين مدينة شرق سترة 4

 0،561 إسكان المحافظة الجنوبية 5

 

  وضع الطلبات اإلسكانية وسنوات االنتظار بعد توزيع الوحدات السكنية لعدد
 ألف وحدة سكنية. 44

 

 اإلسكانالمصدر: وزارة  
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  االجتماعي.تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع السكن 
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  تسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب المتالك السكن من خالل
 برنامج السكن االجتماعي

 
  اإلسكانالمصدر: وزارة 
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 اإلسكانالمصدر: وزارة 

 االستمرار في تقديم عالوة بدل السكن 

 
 اإلسكانالمصدر: وزارة 
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ألف وحدة سكنية من خالل  44إن الوزارة لديها فرص لتنتيذ أكثر من  .0
 األفكار واالستراتيجياع والمبادراع المعروضة.

إن الوزارة أمام برنامج ضخم من المشاريع اإلسكانية وهو ما سيولد نوًكا  .2
من التحدي في مواجهتها وتذليل صعابها، خصوًصا وأن أسعار المواد 

في المستعم ة في إنجاز المشاريع تشهد زيادة نسبية فضاًل كن النقص 
كمياع الرمال، إضافة ل نقص في األيدي العام ة، والذي قد يؤثر ك   
سركة الوزارة في إنجاز المشروكاع اإلسكانية، ولن تظهر أثر ت ك 

 م.2107التحدياع إال في العام 

م راجع لثقة الحكومة في 2106تختيض ميزانية كالوة السكن في العام  .3
نختض نسبة الميزانية قدرتها ك   ختض الط باع اإلسكانية بحيث ت

% تقريًبا، وهو األمر الذي سيترض 31المخصصة لعالوة السكن بمقدار 
ك   الحكومة في ذاع الوقع تعهًدا والتزاًما بإنجاز أكبر قدر من 

 المشروكاع السكنية.
بخصوص المدن اإلسكانية الجديدة، فإن إسكان المنطقة الجنوبية من  .4

ع فيه وفق األقدمية، ومشروع الرم ي المشاريع المستقب ية وسيكون التوزي
% منه ل ت ل السكنية، وباقي مساحة المشروع 31اإلسكاني سيخصص 

 ستخصص ل شقق السكنية.
معام ة  2111وبخصوص معايير السكن االجتماكي، فإنه لحد اآلن تم تنتيذ  .5

في برنامج السكن االجتماكي، ومن خالل ت ك المعامالع اكتسبع الوزارة 
بحيث قامع بتطوير البرنامج بشكل كبير في مشروع قانون خبرة كبيرة، 

اإلسكان الجديد، بحيث أزالع العديد من العقباع المتع قة بسقف الراتب 
 وكمر المستحق، كما أتاحع مرونة أكبر إلضافة شرائح أكثر.
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فيما يتع ق بمشروع الحورة والقضيبية اإلسكاني، فإنه سيتم تنتيذ مشروع  .6
ليكون نواة لمشاريع أخرى أكبر، وحت  الوقع إسكاني مبدئي صغير 

الحالي وضعع الوزارة ميزانية تقديرية ل مشروع، حيث تم استكمال منطقة 
 جديدة باسم "الحي السابع".

 أوضح سعادة وزير اإلسكان تتاصيل ميزانية وزارة اإلسكان كاآلتي: .7

 
 اإلسكانالمصدر: وزارة 

وقع الحالي لمنطقة الديه، إال ال يوجد مشروع إسكاني لدى الوزارة في ال .8
أنه بإمكان أحد المطورين العقاريين امتالك أرض قريبة من المدينة وإنشاء 
وحداع سكنية يتم بيعها كن طريق برنامج السكن االجتماكي ألهالي 
المنطقة، ويصعب ك   الوزارة في الوقع الحالي الحصول ك   أراضي 

 في دوائر المحافظاع.
سكانية يحددها خمسة كوامل رئيسية هي: قيمة األرض، إن ك تة الوحدة اإل .1

والبناء، والبنية التحتية، واالستثمار، واإلدارة الهندسية، وك يه فك تة الوحدة 
ألف دينار، في حين أن المواطن ال يدفع سوى  11اإلسكانية الحقيقية تب غ 

 ألف دينار فقط. 32إل   27ك تة البناء فقط البالغة من 
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اإلسكان تودع مجدًدا في بنك اإلسكان ثم يتم استغاللها في إيراداع بنك  .01
 المشاريع اإلسكانية لبنك اإلسكان.

ص لكل واحد فيما يتع ق بمتعهدي البناء البحرينيين، فإن الوزارة تخص .00
، وهذا بالنسبة لمشاريع وزارة اإلسكان الخاصة، منازل تقريًبا 01منهم 

وأما مشاريع برنامج الدكم الخ يجي فإن الدول الخ يجية تشترط أن يكون 
 المقاول الرئيسي من موطنها بحيث يعقد شراكة مع متعهد بناء بحريني. 

معيار األقدمية هو المعيار الصحيح لتوزيع الوحداع السكنية، إال أنه  .02
اطقية، إال أن تضطر الوزارة لتوزيعها بحسب المن توجد حاالع خاصة
 لاللتزام بمعيار األقدمية. الوزارة تسع  دوًما

 2112 مايو 22الفرع الرابع: االجتماع المشترك الرابع بتاريخ 

 

 أوالً: مرئيات وزارة املالية:

 

كرًضا مرئًيا حول مشروع قانون الميزانية العامة ممثلو وزارة المالية قدم  .0
 تناول الجوانب اآلتية: 2106-2105       ل دولة

 .الوضع المالي ل دولة 
 .تقديراع المصروفاع المتكررة 
 .تقديراع مصروفاع المشاريع 

 .برنامج تنمية دول مج س التعاون الخ يجي لمم كة البحرين 

 .الدين العام 
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  2112-2111تطورات الصرف بالميزانية العامة للدولة: 

 الماليةالمصدر: وزارة  

 

  نمو في إجمالي المصروفات وباألخص المصروفات المتكررة بالمقارنة مع

 السنوات المالية السابقة:
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 الماليةالمصدر: وزارة 

 :الوضع المالي للمصروفات المتكررة 

 

 الماليةالمصدر: وزارة 

 :الدعم الحكومي 

 
 الماليةوزارة  المصدر:
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  الميزانية العامة للدولة ملخص التعديالت على المصروفات العامة ضمن

 :2112-2112للسنوات المالية 

المصدر: وزارة 
 المالية

  2112ملخص التعديالت على الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية-

2112: 
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  2112-2112الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين: 

 
 الماليةالمصدر: وزارة 

 2112-2112سنتين الماليتين إجمالي الميزانية العامة للدولة لل: 
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  2112-2112المصروفات المتكررة: 

 

  2112-2112تقديرات المصروفات العامة للسنتين الماليتين: 
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  2112الدعم الحكومي للسنة المالية: 

 

 :ملخص تقديرات ميزانية المشاريع 

المصدر: 
 الماليةوزارة 
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 :أهم المشاريع حسب القطاعات الرئيسية 
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  2112-2112مصروفات المشاريع للسنتين الماليتين: 

 
 الماليةالمصدر: وزارة 

 :أهم المشاريع حسب القطاعات الرئيسية 
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 :برنامج التنمية الخليجي 
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  2112-2112تطورات الدين العام على مدى السنوات: 

المصدر:  
 الماليةوزارة 
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 :بيانات أرصدة الدين العام 

 

 سداد القروض المستحقة: متطلبات تمويل 

 
 الماليةالمصدر: وزارة 

 

لسداد الدين العام، هناك طريقتان، األول  كن طريق التوائض في الميزانية،  .2
الثانية االقتراض لتسديد الدين العام، ومعن  ذلك أن الدين العام يبق  ك   



029 
 

مستواه، ولكن ما يزيد في مستوى الدين العام هو كجوزاع مصروفاع 
 ية.الميزان

لدى بنك اإلسكان ميزانية منتص ة ويتم تدقيقها والمراقبة ك يها، وكل اإليراداع  .3
تبق  لدى البنك وال ترجع إل  ميزانية الدولة وال يتم توزيع أرباح ك   
الحكومة، ويتم تدويرها من أجل قروض جديدة ومشاريع إسكانية جديدة. ولو 

بنك اإلسكان مطالًبا بتقديم أرباح أدخ ع هذه المبالغ في ميزانية الدولة فسيكون 
كل سنة، أو أن يتم إلغاء بنك اإلسكان ويكون التعامل مباشرة بين الوزارة 
والمواطنين، ولكن التكرة هي أن تبق  هذه المؤسساع كبنك اإلسكان تعمل 

 بكتاءة أك   ويتم مراقبة أداء كم ها.

جديدة، وحين يستتيد  إن بنك اإلسكان يعمل حاليا في مشاريع جديدة وذاع أبعاد .4
أحد المواطنين من خدمة إسكانية كحصوله ك   منزل فإن المبالغ التي سيدفعها 
هذا المواطن لبنك اإلسكان سيدفعها البنك بدوره إل  أصحاب الط باع اإلسكانية 

 اآلخرين الجدد وهكذا، فالغرض هو إبقاء مبالغ تخدم اإلسكان ل سنواع التالية.

يجي فإن ميزانية الدولة ستثقل باالكتماداع الالزمة لمشاريع بعد نتاد الدكم الخ  .5
 البنية التحتية.

البحرين فإنه توجد مصاريف يتم االلتزام بدفعها باكتبار  -فيما يخص جسر قطر .6
أن لمشروع الجسر مج س إدارة، بما يعني وجود موظتين وجهاز إداري قائم، 

هناك تحرك كبير حالًيا ك    كما أن هناك اتتاقياع موقعة سابًقا، وإن لم يكن
 أرض الواقع.

بالنسبة ل تصنيف االئتماني فإن شركاع التصنيف تشترط وضع خطة لمواجهة  .7
العجز، حيث إن نسبة كبيرة من مصروفاع الميزانية تعد كجًزا، وتريد هذه 
الشركاع توافًقا بين الس طتين التنتيذية والتشريعية ك   مجموكة من اإلجراءاع 

خطة ذاع توافقاع وقراراع وإن كانع صعبة، من أجل أن تطمئن المع نة، و
 ت ك الشركاع إل  أن هناك معالجة فع ية.
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بخصوص موضوع تنويع مصادر الدخل فإن اإلجراءاع التي جرى تناولها هي  .8
األقل تأثيًرا ك   المواطن، ألن دخل الحكومة هو رسوم وضرائب، ومن 

 ع دكم إل  بيئة ذاع ضرائب ورسوم.الصعب االنتقال دفعة واحدة من بيئة ذا
م يون إال كن طريق  0511ليس لدى الحكومة دخل لتغطية العجز المقدر  .1

 الرسوم والضرائب.
إن مبالغ الدكم مكونة من التحويالع النقدية التي تحولها الحكومة سواء مباشرة  .01

إل  المواطنين أو إل  الوزاراع والجهاع الحكومية. وأما مبالغ الدكم 
 صة ل نتط فإنها ال تقدم بشكل نقدي.المخص

إن تك تة حقل البحرين أك   بكثير من تك تة حقل أبو سعتة، ويتضح ذلك من  .00
خالل تقدير سعر النتط في السنواع السابقة، وإن الرقم الحقيقي موجود في 
الحساب الختامي، والترق بين السعر المقدر والسعر الحقيقي هو تقريًبا فرق 

السوق، وأنه حت  تاريخ اليوم لم يصل سعر برميل النتط إل  السعر الزائد في 
دوالًرا، وأن العجز فاق كجز السنة الماضية، فال توجد أرقام مختية إنما  61

 مجرد تقديراع ويتم خصم ما يباع في السوق المح ي.
إن الحساباع الحكومية والموجودة لدى المج سين مدققة ومعتمدة من ديوان  .02

 واإلدارية، وتط ع ك يها مؤسساع التصنيف.الرقابة المالية 
إيراداع المصتاة هي مبالغ البيع من المصتاة، وهذه المبالغ تمثل كل اإليراداع،  .03

وهو مب غ كبير ألنه يشمل المبالغ التي تدفع ل نتط السعودي، وبعض المدفوكاع 
 التي تدفع ل نتط السعودي ليسع جزًءا من الميزانية العامة، إنما هي جزء من
ميزانية بابكو، ولكن كند كرض النتائج التع ية تنعكس مصروفاع بابكو بما فيها 

 مشترياع النتط السعودي.
إن شركة بابكو لها ميزانية منتص ة تبين ربحها وخسارتها، وأن صناكة النتط  .04

والمصتاة فيها سنواع ربح وخسارة، وأن ربح التكرير من حقل البحرين 
 هو مدقق من ديوان الرقابة المالية واإلدارية.والمصتاة ربح محدود جًدا، و
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سنًتا خصوًصا أن الدول التي  51سنًتا إل   25ال يمكن زيادة سعر الغاز من  .05
تقدم الدكم ل بحرين وهي اإلماراع والسعودية والكويع جميعها شركاء في 
مشاريع الغاز في البحرين، فهذا قرار سياسي، ومن غير الحكمة أن يتم رفع 

 سنًتا هو السعر المعقول والمتوازن. 25ز ك يهم، مؤكًدا أن سعر سعر الغا
بخصوص ميزانية وزارة الدفاع فهي من ضمن الموازنة، ولكن ميزانية التس يح  .06

فهي منتص ة وذلك فق الدستور، فالتس يح واألمن الوطني والديوان الم كي، 
 وأصول القروض ال يبين في الموازنة العامة وفًقا ل دستور.

رفع الدكم كن ال حوم والكهرباء والخدماع ال يدخل في مشروع الموازنة إن  .07
، بل هي أفكار وسياساع موضوكة ينبغي االتتاق 2106و 2105ل سنتين 

 ك يها، وأن هناك الكثير من القراراع قيد الدراسة لم تنعكس في الموازنة.
ك    ال يوجد انعكاس ك   قرار رفع الدكم كن ال حوم أو غيرها من الس ع .08

الميزانية العامة ل دولة، وأن ما دفع الحكومة إل  اتخاذ هذه القراراع هو حجم 
 العجز المتراكم.

م يون دينار من خالل  762إن الرصيد المتبقي من سقف االقتراض المقدر بد  .01
 2105باإلضافة إل  كجز العام  2104رصيد الدين العام في نهاية السنة المالية 

، وهذه المبالغ إذا كانع خارج السقف 2106العام لسنة كما يضاف ك يه الدين 
 يكون التمويل من خالل قوانين أو مراسيم، ويكون التمويل من خالل االقتراض.

إن الحكومة تدرس خيار استرداد تك تة الخدماع التي تقدمها، وك   الس طة  .21
التشريعية الدفع بهذا االتجاه. كما أن فرض رسوم ك   الشوارع والخطوط 

 لسريعة فكرة جيدة تستحق الدراسة.ا
إنه من خالل مقارنة الرسوم الحكومية خالل السنواع العشر الماضية فإن  .20

الكثير منها قد تم تختيضه نتيجة مطالباع الس طة التشريعية، إل  أن وصل 
 %.81األمر ألن تكون الميزانية تعتمد ك   النتط بنسبة أكبر من 
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جتماكي فقد صدر مرسوم بتص ه كن وزارة فيما يتع ق بالصندوق الوطني اال .22
التنمية االجتماكية وتم تعيين محافظ ل صندوق، بهدف فصل مبالغ الدكم كن 
الوزارة فيما يخص بدكم األشخاص ذوي اإلكاقة، ودكم المراكز والمؤسساع 
األه ية، والدكم المالي لدور ركاية الوالدين، وإيجار شقق ل تتيان، وال جنة 

 ة وال جنة الع يا لركاية شؤون المعاقين. الوطنية ل طتول
م يون دينار فهي تشمل جميع ما  58فيما يتع ق بإيراداع الب دياع والمقدرة بد .23

 يتم تحصي ه من رسوم ب دية وغيرها من االستثماراع.
إن استثمار النادي البحري من اختصاص صندوق التقاكد )التأمين االجتماكي(  .24

 ل ضمن إيراداع الميزانية العامة ل دولة.وليس م ًكا ل حكومة، وال تدخ

فيما يخص جسر الم ك فهد فإن مؤسسة الجسر تمول من قبل المم كة العربية  .25
 السعودية، وتستثمر العائد من مدخول الجسر ك   أكمال الصيانة والتطوير. 

فيما يتع ق باستثماراع األوقاف الجعترية والسنية فهي ال تدخل ضمن إيراداع  .26
ها متع قة بأوقاف تابعة ألفراد، بناء ك   قاكدة الوقف ما تم الوقف الدولة ألن

 ك يه.
بشأن كوائد وزارة اإلسكان فهي تستثمر من قبل بنك اإلسكان في المشاريع  .27

اإلسكانية والخدماع المقدمة من قبل البنك، وأن القراراع السابقة بتختيض 
 األقساط اإلسكانية تحم ع تكاليتها الحكومة.

فرض ضرائب ك   الدخل ل عامل األجنبي يحتاج إل  مزيد من إن خيار  .28
الدراسة، لمعرفة تأثيراته ك   االقتصاد، فقد تكون لهذا الخيار آثار س بية تؤدي 
إل  كزوف األجانب كن العمل في البحرين، وقد تؤدي إل  المطالبة بتحسين 

   المواطن أجور األجانب، مما يسبب تضخًما في االقتصاد، وقد تنعكس س ًبا ك
 البحريني.
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فيما يتع ق بمطار البحرين فهو تحع إدارة شركة ممت كاع، وأن حجم اإلنتاق  .21
ك   خدماع المطار يتوق اإليراداع، لذا فإن الحكومة تتكر أيًضا في رفع 

 رسوم المطار.
% فقد كانع هناك تحدياع 05فيما يتع ق بقرار ختض المصروفاع بنسبة  .31

 نع هناك نسب متتاوتة بين كل وزارة أو جهة حكومية.لتحقيق هذه النسبة لذا كا

إن الحكومة سعع إل  تختيض مصروفاع الوزاراع والجهاع الحكومية، وفي  .30
م يون دينار فوائد ك   الدين العام،  011المقابل كانع هناك زيادة قدرع بد

م يون  381كان حجم فوائد الدين العام مب ًغا وقدره  2104وفي ميزانية لعام 
م يون  216قدرع بد 2105م يون دينار، وفي العام  227ار والمعتمد ب غ دين

 .2106م يون دينار في العام  311دينار، وسيصل إل  
إن من شأن فصل حساباع شركة بابكو المزيد من الشتافية والوضوح، وأن  .32

 الحكومة ستأخذ ط ب ال جنة بتأجيل فصل الحساباع بعين االكتبار.
المقدم لشركة طيران الخ يج تحع بند المصروفاع المتكررة إن إدراج الدكم  .33

يؤثر ك   التصنيف االئتماني ل مم كة، إذ سيكون هذا المصروف ذا طبيعة 
 مستمرة أما إدراجه تحع بند المشاريع فيعني أنه برنامج محدد بوقع زمني.

يض فيما يتع ق بالدكم المقدم لشركة طيران الخ يج فقد ساهم بشكل كبير في تخت .34
خسائر الشركة، وأن الحكومة تسع  حالًيا إل  تطوير األكمال المساندة في 

 مطار البحرين لزيادة الدكم لشركة طيران الخ يج.
إن أي تغيير في سعر الغاز ك   الشركاع سيؤثر ك   سعر التك تة ل كهرباء  .35

 والماء ك   المواطنين، وبالتالي سيؤثر في اإليراداع المحص ة.
 

ا: 
ً
 مرئيات وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:ثاني
إن مشروع التنمية الحضرية قائم حالًيا، وهو يشمل كدة أجزاء منها البنية   .0

التحتية مثل إكادة شبكة الصرف الصحي، وشبكة الطرق، والماء والكهرباء، 
وترميم المنازل، وكوازل األمطار وغيرها. وتم تحديد كشر مناطق وقرى 
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بالتنسيق مع المجالس الب دية ك   حسب المحافظاع، وطريقة العمل في هذا 
المشروع أن كل وزارة تقوم بالجزئية المعنية بها ضمن ميزانيتها الخاصة بهذا 
المشروع، وأن اإلشراف العام يكون تحع وزارة األشغال الب دياع والتخطيط 

 العمراني.
لبنية التحتية، وأن وزارة األشغال تنتذ إن مشاريع البنية األساسية تشمل مشاريع ا .2

جزًءا من ت ك المشاريع حسب اختصاصها، إذ إن هناك مشاريع تتع ق بقطاع 
 الكهرباء واإلسكان وتدخل ضمن مشاريع البن  التحتية.

إن الوزارة تنتذ المشاريع الخاصة بها، باإلضافة إل  القيام بالعم ياع الهندسية  .3
 ناء المدارس التابعة لوزارة التربية والتع يم. لمشاريع الوزاراع األخرى كب

إن أغ ب الخدماع الحكومية تقدم بدون أية رسوم إضافية منها ك   سبيل المثال  .4
خدماع الصرف الصحي. وتسع  الحكومة إل  مراجعة هذه الخدماع ضمن 

 21سياسة استرداد التك تة، خاصة وأن بعض الرسوم قد مض  ك يها أكثر من 
 ير.سنة ولم تتغ

برنامج كمل الحكومة فإنه من الضروري مراجعة بعض حسبما جاء في  .5
الرسوم المتع قة باالستثمار، مع كدم المساس بالمواطنين ذوي الدخل 

 المتوسط والمحدود.
إن ما يتم تحصي ه لصالح الوزارة ينعكس في الميزانية، والوزارة تسع   .6

كثير من التجاوزاع أدع لزيادة التحصيل وزيادة اإليراداع، إال أن هناك ال
إل  كدم تحصيل الكثير من الرسوم، والوزارة تسع  جاهدة لمنع هذه 

 التجاوزاع خاصة وأنها تبدر من بعض المواطنين.
فيما يتع ق بإيراداع جسر الم ك فهد فإن جميع اإليراداع تذهب إل   .7

مؤسسة الجسر وال تدخل ضمن الميزانية العامة ل دولة، وهي مؤسسة تابعة 
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حكومة المم كة العربية السعودية وحكومة مم كة البحرين، ويتم استغالل ل
 ت ك اإليراداع لتحسين خدماع الجسر وأكمال الصيانة.

 2112 يونيو 11الفرع الخامس: االجتماع المشترك الخامس بتاريخ 

 

 :األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيأوالً: مرئيات وزارة 

الكثير من يها لدن الوزارة فإفيما يتع ق بخطط الوزارة التطويرية لشوارع المم كة،  .0
أن نسبة زيادة حجم  كماال تتي بتحقيقها،  لهاالمشاريع، وأن الميزانية المخصصة 

ا، وأن زيادة ت ك النسبة في منطقتي المحرق % سنوًي7الحركة المرورية يب غ 
 فيهما.والمنامة هي نتيجة النمو العمراني 

م يون دينار  56نويدراع، بك تة المشروع تطوير دوار ألبا ودوار الوزارة ببدأع  .2
بحريني، وهو مشروع ممول من الدكم الخ يجي وبالتحديد من دولة الكويع الشقيقة، 

قد ب غ مرح ة الترسية؛ كما أن الوزارة تعمل في الوقع الراهن ك   مشروع كند و
أن هناك و( إل  شارع الشيخ خ يتة بن س مان، 08)( في مدينة حمد ودوار 6دوار )

كددا من المواقع التي تحدث فيها االزدحاماع المرورية ليس بمقدور الوزارة ح ها 
 .خالل السنتين القادمتين

% من السكان بشبكة 15تم توصيل وفيما يتع ق بمشاريع الصرف الصحي،  .3
ى الخدمة، كما أن الصرف الصحي، وأن الصعوبة تكمن في المحافظة ك   مستو

تطوير الطرق  الوزارةأن من مهماع والوزارة تهدف الستغالل المياه المعالجة؛ 
 الترابية.

أن شؤون الب دياع والتخطيط  بين ممث و الوزارةواإليراداع  اعوبشأن المصروف .4
العمراني كان لديها استقاللها المالي واإلداري، أما في الوقع الحالي فقد ألحقع 

م يون دينار بحريني، وأما  65الية، وقد ب غ تحصي ها في العام الماضي بوزارة الم
م يون  06( فقد ب غ التحصيل 2105مارس  30في الربع األول من السنة الحالية )

م يون  64دينار، وأن استمرار الوزارة ك   ت ك الوتيرة سيرفع مب غ التحصيل إل  
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الستتادة من تجارب الدول األخرى في هو اتوجه الوزارة  وأندينار في نهاية العام، 
 هذا الشأن.

قد كمل ك    الوزارةن فريقا من فإوفيما يتع ق باإليراداع غير المحص ة ل وزارة  .5
 إكداد مبادراع لتحصيل ت ك اإليراداع.

 كانع السنواع الماضية نه فيفإالميزانية المخصصة لشؤون الزراكة  أما بشأن .6
ألف  21ألف دينار، وذلك لدكم المزارع البحريني، إال أنها ختضع إل   025

أن ميزانية الحوافز السمكية لدكم البحار البحريني ال يصرف منها شيء ودينار، 
 وبنك التنمية بت ك المهماع. (تمكين)نظرا لقيام 

أن مب غ  كما، التي تنتذها الوزارة بجزء من المشاريع يساهمأن الدكم الخ يجي  .7
م يون دينار لتعويضاع االستمالكاع، وم يون  085الخمسة ماليين دينار يذهب منه 

 .ألف ل مسوحاع األرضية 211و

جميع بينع الوزارة أن وبشأن تنتيذ المشاريع بك تة أقل من الميزانية المرصودة  .8
المشاريع خاضعة لقانون المناقصاع، كما أن مسألة توفير جزء من الميزانية 

رصودة ل مشروع ليس أمرا حتميا، وأن الوزارة تقوم باستغالل ت ك المبالغ إلنشاء الم
 مشاريع أخرى صغيرة مثل تطوير الطرق الترابية.
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 ثانيا: مرئيات وزارة اإلسكان:

 النقاط اآلتية: وا فيها تناولا مرئًيكرًضقدم ممث و وزارة اإلسكان 

  2106-2105م خص ميزانية وزارة اإلسكان: 

 

ن وإ مالي يساكد ك   تنتيذ مشاريعها، تتط ع ل حصول ك   دكم وزارة اإلسكان إن
تواجه بعض  الوزارةالحساب الختامي ل سنة الحالية سيبدأ بعد ثالثة أشهر فقط، كما أن 
موظتا فقط، في  261التحدياع منها صغر حجم الكادر الوظيتي ل وزارة حيث تضم 

مقابل جسامة المسؤولياع ك   كاتق الوزارة والتي تتمثل في الوقع الراهن في إنشاء 
 مدن. 5

من الموظتين لمناقشة الميزانية التي تحتاجها الوزارة لتنتيذ مشروكاتها،  تم تك يف كدد
أن ميزانية الوزارة ال تصب في تنتيذ وم يون دينار لذلك،  081ا مب غ قد حددوو

ا أخرى كالقروض، وبرنامج تمويل السكن المشاريع اإلسكانية فقط، وإنما هناك أموًر
االجتماكي، والذي خصصع له الوزارة م يون دينار سنويا في البداية، ثم ارتتع المب غ 

م يون دينار بالشراكة مع  24رة بدفع مب غ ماليين دينار، كذلك ت تزم الوزا 6إل  
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 61القطاع الخاص لتنتيذ مشروكي المدينة الشمالية وال وزي، ثم يرتتع المب غ إل  
 م يون دينار.

 تاريخ اإلنتاق ك   المشاريع اإلسكانية: 

 

م يون  71م يون دينار، تم صرف  210 م كان2102ف التع ي لميزانية سنة الصر إن
دينار الستمالكاع مشروع الرم ي، وقد قامع الوزارة بمخاطبة معالي الشيخ خالد بن 
كبداهلل آل خ يتة نائب رئيس الوزراء، في شأن بعض المشاريع غير الممولة كمشروع 
 إسكان المحافظة الجنوبية، وذلك لتخصيص جزء من الميزانية لتنتيذه، ولم تتضح

 الصورة لدى الوزارة في هذا الشأن.

ك   أن أي دكم إضافي لميزانية الوزارة سيرفع من طاقتها اإلنتاجية وبالتالي  التأكيد
مشاريع غير ممولة  4أن لدى الوزارة وسيزيد من كدد الوحداع السكنية التي ستنتذها؛ 

 وهي:

  حدة و 0211وحدة سكنية، تم تمويل  3811مشروع الرم ي: وهو كبارة كن
سكنية من قبل صندوق التمويل السعودي، وتقدر ك تة الوحداع المتبقية بحوالي 

 م يون دينار بحريني. 051 - 031
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 تم وضع حجر األساس ل مستشت  من قبل  :إنشاء مستشت  الشيخ محمد بن خ يتة
إيجاد مصادر تمويل ل مشاريع والوزارة حريصة ك   ، صندوق أبوظبي ل تنمية

 اإلسكانية.

 وحدة سكنية بك تة  3811ع شرق سترة: وقد وضع حجر األساس لبناء مشرو
اقش مع بنك اإلسكان إكداد وثيقة الوزارة تنأن وم يون دينار، مضيتا  211

 طرح الشراكة مع القطاع الخاص.

  م يون  221وحدة سكنية بك تة  4111إسكان المنطقة الجنوبية: وهو كبارة كن
خالد بن كبداهلل آل خ يتة نائب رئيس دينار، وتمع مخاطبة معالي الشيخ 

متاحة وأن الترص الوزراء لبحث سبل تمويل هذا المشروع من الدكم الخ يجي، 
أنه و ا المشروع، وذلك لوضع حجر األساس،ل حصول ك   الدكم السعودي لهذ

وحدة سكنية من ِقبل الصندوق السعودي، وهذا العدد ليس من  0561تم تمويل 
 وحدة سكنية.ضمن األربعة آالف 

  مشروع استبدال شريط العماراع السكنية في محافظة المحرق ومنطقة أم
 245 – 235وحدة سكنية، بك تة  4111الحصم ومدينة كيس : وهو كبارة كن 

 م يون دينار بحريني، وهو مشروع غير ممول.
م يون دينار من الميزانية العامة، إال أن  081بط ب تخصيص وزارة اإلسكان تقدمع 

ماليين دينار  5م يون دينار لمصروفاع المشاريع، و 031زارة المالية خصصع لها و
 ل مصروفاع المتكررة.

 035ألف وحدة سكنية، وهذا يعني  04م يون دينار لتنتيذ  805الوزارة بحاجة إل  و
 5م يون دينار سنويا مقسمة ك    063سنواع، أو  6م يون دينار سنويا مقسمة ك   

 م.2106زيادة ميزانية كام  كيد ك  مع التأسنواع، 
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ا: مرئيات وزارة  
ً
 :شؤون الشباب والرياضةثالث

ومن تنقسم إل  مصروفاع متكررة ومصروفاع المشاريع،  الوزارةن ميزانية إ .0
الدكم المباشر لألندية واالتحاداع، كما تقديم ميزانية المصروفاع المتكررة يتم  خالل

يتم تمويل المصروفاع التشغي ية، وأكمال الصيانة، ودفع فواتير الكهرباء، 
 %.05أن الوزارة قد ختضع ميزانية األندية بنسبة ووالحراساع والتنظيتاع، 

لدى وم يون دينار،  05المشاريع التي تقوم بها الوزارة حاليا تقدر ك تتها بدإن  .2
مراكز شبابية واستكمال مرافق المنشآع القائمة حاليا،  4رة خطة كمل إلنشاء الوزا

 خالل األربع سنواع القادمة، كما ترغب الوزارة في تطوير البنية التحتية لألندية.

في ا كع كان مضمًنيمشروع مالكب الكرن فإوفيما يتع ق بإنشاء مالكب ل كريكع  .3
صرف دفعة واحدة، وأن المب غ يدينار لن ماليين  01أن مب غ  كمام، 2104ميزانية 

 ألف دينار ل سنة الحالية. 51المرصود ل مشروع هو 

وزارة البدء بإجراءاع ل  وفيما يتع ق بقدرة الوزارة ك   تنتيذ المشاريع فإنه يمكن .4
المشاريع في حال زيادة الميزانية، نظرا لضيق الوقع المتبقي من السنة الحالية، 

 3أن مب غ ماليين دينار، كما  4ج إل  مب غ لمنشآع يحتاأن مشروع استكمال او
كما أن الوزارة ماليين دينار المرصودة هو كبارة كن تدفقاع مالية لعدة مشاريع، 

 .لهاك   مطالبة ال جنة بزيادة الميزانية المخصصة  موافقة

تنتيذها مع إقرار زيادة  يمكن الوزارةك   وجود مشاريع كثيرة لدى التأكيد  .5
م يون دينار إلنشاء المراكز الشبابية، كما أن  08أن الوزارة بحاجة إل  ونيتها، ميزا

م يون دينار لتنتيذ مشروع )أرينا( في مدينة كيس ،  05- 01الوزارة طالبع بم غ 
 ماليين دينار إلنشاء مركز إبداع. 4إل  جانب 



022 
 

ة وزارة المالية قد وضعع ال جنة األولمبية تحع مظ  أوضحع الوزارة أن .6
األمانة العامة ل مج س األك   ل شباب والرياضة لتجنب أي تدخل حكومي مباشر 

وقد م يون دينار،  08 تقدر بد أن ميزانية المراكز الشبابيةكما في شؤونها، 
( بم يون دينار، إال أن 2قامع الوزارة بإنشاء مركز مدينة حمد في الدوار )
 311تض ك تة بعضها إل  هناك مراكز شبابية تك ف أقل من ذلك، حيث تنخ

 ألف دينار.

 2112يونيو  12الفرع السادس: االجتماع المشترك السادس بتاريخ 

تم تسليم وزارة المالية مجموعة من الطلبات والرغبات المطلوب تضمينها فيي   
الميزانية العامة للدولة من قبل رئيس لجنة الشؤون الماليية واالقتصيادية بمجليس    

إلى أن لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشيور  ليم   النواب، مع اإلشارة 
، وهدي ك د  النحدو    تتطلع على تلك الطلبات قبل اعتمادها ورفعها إلى وزير المالية

 التالي:

في المقابل  اإال أنه الدكم إكادة توجيهوافق الحكومة الموقرة في موضوع ال جنة إذ تأن 
ك   ضرورة وجود خطة واضحة لبرنامج ؤكد تسع  لتحقيق تق يص المصروفاع كما ت

 المقدم ل مواطن. وغير المباشر الدكم الحكومي المباشر

ال جنة  أصرعك   كدم المساس بكل ما يقدم ل مواطن، ومن هذا المنط ق  ال جنة وأكدع
شئون الب دياع األشغال وك   زيادة مصروفاع مشاريع كل من وزارة اإلسكان ووزارة 

، مقترحاع لتق يص موازنة بعض الجهاع الحكومية ما قدمعكوالتخطيط العمراني، 
 وتأجيل أخرى ل موازناع الالحقة.

 -2105ال جنة إل  أن العجز المالي المقّدر في الموازنة العامة ل دولة لعامي  وأشارع
نهاية العام لضمان كدم تجاوز الدين العام ، ويجب ختضه ،كبير جدًا، ومبالغ فيه 2106
  كحد أقص . م ياراع 785لد  2106
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العامة ل دولة  الميزانيةفي دراستها لمشروع  ك يه، اتخذع ال جنة مجموكة من األسسو
 كاآلتي: 2106و 2105ل سنتين الماليتين 

 . 2106م ياراع نهاية  7كدم تجاوز الدين العام إل    .0

إل  موازنة  وشبه الحكوميةضخ إيراداع جميع الشركاع والمؤسساع الحكومية  .2
 لة. الدو

الس طة أن تقدم الشركاع التي تم ك الحكومة نسب مساهمة فيها ميزانيتها إل   .3
 ا.سنوًي التشريعية

بخطة واضحة كن طريق تنمية وزيادة حجم االقتصاد  تنمية اإليراداع غير النتطية .4
 ويشترك الجميع فيها.

 المباشر وغير المباشر الذي تقّدمه الدولة ل مواطنين.  الحكوميكدم المساس بالدكم  .5

، الس طة التشريعية بعد التشاور معكدم اتخاذ أي خطوة بشأن إكادة توجيه الدكم إال  .6
المبالغ التي سيتم توفيرها  فين، وذلك لتحقيق رؤية واضحة بشأنوموافقة كال الطر

لعامة ل دولة الحالية كند اتخاذ هذه الخطوة، ومدى انعكاسها في الميزانية ا
 .والمواطنين واالقتصاد والميزانياع الالحقة

دينار لكل متقاكد يتقاض  راتبا تقاكديا  31زيادة كالوة المتقاكدين بمب غ وقدره  .7
 دينار فأقل. 811

 دينار لكل شخص من هذه التئة. 011زيادة كالوة ذوي االحتياجاع الخاصة بمقدار  .8

 . % سنويا3بة بنس المصروفاع المتكررة تق يص .1

مصروفاع المشاريع لبعض الجهاع، ك   أن تتم مراجعتها في موازنة  تأجيل .01
 الميزانية الالحقة.

زيادة مصروفاع مشاريع بعض الجهاع الحكومية التي تمس المواطن بشكل مباشر  .00
  كوزارة اإلسكان ووزارة األشغال وشئون الب دياع والتخطيط العمراني. 

تأجيل مصروفاع مشاريع بعض الجهاع الحكومية إل  الميزانية الالحقة بعد  .02
 ت ك المشاريع ومدى أهميتها. إل مراجعة مدى الحاجة 

% من الرقم المدرج في الميزانية 51تختيض ميزانية مصروفاع المشاريع إل   .03
وذلك بناء ك   ما تم صرفه فع يا في الميزانية السابقة حيث لم تتجاوز نسبة 

من المشاريع مدرجة تحع برنامج  الصرف النصف، آخذين في االكتبار أن كثيًرا
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الدكم الخ يجي، وك يه ف ن يؤثر ذلك ك   المشاريع الحكومية، وال جنة بذلك تضع 
 %.51الخيار ل حكومة في إكادة توزيع مصروفاع المشاريع بعد تق يصها إل  نسبة 

 

 :: اإليراداتأوال

اإليراداع في الميزانية الحالية ك   ما كانع ك يه في السنتين  اكتمدع ال جنة في زيادة
، حيث إن الخدماع التي تقدمها الجهاع المخت تة يزيد مدخولها 2104و 2103السابقتين 

كاما بعد كام، وك يه تزيد اإليراداع التي يجب أن تنعكس في مشروع القانون الحالي، 
 كاآلتي:تية ل جهاع اآللذا ترى ال جنة أن تكون الزيادة 

 

 البيان
 تعديل النواب

2015 2016 

 500,000 500,000 0وزارة الداخ ية

 1,785,205 2,295,205 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

 288,000 420,000 وزارة التربية والتع يم

 50,000 50,000 المؤسسة العامة ل شباب والرياضة

 17,000 17,000 وزارة المالية

 2اإلسكان )مع دراسة الوضع القانوني(بنك 
 

20,000,000 

وزارة األشغال وشئون الب دياع والتخطيط 
 العمراني )شئون األشغال(

1,583,000 1,683,000 

 6,000,000 6,000,000 وزارة المواصالع واالتصاالع

                                                           
بإصدار قانون املرور، قد أوجد مدخوالت للوزارة، وعليه فإن تلك اإليرادات احملصلة جيب إضافتها يف  3112( لسنة 32فيما خيص إيرادات وزارة الداخلية فإن قانون رقم ) 1

 بند اإليرادات العامة يف مشروع قانون امليزانية.

من إصدار تشريع ترى اللجنة بأن اإليرادات احملصلة من البنك جيب إضافتها يف بند اإليرادات العامة يف مشروع دراسة الوضع القانوني لبنك اإلسكان وما قد حيتاجه مع  3

 قانون امليزانية.
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 البيان
 تعديل النواب

2015 2016 

وزارة األشغال وشئون الب دياع والتخطيط 
 العمراني(العمراني )شئون الب دياع والتخطيط 

65,000 65,000 

 3راداع استخراج الرمالإي
 

50,000,000 

 10,885 10,885 مج س المناقصاع والمزايداع

 77,000 57,000 المج س األك   ل بيئة

 110,476,090 40,998,090 اإلجمالي

مليون دينار بحريني زيادة في  41،009،101وعليه أوجدت اللجنة ما مقداره 
 . 5102مليون دينار زيادة في إيرادات  001،472،101، 5102إيرادات 

 

 :مقترحات اللجنة لتنمية اإليرادات

يجب وضع تقديراع إليراداع شركة ممت كاع البحرين القابضة والشركاع التابعة  .0
 وإدخالها ضمن الموازنة العامة ل دولة.  لها،

لتنويع  واضحةيجب تنمية اإليراداع غير النتطية من خالل وضع استراتيجية  .2
 مصادر الدخل. 

بيع جميع لوحاع المركباع ذاع األرقام المميزة في مزاد ك ني، وضخ ت ك  .3
برغبة بهذا الخصوص  االعامة ل دولة، ك ما بأن هناك اقتراًح الميزانيةاإليراداع في 

أكتوبر  21( بتاريخ 33/0875ة في خطابها رقم )د ر م/وقد جاء رد الحكوم
 ك   االقتراح المذكور. ةموافقم بال2111

 

 :ثانيا: المصروفات المتكررة والدعم الحكومي المباشر

                                                           
ارة، وعليه فإن تلك بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، قد أوجد مدخوالت للوز 3112( لسنة 23فيما خيص إيرادات استخراج الرمال فإن إصدار قانون رقم ) 2

 اإليرادات احملصلة جيب إضافتها يف بند اإليرادات العامة يف مشروع قانون امليزانية.
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 توضيح: المبالغ المدرجة أدناه تمثل مقدار الزيادة المطلوبة

 :المؤسسة العامة للشباب والرياضة .0

 أغراض الزيادة 2016 2015

2,000,000 3,000,000 

 1,500,000زيادة مصروفاع األندية بمب غ : 2105سنة 
 ل مراكز الرياضة. 500,000لألندية الوطنية، ومب غ 

 1,000,000زيادة مصروفاع األندية بمب غ : 2106سنة 
 ل مراكز الرياضة. 2,000,000لألندية الوطنية، ومب غ 

أسباب الزيادة: احتضان الشباب وتوفير بيئة مناسبة لحمايتهم 
 من االنحراف والعمل ك   تثقيتهم فهم مستقبل الوطن.

 

 

 :جامعة البحرين .5

 أغراض الزيادة 2016 2015
 زيادة مصروفاع أغراض البحث الع مي 1,677,000 322,000

 إعانة المواد الغذائية .3

 أغراض الزيادة 2016 2015

10,000,000 23,710,000 
كدم المساس بالمكتسباع المقدمة ل مواطنين، وأن يحصل 

 ك   ما هو متعود ك يه مسبقا.
 :العملهيئة تنظيم سوق  .4

 أغراض الزيادة 2016 2015
1,000,000 1,000,000  

 :مجلس الشور  .2

 أغراض الزيادة 2016 2015
بالزيادة المب غ اإلجمالي  

 6,234,945  

 

 المب غ اإلجمالي بالزيادة
1,157,600  

تقاكد األكضاء واحتساب الترق من الميزانية 
 المقترحة من المج س  والتي تقدم بها المج س
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 :المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان .2

 أغراض الزيادة 2016 2015
: تسديد العجز المالي المتراكم من السنواع 2105الزيادة ل عام   1,348,000   1,000,000 

ألف دينار إضافة إل  قيام المؤسسة  451 دالسابقة والمقدر ب
بكثير من األنشطة القادمة خصوصا ت ك األنشطة التي تمكنها من 

 تحقيق االكتمادية.
: االستمرار في تقديم األنشطة المخت تة التي 2106الزيادة ل عام 

تمكن المؤسسة من تحقيق االكتمادية ولتعزيز مكانتها مح يا 
 وإق يميا وآسيويا.

 :النوابمجلس  .7

 أغراض الزيادة 2016 2015
 المب غ اإلجمالي بالزيادة

5,691,008  

بالزيادة المب غ اإلجمالي  

 2,033,000  
  + مصروفاع المج ستقاكد أكضاء التكمي ية 

 :الصندوق الوطني االجتماعي .9

 أغراض الزيادة 2016 2015

02,021,001 02,021,001 
 زيادة كالوة كل شخص من ذوي االحتياجاع

دينار 011الخاصة مب غ   
 

 :عالوة تحسين مستو  المعيشة للمتقاعدين .0

 أغراض الزيادة 2016 2015
يتقاض  راتبا  زيادة كالوة كل متقاكد 05،541،841 05،541،841

دينار وأقل مب غ وقدره  811تقاكديا قدره 
دينار شهريا 31  

مالحظة: كدد المتقاكدين في هذه التئة 
  ( شخص34،014،111)
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 :دعم األسر محدودة الدخل .01

 أغراض الزيادة 2016

34,511,001 

كدم المساس بالمكتسباع المقدمة ل مواطنين، 
وأن يحصل ك   ما هو متعود ك يه مسبقا، 

تظل كالوة الغالء ك   المعايير السابقة وأن 
والمعتمدة في الميزانية السابقة وبذاع المب غ 

 السابق
 

 :المصروفات المتكررةمقترحات اللجنة لتقليص 

 % سنويا.3المتكررة بنسبة  تق يص المصروفاع .0

تق يص موازناع مصروفاع نتقاع المؤتمراع والمهام الرسمية الخارجية  .2
ل وزراء والمسؤولين الحكوميين بحيث تكون جميع الرحالع ك   درجة رجال 

 األكمال بدال من الدرجة األول ، وذلك توافقا مع مبدأ شد الحزام. 

تق يص ن ديوان الخدمة المدنية مجموكة من اإلجراءاع التي يتم بموجبها إكال .3
، إاّل باستثناءاع وشروط %31بنسبة  العمل اإلضافي والجزئي في الحكومة

ن هناك الكثير من الوزاراع والهيئاع والمؤسساع الحكومية إحيث  ،صارمة
 ية لذلك، األمر التي تتيح لموظتيها العمل اإلضافي دون أن تكون هناك حاجة فع

 الذي يتسبب في هدر المال العام. 

وضع استراتيجية لتق يص اكتماد الحكومة ك   استئجار األراضي والعقاراع  .4
 م يون دينار.  21نها ك تع الدولة في العام الماضي إوالممت كاع المخت تة، حيث 

م ن استخدام الناس وتتاك هإتق يص نتقاع مصروفاع "الطباكة والنشر"، حيث  .5
 ،مع الطباكة الورقية تراجع كثيرا، وباإلمكان تق يص مصروفاع هذا البند

 .2106لكترونية نهاية ل  اإلإخطة واضحة لالنتقال ووضع 

تق يص مصروفاع "الصيانة"، واالكتتاء بالصيانة الضرورية والطارئة لألبنية  .6
اع في واألجهزة وكاّفة الممت كاع الحكومية، ك   أن تتم مراجعة ت ك المصروف

 الميزانية الالحقة. 
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)حسبما تم رفعه من قبل رئيس لجنة  رؤية اللجنة فيما يخص الدعم الحكومي المباشر
 الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب(

 يجب أن تكون الموازنة متضمنة األمور التالية: 

االحتتاظ بذاع الموازناع المخصصة ل دكم المالي ل س ع األساسية )البترول  .0
 الحمراء والبيضاء والطحين(.  موالغاز وال حو

كدم المساس بالمكتسباع المقدمة ل مواطنين، وأن يحصل ك   ما هو متعود  .2
 ك يه مسبقا.

 اإلبقاء ك   الدكم المالي لذوي الدخل المحدود أو ما يعرف بد "كالوة الغالء.  .3

 :: مصروفات المشاريعثالثا

 مقدار الزيادة أو النقصان المطلوبةتوضيح: المبالغ المدرجة أدناه تمثل 

% من الرقم المدرج في الميزانية 51تختيض ميزانية مصروفاع المشاريع إل  
وذلك بناء ك   ما تم صرفه فع يا في الميزانية السابقة حيث لم تتجاوز نسبة 
الصرف النصف، آخذين في االكتبار أن كثير من المشاريع مدرجة تحع برنامج 

وك يه ف ن يؤثر ذلك ك   المشاريع الحكومية، وال جنة بذلك تضع الدكم الخ يجي، 
 %.51الخيار ل حكومة في إكادة توزيع مصروفاع المشاريع بعد تق يصها إل  نسبة 
 وتقترح ال جنة أن يتم تق يص ميزانية مصروفاع المشاريع ل جهاع اآلتية:

م يون دينار  7 مب غ وقدره تق يص ميزانية مصروفاع المشاريع وزارة الداخ ية  .0
 .2106وذاع المب غ ل عام  2105ل عام 

ألف  511 مب غ وقدره  تق يص ميزانية مصروفاع المشاريع الحرس الوطني .2
 .2106وذاع المب غ ل عام  2105دينار ل عام 

 مب غ وقدره تق يص ميزانية مصروفاع المشاريع لوزارة الخارجية  .3
 .2106ل عام  0،111،111، و 2105ل عام  0،511،111

 مب غ وقدره تق يص ميزانية مصروفاع المشاريع لوزارة الصناكة والتجارة  .4
 .2106ل عام  0،211،111، و 2105ل عام  0،511،111
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 0،251،111 مب غ وقدره تق يص ميزانية مصروفاع المشاريع لوزارة المالية  .5
 .2106ل عام  0،251،111، و2105ل عام 

 01،111،111نتط البحرين بمقدار  تق يص ميزانية مصروفاع المشاريع لشركة .6
 .2106ل عام  21،111،111، و 2105ل عام 

تأجيل ميزانية مصروفاع المشاريع لديوان الخدمة المدنية في هذه الميزانية ك    .7
 أن تتم مراجعتها في الميزانية الالحقة.

تأجيل ميزانية مصروفاع المشاريع لشركة نتط البحرين في هذه الميزانية  .8
تصل حساباع الشركة، ك ما بأن ال جنة تؤيد مبدأ التصل ك   أن والمخصصة ل

 تتم مراجعته في الميزانية الالحقة.

فيما يخص المشاريع الرأسمالية المصنتة فقد قررع ال جنة تأجيل ميزانية  .1
 مصروفاع بعض المشاريع كما يبينها الجدول أدناه:

 2016 2015 المشاريع

 200,000- 200,000- إنشاء المج س الوطني

 3,000,000- 3,000,000- تطوير قطاع التع يم

 1,000,000- 1,000,000- مشاريع بوليتكنك

 5,000,000- 10,000,000- 0توسعة مبن  المطار 

 10,000,000- 10,000,000- 2توسعة مبن  المطار 

 11,895,000- 8,125,000- احتياطي مشاريع
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 ميزانية مصروفاع المشاريع ل جهاع اآلتية:كما وتطالب ال جنة بزيادة 

 بالمب غ اآلتي:  ل مؤسسة العامة ل شباب والرياضةزيادة مصروفاع المشاريع  .0

 أغراض الزيادة 2106 2105

500,000 1,000,000 
مشاريع األندية الوطنية والمراكز 

 الرياضية
 بالمب غ اآلتي:  لهيئة شئون اإلكالمزيادة مصروفاع المشاريع  .2

 أغراض الزيادة 2106
1,000,000  

 بالمب غ اآلتي:  لوزارة اإلسكانزيادة مصروفاع المشاريع  .3

 أغراض الزيادة 2106 2105
 يبينها الجدول أدناه 70,000,000 20,000,000

 

 

 تتاصيل الميزانية
 التدفق النقدي

2105 2106 
 3.5 17.5 مشروع الحورة )استمالك المنطقة كام ة +  بناء الحي األول(

كمارتين في أم الحصم( –شريط العماراع )المرح ة األول    
 

01 
المرح ة األول  –مشروع الرم ي اإلسكاني ) العماراع السكنية (   2.5 6.5 

سكان المحافظة الجنوبيةإ ) الحي األول (    
 

21 
 مشاريع إسكانية أخرى

 
31 

 71 21 المجموع
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األشغال وشئون الب دياع والتخطيط العمراني لوزارة زيادة مصروفاع المشاريع  .4
 بالمب غ اآلتي:  )شئون األشغال(

 أغراض الزيادة 2106
 يبينها الجدول أدناه 25,000,000

 

 تتاصيل الميزانية
 التدفق النقدي

2105 2106 
 شئون الطرق

 4،111  تطوير تقاطع غاز البحرين
 6،111  تطوير شارع التاتح

 8،111  التاروقتطوير تقاطع 
 شئون الصرف الصحي

 3،111  محطاع المعالجة والخطوط الرئيسية
 4،111  المحافظة ك   خ يج توب ي

 25،111  المجموع

 

المشاريع لوزارة األشغال وشئون الب دياع والتخطيط العمراني زيادة مصروفاع  .5
 بالمب غ اآلتي: )شئون الب دياع والتخطيط العمراني( 

 أغراض الزيادة 2106 2105
 يبينها الجدول أدناه 00,000,000 5,000,000
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 تتاصيل الميزانية
 التدفق النقدي

2105التعديل ك     
التعديل ك   
2106 

 مشاريع مستمرة
 21 20 الحوافز واإلكاناع التشجيعية/األسماك
 300 200 المصاريف الزراكية الرئيسة والتركية

 100 50 اآللياع الزراكية
 250 150 صيانة وتشغيل شبكة المصارف
 20 20 الحوافز واإلكاناع الزراكية

 مشاريع قيد التنتيذ
 1,000 250 تطوير مرافئ صيد األسماك

تطوير المركز الوطني لالستزراع 
 500 500 البحري

 500 500 الشعب المرجانية

 218 220 تطوير ساحل البسيتين
 3,500 2,500 زيادة الرقعة الخضراء

 1,000 500 تطوير المحاجر البيطرية والمختبراع
 100 100 المخطط الهيك ي االستراتيجي

 1,500 1,000 تنتيذ المخططاع

 200 200 تطوير المناطق القروية

 150 150 الحاضناع الزراكية في هورة كالي

 2,000 2,000 مشروع التعويضاع العامة

 142 140 تطوير منطقة القضيبية
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 مرئيات وزارة املالية:

أهمية معالجة الوضع المالي الحالي، في ظل تنامي المصروفاع مقارنة بحجم  .0
اإليراداع من خالل اتخاذ مجموكة من القراراع الحاسمة والسريعة، مع التأكيد 

 ك   كدم المساس بحقوق المواطنين.

 ل مواطنين.السعي إل  كدم الوصول إل  مرح ة قد تؤثر ك   الوضع االقتصادي  .2

أهم التحدياع التي تواجه االقتصاد البحريني في الوقع الراهن هي القدرة ك    .3
 االقتراض الخارجي.

إنه من المتوقع تحسن الوضع االقتصادي من خالل كدة خياراع منها مراجعة  .4
سياساع الدكم وتنويع مصادر الدخل خالل السنواع السع القادمة ل وصول إل  

 المصروفاع.توازن بين المدخول و

 أهمية تحول االقتصاد البحريني من األرخص إل  االقتصاد األكثر قيمة. .5

إن الحكومة تدرس كدة خياراع بشأن رفع الدكم كن الكثير من القطاكاع  .6
 كالكهرباء والمشتقاع النتطية.

التتكير في حجم الحكومة المناسب ل وضع االقتصادي بما يعكس القدرة ك   التمويل  .7
 اع الخاص لتقديم الخدماع الحكومية.ومساهمة القط

في ما يتع ق بحق االمتياز الممنوح لشركة بابكو والذي بموجبه تمنح دوالًرا واحًدا  .8
كن كل برميل نتط، فإن هذه العم ية خاضعة ألنظمة الرقابة والتدقيق الحكومية 
ل وأنها محددة بتترة زمنية قاربع ك   االنتهاء، وهي بمثابة ضمان ل بنوك لتحصي

أقساط القروض ك   شركة بابكو، و أن أي اقتراض في المستقبل سيكون من خالل 
 قرض سيادي يتم الموافقة ك يه من قبل الس طة التشريعية.
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 الفصل الثالث: مناقشات اللجنة ملشروع قانون امليزانية العامة للدولة:
 

 الفرع األول: رؤية عامة:

العامة بشكل تتصي ي من خالل ج ساع  الميزانيةككتع ال جنة ك   دراسة 
واجتماكاع مكثتة وذلك بغرض اإلسراع في إقرار الميزانية وتقديم التقرير النهائي 
لمج س الشورى، ومن ثم تمكين الس طة التنتيذية من تمويل برامجها ومشاريعها 
التنموية، حيث إن أي تأخير ال يخدم االقتصاد الوطني خاصة أننا مطالبون جميعا 

الوقوف صتًا واحًدا لتجاوز التحدياع االقتصادية والسياسية التي تواجه اقتصادنا ب
 الوطني.

تأتي في ظروف  2106و 2105وتؤمن ال جنة بأن الميزانية الحالية ل سنتين  
صعبة وحساسة بالنسبة القتصاد مم كة البحرين، حيث إن هناك كدًدا من التحدياع 

اد البحرين ك   اإليراداع النتطية بشكل كبير يستدكي المح ية واإلق يمية، كما أن اكتم
مراكاة التق باع في أسعار النتط وما قد تؤدي إليه من كدم االستقرار في حجم 
اإليراداع المتوقعة، باإلضافة إل  التحدي األبرز وهو تعزيز الثقة في االقتصاد 

 الوطني. 

ع تحصيل الرسوم وك   هذا األساس تنظر ال جنة ل ميزانية ليس كإجراءا 
والضرائب واإليراداع األخرى وصرف ت ك اإليراداع ك   القطاكاع المخت تة، وإنما 
تنظر ل ميزانية وكذلك ل سياسة المالية كأداة اقتصادية هامة يمكن من خاللها التأثير 
ك   الحركة االقتصادية ومواجهة كل ت ك التحدياع، وخاصة قدرتها ك   جذب 

رص كمل وتحقيق األهداف االستراتيجية التي جاءع بها رؤية االستثماراع وخ ق ف
 . 2108 – 2105وبرنامج كمل الحكومة  2131البحرين االقتصادية 
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وبناء ك   هذه األسس والمبادئ قامع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بدراسة  
 2105الماليتين )مضامين وأبعاد مشروع قانون باكتماد الميزانية العامة ل دولة ل سنتين 

 ، وذلك في ضوء المع وماع والثوابع التالية:(2106و

  2131أهداف الرؤية االقتصادية لمم كة البحرين حت  سنة. 

 العامة لألموال والمناسب األمثل االستخدام تحقيق ك   الميزانية هذه قدرة مدى.  

  مؤشراع االقتصاد الوطني وتوقعاع الوضع االقتصادي في المم كة خالل
 األكوام القادمة.

 .مدى مالءمة الميزانية والوضع االقتصادي لمم كة البحرين 

 .التحدياع التي تواجه االقتصاد البحريني 

 .األسس التي اكتمدتها الحكومة الموقرة في تقديراع الميزانية العامة 

 البحرين لمم كة 2030 المستقب ية االقتصادية الرؤية تحقيقك    الميزانية هذه قدرة. 

 االقتصدادية  لالسدتراتيجية  الوطنيدة  باألولوياع المالية السياسة ربط تحقق ىمد 

  .الوطنية
 
 
 
 
 
 

محاور األهداف الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة لألعوام الفرع الثاني: 

 القادمة:

 :السيادي المحور: أواًل
 والعالقات الديمقراطي والنظام واالستقرار األمن تعزيز: االستراتيجية األولوية
 .الخارجية

 من خالل المبادراع واإلجراءاع التالية:
 :العدالة وتطبيق القانون سيادة االستقرار عن طريق وتحقيق األمن حفظ. 0
 .واألمنية ل بالد الدفاكية القدراع تطوير •
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 الطوارئ وحاالع األخطار لمواجهة الحكومية األجهزة جاهزية رفع •
 .والكوارث

 والتسامح. التآلف روح وإشاكة الوطنية الوحدة تعزيز •
 التنفيذية السلطات بين الفصل مبدأ على القائم الديمقراطي النظام تعزيز. 5

 الجميع، وتطلعات طموحات يحقق بما تعاونها مع والقضائية والتشريعية
 :التالية المبادرات تنفيذ على العمل وسيتم

 والشركية الوطنية الثوابع ضمن والحقوقي السياسي بالعمل االرتقاء •
 .الدستورية

 .والتشريعية التنتيذية الس طتين بين التعاون ترسيخ •
 .العدالة قطاع تطوير •
 .واالتصال اإلكالم بقطاع االرتقاء •
 الخارجية من خالل: العالقات تعزيز. 3
 .والدولية اإلق يمية والمنظماع والصديقة الشقيقة الدول مع التعاون تعزيز •
 .الخ يجي التعاون مج س دول مع الوثيق التعاون تعزيز •
 .العربية الدول مع التعاون تعزيز •
 

 :والمالي االقتصادي المحور :ثانًيا
مستقر  ونقدي مالي ونظام ومتنوع قوي اقتصاد ترسيخ: االستراتيجية األولوية

 في مرتفع حقيقي اقتصادي نمو معدل لتحقيق المناسبة رضيةاأل بهدف توفير
 جراءاتاإل واتخاذ اإلنتاج لعناصر الكامل واالستثمار األسعار استقرار ظل

 .العام الدين ومعالجة الميزانية عجز من للحد الكفيلة
 

 :واإلجراءات والمبادرات السياسات
 :ومستدام حقيقي اقتصادي نمو معدالت تحقيق. 0

 :المقب ة األربع السنواع مدى ك   التالية ل مبادراع األولوية وستمنح
 .مواتية لألنشطة الصناكية والتجارية خ ق بيئة تنظيمية •
 .والدولية اإلق يمية باألسواق البحرين ربط تحسين •
 .االقتصادي النمو كم ية في الخاص القطاع مشاركة تعزيز •
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 مخت ف في األنشطة االقتصادية تطوير خالل من تنويع االقتصاد المح ي •
 .القطاكاع

 خالل من العام وذلك الدين وضبط والنقدي المالي االستقرار على المحافظة. 5
 على نفسه الوقت في العمل مع اإليرادات مصادر وتنمية تنويع على التركيز
  :العامة المصروفات ضبط

 .المصروفاع وترشيد الحكومية اإليراداع زيادة •
 االكتواري. العجز ومعالجة التقاكد نظام تحسين •
 .العام الدين إدارة تحسين •
 .تعزيز أسواق رأس المال الوطنية •
 

 :والخدمات االجتماعية البشرية التنمية محور: ثالثًا
 .التنمية عملية في مساهمتهم لرفع البحرينيين تمكين: االستراتيجية األولوية
 :واإلجراءات والمبادرات السياسات

 التعليمية. الخدمات وكفاءة جودة تحسين. 0
 .المحتزة التع يمية التحتية البنية توفير •
 .المدرسية واإلدارة التدريس بجودة االرتقاء •
 .التع يم وطرائق الدراسية المناهج تطوير •
 .الخاصة االحتياجاع لذوي المقدمة التع يمية بالخدماع االرتقاء •
 .الع مي والبحث العالي التع يم بقطاع االرتقاء •
 .الخاص التع يم قطاع جودة تحسين •
 .العمل سوق متط باع مع التع يم مخرجاع مواءمة •
 الصحية. بالخدمات االرتقاء. 5
 .الوقائية الصحية الركاية برامج وتكثيف تطوير •
 .المم كة أنحاء جميع في الصحية الركاية خدماع بين التكامل تحقيق •
 .كالية جودة ذاع صحية خدماع تأمين •
 .والثانوية األولية الصحية الركاية خدماع ك   الحصول تحسين •
 .استدامة الخدماع الصحية •
 .الحكومية بالمستشتياع الطوارئ أقسام كتاءة رفع •
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 .الصحية الركاية لقطاع واإلشرافية الرقابية األنظمة تعزيز •
 ممكنة. وسرعة جودة بأفضل للمواطنين اإلسكانية الخدمات توفير. 3
 .باإلسكان المتع قة السياساع تطوير •
 .السكنية الوحداع توفير وتيرة تسريع خالل من االنتظار فترة تق يص •
 .االجتماكي السكن مشاريع توفير في الخاص القطاع دور تعزيز •
 .المسكن المتالك المناسب التمويل ك   المواطن حصول تسهيل •
 الفعالة. االجتماعية والتنمية والرعاية الدعم توفير. 4
 .االجتماكية ل خدماع القانونية البيئة وتطوير السياساع تحديث• 
 .ومهاراتهم قدراتهم وتنمية والناشئة لألطتال الالزمة الركاية توفير •
 .اإلكاقة ذوي لألشخاص والتأهي ية االجتماكية الخدماع وتطوير توفير •
 .ل مسنين والركاية االجتماكية الخدماع تطوير •
 .األسري والتماسك االستقرار دكم إل  الهادفة البرامج تنتيذ •
 .المحدود الدخل ذوي واألسر لألفراد واالجتماكي االقتصادي التمكين •
 .التنموي دورها لتعزيز األه ية المنظماع تمكين •
 .التنمية كم ية في مساهمتها ورفع البحرينية المرأة تمكين •
 متغيراع مع التتاكل من وتمكينهم قدراتهم وتنمية الشباب احتياجاع ت بية •

 .العصر
 .العمل سوق وتنظيم ل مواطنين مناسبة كمل فرص توفير •
 

 :التحتية البنية محور: رابعا
 :المستدام االقتصادي للنمو داعمة تحتية بنية تأمين :االستراتيجية األولوية
 كالية معايير ذاع تحتية بنية توفير إل  األولوية هذه في الحكومة برنامج يهدف
 .صعدةاأل كافة ك   والمستقب ية الحالية البحرين مم كة احتياجاع ت بي الجودة

 :واإلجراءات والمبادرات السياسات
 االستيعابية. القدرة وزيادة التحتية البنية تطوير

 البنية في واالستدامة الجودة تحقيق إل  الهادفة واألنظمة السياساع تطوير •
 .التحتية

 .االستدامة يضمن بما الطرق وخدماع مشاريع تنتيذ •
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 .الصحي الصرف وخدماع مشاريع تطوير •
 .االنقطاكاع من أدن  بحد والماء الكهرباء خدماع توفير •
 .والبحري والبري الجوي ل نقل التحتية البنية تطوير •
 .والبريد االتصاالع خدماع تطوير •

 :الحضرية والتنمية البيئة محور: خامسًا
 تأمين مع االستراتيجية للموارد المستدامة اإلدارة: االستراتيجية األولوية
 .المستدامة الحضرية التنمية

 
 :واإلجراءات والمبادرات السياسات

 والطاقة. الموارد استخدام كفاءة تعزيز. 0
 .منه التاقد وتق يل والماء الكهرباء استهالك كتاءة تحسين •
 .البحرين في المتنامي الط ب لت بية المتجددة ل طاقة جديدة مصادر إيجاد •
 .الغذائي األمن تحقيق •
 .األراضي استخدام فعالية تعزيز •
 للسكان. ومالئمة آمنة بيئة توفير. 5
 .الحضرية التنمية تعزيز •
 .البيئة حماية •

 :الحكومي األداء محور: سادسًا
 الحكومي األداء وكفاءة فعالية تعزيز: االستراتيجية األولوية
 الخدمات تقديم على القدرة وتحسين تطوير إلى المحور هذا في البرنامج يهدف
 .ممكنة وسرعة وفعالية كفاءة بأفضل لتكون العام القطاع في
 

 :واإلجراءات والمبادرات السياسات
 حوكمته. وتعزيز العام القطاع إنتاجية تحسين. 0
 .كم ياته ومراجعة الحكومي الجهاز تنظيم إكادة •
 .الوظيتي واإلحالل والتطوير التوظيف •
 .العام القطاع حوكمة •
 العام. القطاع في الخدمات تقديم في اإلجراءات وتبسيط تحسين. 5
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 .الحكومي والتكامل التواصل تعزيز •
 .إلكترونيًا وتطويرها الخدماع توفير •
 .االلكتروني األمن تعزير •
 والشفافية. المساءلة مبادئ تعزيز. 3
 .المناقصاع وإجراءاع الشراء كم ياع وتطوير تبسيط •
 .الداخ ي والتدقيق الرقابة •
 الحكومية. السياسات وتطوير االستراتيجي التخطيط تحسين. 4
 .والحقائق االحتياجاع ك   المبني الحكومي االستراتيجي التخطيط •
 الحكومي. األداء ومتابعة قياس آليات تطوير. 2
 .األداء مؤشراع باستخدام القياس ثقافة تعزيز •
 .الحكومي األداء متابعة •
 وإدخال الحكومة، كمل برنامج بتنتيذ المعنية الجهاع متابعة في االستمرار -

 ل برنامج التعال التنتيذ يضمن بما لذلك، المعدة ل منظومة الالزمة التحسيناع
 .المرصودة والموازناع الزمنية الجداول بحسب

 األداء ك   تعتمد ثقافة وتعزيز المؤسسي األداء متابعة آلياع تطوير -
 .االستراتيجي والتخطيط

 :الفرع الثالث: أهم التحديات

، محدودية الموارد الطبيعية من المشتقاع النتطية )الهيدروكربوناع( -0
األراضي، والمياه، نظًرا لصغر حجم مساحة المم كة، ومحدودية األراضي و

جانب النضوب  المخصصة ل زراكة مع ازدياد استهالك المواد الغذائية، إل 
المتوقع لحقول النتط والغاز الطبيعي، وتزايد الط ب ك   الموارد المائية في 

 ظل االمداداع المتاحة واستنزاف المياه الجوفية.
، إضافة إل  االنختاض في والعجز المالي في ميزانية الدولةارتتاع الدين العام  -2

اد األساسي ك   ، حيث إن االكتم2106و 2105سعر النتط المتوقع ل عامين 
 % من اإليراداع العامة.86مثل حوالي ي اإليراداع النتطية
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 ق ة إيراداع الدولة غير النتطية. -3

 اكتماد الدولة بعد النتط ك   الرسوم دون تنمية االقتصاد. -4

 صغر حجم االقتصاد وزيادة كدد السكان.  -5
 

 2112-2112: وضع الميزانية العامة للسنوات المالية الرابعالفرع 

 عتماًدا على عدد من المبادئ:ا

المحافظة ك   المكتسباع االجتماكية ل مواطنين واالستمرار في تدوفير الددكم    .0
 .النقدي المباشر وغير المباشر ل عائالع واألفراد والمتقاكدين المستحقين

 .يراداع غير النتطية وتحسين آلياع تحصي هاتنمية اإل .5
تعزيز االنضباط فدي  ، والسعي لالحكوميةالتحكم في مستوياع نمو المصروفاع  .3

 .داري في الجهاز الحكوميالصرف الحكومي وتحسين االنضباط المالي واإل
 .وضع استراتيجية ك   المدى الطويل ل تحكم في نمو مستوى الدين العام .4

 .دكم النمو في القطاكاع االقتصادية الواكدة  .2
 

 

 :العامة للدولة أهداف السياسة المالية للميزانية: الخامسالفرع 

 برنامج كمل الحكومة: .0

تخصيص اكتماداع الميزانية العامة ل دولة بما يتناسب مع المحداور الرئيسدية   
لبرنامج كمل الحكومة، وما يتضمنه البرنامج من أولوياع استراتيجية وسياساع 

 وإجراءاع تنتيذية.
التنافس فيها تنمية االقتصاد كن طريق خ ق قطاكاع جديدة ل بحرين قادرة ك    .2

 .كسياسة واضحة لتنويع مصادر الدخل

 :التحكم في مستوياع نمو المصروفاع الحكومية .3
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وضع معايير ومقداييس كم يدة   وخطواع االنضباط المالي، تعزيز كن طريق 
لضبط التصرفاع المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في كافدة الدوزاراع   

 لعالمية.والجهاع الحكومية وفق أحدث الممارساع ا

الحد من تنامي المصروفاع ووضع خطة ك   المدى المتوسط لضبط النمو في 
 مستوياع المصروفاع المتكررة.

ي األداء فد رفع مسدتوى اإلنتاجيدة   لاالستمرار في دكم برامج الخدمة المدنية 
 الحكومي.

 :مراجعة سياسة الدكم الحكومي النقدي ل مواطنين .4

الحكومي وبرامج الركاية االجتماكية ووضع مراجعة برامج سياسة الدكم أهمية 
سياسة جديدة ل دكم المالي الحكومي تهدف إل  إكادة توجيه الدكم إل  مستحقيه 
من المواطنين من خالل إكادة هيك ة مبالغ الددكم وفقدا الحتياجداع التئداع     
المستحقة، وقصر الدكم غير المباشر ك   القطاكاع االقتصدادية ذاع القيمدة   

 تي تسهم في تحقيق الترص الوظيتية ل مواطنين.المضافة ال

توحيد إدارة الدكم النقدي الحكومي، وذلك من خالل جهة حكومية محددة تتول  
مسئولية تطبيق وتطوير التشريعاع واألنظمة وكافة اإلجراءاع المتع قة بتنتيدذ  
السياساع الحكومية العامة لصرف الدكم الحكومي النقدي لألفراد واألسر مدن  

 مواطنين المستحقين.ال

 مراجعة سياسة الدكم المالي ل س ع والخدماع الحكومية .5

رفع الدكم الحكومي ل س ع والخدماع الحكومية كن األجانب، مع مراكاة التدرج 
في تطبيق هذه السياسة ك   مدى أربع سنواع، وذلك بهدف تمكين هذه التئداع  

 من استيعاب هذه الزيادة خالل هذه التترة.

م الحكومي ل س ع والخدماع الحكومية كدن الشدركاع والمؤسسداع    رفع الدك
واألنشطة التجارية تدريجيا ك   مدى ثالث سنواع، وذلك إلتاحة المجال ل قطاع 

 التجاري ل تكيف مع األسعار الحقيقية لتك تة تقديم الس ع والخدماع الحكومية.
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يسدتتيد منهدا    مراجعة وتعديل الدكم الحكومي ل س ع والخدماع الحكومية التي
المقتدرين من المواطنين، وذلك من خالل رفع الدكم ك يا أو جزئيا بحسب طبيعة 

 ومستوى االستهالك لت ك الس ع أو الخدماع الحكومية.

 :تحكم في نمو مستوى الدين العام وضع استراتيجية ك   المدى الطويل ل .6

الحدود المقبولة دوليا، والحد من نمو االكتماداع المخصصدة   ل وصول به إل 
ي وفوراع فدي  ألسداد التوائد المترتبة ك   أرصدة الدين العام، واالستتادة من 

تنتيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي تعود بالتائدة ك د   وختض فوائد الديون 
 االقتصاد الوطني.

 من خالل: دكم القطاكاع المحتزة ل نمو االقتصادي .7
نشطة والقطاكاع دكم النمو في االقتصاد من خالل التركيز ك   دكم األ -أ 

خدرى جديددة كاليدة    أاالقتصادية القائمة، واستحداث فرص اقتصادية 
نتاجية والتنافسية والتي من شانها تحقيق قيمة مضافة وفرص كمدل  اإل

 جديدة ومجزية.

سدعار  واستقرار األ العمل بالتنسيق مع السياسة النقدية لنمو االقتصاد -ب 
والتحكم في معدالع التضخم، وتعظيم االستتادة من التدرص التموي يدة   

 المتوفرة في االقتصاد.

تشجيع الشراكة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخددماع   -ج 
الحكومية وبالذاع الخدماع التع يمية والخدماع الصحية المتخصصدة،  

سبة التي من شأنها اإلسهام ك   تشجيع وتوفير الحوافز والتسهيالع المنا
القطاع الخاص ك   االستثمار في المشاريع والخدماع الحكومية، وخ ق 
فرص كمل ضمن القطاكاع االقتصادية المخت تة، ومراجعدة وتعدديل   
التشريعاع والنظم المعمول بها لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تقديم 

 الخدماع الحكومية.

تسهيالع المناسبة التي تسهم في تشجيع القطاع الخاص توفير الحوافز وال -د 
ك   االستثمار في المشاريع والخدماع الحكومية، وخ ق فدرص كمدل   

 ضمن القطاكاع االقتصادية المخت تة.
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مراجعة وتعديل القوانين والتشريعاع والنظم المعمول بها لرفدع كتداءة    -ه 
توى وسدركة  نتاجية تقديم الخدماع في القطاع الحكومي، وتحسين مسإو

 تقديم الخدماع وإنجاز المعامالع الحكومية.

دكم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج المم كة كمركز ل سدياحة   -و 
راضدي المتدوفرة   العائ ية كن طريق تحديدد المواقدع ومسداحاع األ   

 ،وترويجها لعدد من الشركاع االستثمارية العالمية في مجدال السدياحة  
 زة لالستثمار. وتقديم التسهيالع المحت

تطوير قطاع الصناكاع التحوي ية، وتعزيز قطاع االمدداد ال وجيسدتي،    -ز 
 .وترويج البحرين كمركز ل تدريب والتع يم

 

 :2112-2112األداء االقتصادي لمملكة البحرين لعام : السادسالفرع 

  من المتوقع أن يحقق 2104وفقًا إلحصائياع الربع األول والثاني والثالث لعام ،
% مع تسجيل نمو القطاع غير النتطي نسبة 482النمو االقتصادي ل عام معدل 

 %. 281% والقطاع النتطي نسبة 486

  تباطؤًَا نسبًيا مقارنة بالعام  2105من المتوقع أن يشهد النمو االقتصادي لعام
الماضي نتيجة االنختاض الم حوظ في أسعار النتط، والذي سيؤثر بدوره ك   

 ي ونمو القطاع غير النتطي.نتاق الحكوماإل

  تشير التوقعاع إل  تباطؤ نسبي في معدالع النمو االقتصادي خالل التترة ما
% سنويًا مع 4، ومن المتوقع أن يظل معدل النمو دون 2108-2105بين 

 افتراض معدالع نمو متحتظة إلنتاج النتط الخام. 

 يب، ويشكل هذا التدني من المتوقع أن تبق  أسعار النتط متدنية ك   المدى القر
 كبيًرا ك   االستدامة المالية والنمو االقتصادي. تحديًا

 في الميزانية  2111منذ  ًامالي ًاكجز نتائج تنتيذ الميزانية العامة ل دولة أظهرع
 5الدين العام  ، وب غ، وهي سريعة التأثر بانختاض أسعار النتطالعامة ل دولة

 082ارتتاًكا كبيًرا كن مستوى  ًا، محقق2103م ياراع دينار بحريني في كام 
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كما %، 30686أي ما ُيعادل نمو قدره  ،2118كام  م يار دينار بحريني في
م يون دينار بحريني ك   مدفوكاع التائدة في كام  011نتقع الحكومة أ

2103. 
 نظرة مستقبلية القتصاد مملكة البحرين

1 

 
2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f 

 %2.5 %2.8 %3.3 %3.6 %4.5 %5.3 %3.6 نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، %

 %3.0 %3.4 %3.9 %4.5 %4.9 %3.0 %6.9 القطاع غير النفطي

 %0.5 %0.5 %0.5 %0.0 %3.0 %15.3 %8.5- القطاع النفطي

 %5.1 %5.4 %8.4 %0.1 %3.0 %8.3 %4.1 نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، %

 2.8% 3.3% 2.8% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% (CPIنسبة نمو مؤشر أسعار المستهلك )% 

 %2.9 %2.9 %4.4 %2.6 %7.7 %7.8 %7.3 الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 %0.8- %1.6- %2.5- %5.3- %4.5- %3.3- %2.0- الوفر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 %57.7 %58.1 %57.8 %55.8 %49.4 %43.5 %36.7 الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 80.0 80.0 80.0 70.0 96.0 106.4 109.9 )دوالر أمريكي/برميل( Arabian Mediumالنفط خام  سعر

 * األرقام المتوقعة مبينة في المربعات المضللة

 ، وزارة المالية، الهيئة الوطنية للنفط والغازالمركزيالمصدر: الجهاز المركزي للمعلومات، مصرف البحرين 

 

 : األسس العامة لتقديرات الميزانية العامة للدولة:السابعالفرع 

 :اإليراداع العامة .0

 :اإليراداع النتطية 
 2105الماليتين  $ ل برميل ل سنتين61تم تقدير اإليراداع النتطية وفًقا لسعر  -أ 

 .2106و

ألف برميل  4681ألف برميل و 4782تقدير كمية إنتاج حقل البحرين كند تم  -ب 
ألف  051وإنتاج حقل أبو سعتة كند  2106و 2105يومًيا ل سنتين الماليتين 

 برميل يومًيا لنتس السنتين.
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 :اإليراداع غير النتطية 
م يون دينار  368اع بمب غ تم تقدير إجمالي اإليراداع غير النتطية دون اإلكان

 .2106م يون دينار ل سنة المالية  372و 2105ل سنة المالية 
 :العامة المصروفاع .2

 :المصروفاع المتكررة 

كدم المساس بالرواتب األساسية ل موظتين كن طريق تضمين الزيادة  -أ 
السنوية بمقابل تختيض ميزانياع العمل اإلضافي والعمل الجزئي وبنود 

 أخرى.

لمصروفاع التشغي ية ل جهاع الحكومية مع األخذ في االكتبار تختيض ا -ب 
 بعض االلتزاماع المالية.

زيادة ميزانية فوائد الدين العام نتيجًة الرتتاع حجم االقتراض والتختيض  -ج 
الذي طرأ ل تصنيف االئتماني ل مم كة ضمن مؤسساع التقييم الدولية، حيث 

م يون دينار ل سنتين  311و  216 تم تقدير ميزانية فوائد الدين العام بمب غ
 ك   التوالي. 2106و  2105الماليتين 

م يار  380تقدير ميزانية المصروفاع المتكررة ل وزاراع والجهاع بمب غ  -د 
 .2106و 2105دينار في كل من السنتين الماليتين 

 :مصروفاع المشاريع 
 435ب غ بم 2106و 2105تقدر ميزانية مصروفاع المشاريع ل سنتين الماليتين  -أ 

 ك   التوالي. 2106و 2105م يون دينار ل سنتين الماليتين  585م يون دينار و

م يون دينار ضمن تقديراع اكتماداع ميزانية  051تخصيص مب غ  -ب 
، وذلك لتوفير جزء من رأس 2106مصروفاع المشاريع في السنة المالية 

ساباع المال التشغي ي لتصل حساباع شركة نتط البحرين )بابكو( كن الح
 الحكومية.
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% من إجمالي 06% و02تب غ نسبة مساهمة تقديراع مصروفاع المشاريع  -ج 
 ك   التوالي. 2106و 2105المصروفاع العامة ل سنتين الماليتين 

 
 

 

 :أهم المشاريع في القطاعات الرئيسية: الثامنالفرع 

 جهة التمويل أهم المشاريع الرئيسية والجديدة القطاع

 اإلسكان
االكتماداع المالية لت بية متط باع بناء الوحداع توفير  .0

 السكنية وفًقا لبرنامج كمل الحكومة.

 الحكومة -
 الدعم الخليجي -

والصرف  الطرق
 الصحي

 الحكومة - صيانة وتطوير وفتح الطرق في مخت ف مناطق المم كة. .0

صيانة وتطوير وتشغيل شبكة الصرف الصحي في مخت ف  .2
 مناطق المم كة.

 الحكومة -

تطوير شارع الشيخ جابر األحمد الصباح )تقاطعي ألبا  .3
 والنويدراع(.

 الحكومة -
 الدعم الخليجي -

 ول  من طريق المحرق الدائري.إنشاء المرح ة األ .4
 الحكومة -
 الدعم الخليجي -

دوار  –التقاطع الثاني ك   الشارع الشيخ خ يتة بن س مان  .5
 مدينة حمد. 08إل   03

 الدعم الخليجي -

 الدعم الخليجي - من المرح ة الرابعة من توسعة محطة توب ي. تمويل جانب .6

 الكهرباء والماء

تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد  .0
 كي و فولع. 411

 الدعم الخليجي -

 الدعم الخليجي - تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل المياه. .2

 الحكومة - الصخير.نقل ك ية الهندسة بجامعة البحرين إل   .0 التعليم
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 جهة التمويل أهم المشاريع الرئيسية والجديدة القطاع

 مدارس في مخت ف مناطق المم كة. 01إنشاء  .2

 الحكومة -
 الدعم الخليجي -

الصندوق الفني  -
 الكويتي

 الصحة

 الحكومة - إنشاء المركز الوطني لمكافحة السرطان. .0

 الدعم الخليجي - إنشاء مركز غسيل الك   في الرفاع. .2

 الخليجيالدعم  - إنشاء مركز العناية لإلقامة الطوي ة في المحرق. .3

 الدعم الخليجي - إنشاء مركز الق ب. .4

المشاريع 
 االجتماعية

 الدعم الخليجي - إنشاء مجمع اإلكاقة الشامل. .0

استكمال إنشاء مركز صاحبة السمو الم كي األميرة  .2
 سبيكة بنع إبراهيم آل خ يتة االجتماكي الشامل.

 الحكومة -
تمويل قطاع  -

 خاص

 المواصالت
لزيادة القدرة االستيعابية  استكمال توسعة مبن  المطار .0

 م يون مسافر سنوًيا 0385إل  

 الحكومة -
 الدعم الخليجي -

تقديرات امليزانية العامة للدولة للسنتني الفصل الرابع: 
 :2016 – 2015املاليتني 

 :المالحظات العامة للجنة بشأن الميزانية العامة للدولة: األولالفرع 

 

االقتصادي باستحداث قطاكاع اقتصادية ترى ال جنة أهمية تطوير الهيكل  -0
 منتجة.

ترى ال جنة أهمية دراسة تنويع مصادر الدخل، ووضع خطة زمنية لتنتيذ ما  -2
 يتم االتتاق ك يه بين الس طتين التشريعية والتنتيذية.
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ترى ال جنة أهمية دراسة جميع أوجه الدكم والمساكداع المقدمة حالًيا، ووضع  -3
 وجيه الدكم والمساكداع ل مستحقين من المواطنين.خطة لتطبيق سياسة إكادة ت

ترى ال جنة أهمية وضع دراسة شام ة ووافية لمعالجة العجز وسداد الدين العام  -4
 والتوائد المترتبة ك   القروض.

ترى ال جنة أهمية دراسة كيتية إكداد الميزانية وفق األساليب والمناهج كاكتماد  -5
 اع القادمة.الميزانية الصترية إلكداد الميزاني

 

 :اإليرادات العامة: الثانيالفرع 

 

 أوالً: تقسيم اإليرادات العامة:
 تتكون اإليرادات الحكومية من التالي:

 .إيراداع نتطية -0
 إيراداع غير نتطية وتتكون من التالي: -5

o رسوم. 
o كوائد استثماراع حكومية. 
o إكاناع مالية. 

 :تقديرات أسعار النفط

دوالر  1683و 2103دوالر أمريكي في سنة  01785س ة األوبك ب غ متوسط أسعار النتط في 

وبداية سنة  2104سعار في االنختاض مع نهاية سنة . وتواص ع األ2104أمريكي في سنة 

 4786ما يعادل  2105سعار لشهري يناير وفبراير من سنة حيث ب غ متوسط األ 2105

 دوالر أمريكي في األسواق العالمية.

لحق ي  2104المح ي، فقد ب غ متوسط أسعار مبيعاع النتط خالل سنة أما ك   الصعيد 

ألف  4883نتاج النتط لحقل البحرين إدوالر أمريكي. كما ب غ متوسط  16سعتة  البحرين وأبو
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، فقد انختض متوسط 2105برميل في اليوم خالل شهر ديسمبر. أما في شهر يناير من سنة 

 دوالر أمدريدكدي. 47سعتة إل   أبوأسعار مبيعاع النتط لحق ي البحرين و

 

 

 

 المصدر: وزارة المالية

أما بشأن توقعاع أسعار النتط ك   المدى القصير، فقدع تتاوتع توقعاع المنظماع الدولية ما 

 ، وذلك ك   النحو التالي:2105دوالر أمريكي ل برميل لسنة  58و 51بين 

 

 المصدر: وزارة المالية
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 الماليةالمصدر: وزارة 

 :العامة لدول مجلس التعاون في الموازناتتقديرات أسعار النفط 

العامة لدول مج س التعاون خالل السنتين  الموازناعتراوحع تقديراع أسعار النتط في 
دوالر أمريكي، وقد اكتمدع مم كة البحرين سعر نتط مقارب لسعر  75و 45السابقتين ما بين 

دوالر أمريكي لدورة الميزانية ل سنتين  61األسواق العالمية ل ميزانية العامة والذي ب غ 
 .2106و 2105الماليتين 

 

المصدر:  

 وزارة المالية
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 :ائيييييييات تاريخيييييية للميزانية العامة للدولةإحص

 السنة 

سعر 

النفط 

 المقدر 

اجمالي المصروفات من 

البيانات الواردة من 

 وزارة المالية  

اجمالي المصروفات بعد 

مناقشة الميزانية مع 

 مجلس النواب

نسبة 

 التغيير 

الفائض /العجز  

ميزانية وزارة 

 المالية 

العجز الفعلي حسب 

 الحساب الختامي  

2005 $30 1,391,641,000  

       

1,462,833,400  5.12% 136,527,000- 382,230,125  

2006 $30 1,442,533,000  

       

1,577,576,600  9.36% 171,937,000- 281,120,166  

2007 $40 1,884,296,000  

       

1,854,600,000  -1.58% 439,185,000- 218,596,536  

2008 $40 1,903,490,000  

       

1,871,900,000  -1.66% 469,856,000- 547,380,653  

2009 $40 2,026,448,000  

       

2,082,948,000  2.79% 190,377,000- 446,005,952- 

2010 $40 2,136,228,000  

       

2,192,728,000  2.64% 239,106,000- 459,730,839- 

2011 $80 2,565,620,000  

       

3,123,577,000  21.75% 372,673,000- 31,328,784- 

2012 $80 2,687,820,000  

       

3,075,015,000  14.41% 440,355,000- 226,644,748- 

2013 $90 3,449,917,000  

       

3,624,092,000  5.05% 662,025,000- 410,087,582- 

2014 $90 3,543,214,000  

       

3,707,743,000  4.64% 752,909,000- 455,066,070- 

  23,031,207,000 _ المجموع 

     

24,573,013,000  6.69% 752,909,000- 599,536,495- 

 
 
 
 
 
 
 
 



029 
 

 
 
 

 :2016-2015تقديرات اإليرادات العامة للسنتني املاليتني ثانيًا: 
 

 5102-5102للسنتين الماليتين تقديرات اإليرادات إجمالي 

شام ة اإليراداع النتطية وغير  2106و 2105تقدر اإليراداع الحكومية ل سنتين الماليتين 

 النتطية وإيراداع اإلكاناع وفقا لما ي ي:

 )م يون دينار(

 البيان
 $60التقديراع حسب 

2015 2016 

 1,268 1,269 صافي إيرادات النفط

 149 صافي إيراداع حقل البحرين  
149 

 254 251 )ال يشمل الدكم المقدر(إيراداع حقل البحرين     

 (105) (103) الدكم ل مبيعاع المح ية ل نتط    

 1,141 1,141 صافي إيراداع حقل أبو سعتة  

 (21) (21) احتياطي األجيال القادمة

 470 414 صافي إيرادات الغاز

 19 17 النفطيةالضرائب 

 1,758 1,701 صافي اإليراداع النتطية

 372 368 اإليراداع غير النتطية

 28 28 إيراداع اإلكاناع



029 
 

 2,158 2,097 إجمالي اإليراداع

 

 :أسس تقديرات ميزانية اإليرادات النفطية

 

 



022 
 

 .$ ل برميل61تم تقدير اإليراداع النتطية وفقًا لسعر  .0

ألف برميل يوميًا ل سنة المالية  4782تم تقدير كمية إنتاج حقل البحرين من النتط كند  .2
 .2106ألف برميل يوميًا ل سنة المالية  4681و 2105

 2105ألف برميل يوميًا لكل من السنتين الماليتين  051تقدير إنتاج حقل أبوسعتة كند  .3
 .2106و

م يار قدم مكعب  48583 يار قدم مكعب وم 47383نتاج السنوي ل غاز كند تم تقدير اإل .4
 ك   التوالي. 2106و 2105ل سنواع المالية 

 41خصم دوالر واحد كن كل برميل نتط يتم تصديره إل  الخارج يزيد سعره ك    .5
 .دوالر ليرصد بحساب احتياطي األجيال القادمة

 :تقديرات الدعم المخصص للنفط والغاز

 01585م يون دينار و 01287لمبيعاع النتط ل سوق المح ية بمب غ جمالي الدكم المقدم إتم تقدير 

 .دوالر أمريكي 61ك   التوالي ك   أساس سعر  2106و 2105م يون دينار ل سنتين الماليتين 

 :أسس تقديرات ميزانية اإليرادات غير النفطية واالعانات

 2105م يون دينار ل سنة المالية  316يراداع غير النتطية )مع اإلكاناع( بمب غ جمالي اإلإتم تقدير 

، حيث تم تقدير اإلكاناع بمعدل استالم إكانتين في 2106م يون دينار ل سنة المالية  411ومب غ 

 .2106و 2105م يون دينار لكل من السنتين الماليتين  28السنة بمب غ إجمالي 

م يون  372ومب غ  2105ية م يون دينار لإليراداع غير النتطية األخرى ل سنة المال 368وتم تقدير

 موزكة حسب القطاكاع المخت تة كالتالي: 2106دينار ل سنة المالية 
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 مالحظات اللجنة حول اإليرادات العامة:ثالثًا: 

%( 86حدوالي ) ال تزال اإليراداع النتطية تمثل النسبة األكبر في اإليراداع العامة  -0
سياسة تنوع مصدادر الددخل.    مما يؤكد ك   ضرورة التركيز ك   تطوير فاك ية 

كما تشير ال جنة إل  أنها قد نوهع إل  خطورة هذا األمر في الميزانيداع السدابقة   
 وضرورة مراجعة استراتيجية تنويع مصادر الدخل في المم كة.

 ك   الحكومة خطة مع برنامج زمني كن تنويع مصادر الدخل. -2

 مبدأ استرداد التك تة.مراجعة جميع الخدماع المقدمة من الحكومة ك   أساس  -3

 ك   الحكومة أن تعد الميزانية ل سنواع الالحقة ك   أساس الميزانية الصترية. -4

تقديم دراسة شام ة بخصوص تختيض الدكم، ومناقشة هذه الدراسة مدع السد طة    -5
 التشريعية قبل تنتيذها، وإكطاء مه ة كافية ل تكيف مع الوضع الجديد.

ها الحكومة كن طريق كدة جهاع والعمدل ك د    إكادة دراسة الخدماع التي تقدم -6
 توحيدها في جهاع محددة.

 )التعديالت على مشروع قانون بعد التوافق مع الحكومة بشأن باب اإليرادات العامة(
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 التعديالع المقترحة من قبل الحكومة مقترحاع الس طة التشريعية
م يون  21إدراج إيراداع بنك اإلسكان بمب غ 

 .2106دينار في سنة 
الموافقة ك   تضمين إيراداع بنك اإلسكان 

 .2106م يون دينار في سنة  21بمب غ 
زيادة إيراداع أخرى لعدد من الوزاراع 

 11و 40والجهاع الحكومية بمب غ إجمالي قدره 
 ك   التوالي. 2106و 2105م يون ل سنتين 

سيتم دراسة تنتيذ مقترحاع تنمية اإليراداع 
 الميزانية العامة ل دولة.خالل تنتيذ 

 

 اإليرادات

    

 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

 في مشروع القانون 

االعتماد كما ورد 

 في مشروع القانون 

االعتماد بعد االتفاق 

 مع الحكومة

االعتماد بعد االتفاق 

 مع الحكومة

إجمالي إيرادات النفط 

 والغاز
1,824,149,000  1,883,722,000  1,824,149,000  1,883,722,000  

احتياطي االجيال 

 القادمة
(20,641,000) (20,641,000) (20,641,000) (20,641,000) 

دعم مبيعات منتجات 

النفط في السوق 

 المحلي

(102,721,000) (105,468,000) (102,721,000) (105,468,000) 

صافي إيرادات النفط 

 والغاز
1,700,787,000  1,757,613,000  1,700,787,000  1,757,613,000  

اإليرادات غير 

 النفطية
368,342,000  371,721,000  368,342,000  391,721,000  

  28,200,000  28,200,000  28,200,000  28,200,000 اإلعانات
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  2,177,534,000  2,097,329,000  2,157,534,000  2,097,329,000 إجمالي اإليرادات

 المصروفات

    

 

 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

الميزانية التي تم 

تحويلها إلى السلطة 

 التشريعية

الميزانية التي تم 

تحويلها إلى السلطة 

 التشريعية

 الميزانية المعدلة الميزانية المعدلة

  2,564,661,000  2,382,415,000  2,483,085,000  2,381,815,000 المصروفات المتكررة

الدعم الحكومي 

 المباشر
754,171,000  652,889,000  774,171,000  652,889,000  

مجموع المصروفات 

 المتكررة
3,135,986,000  3,135,974,000  3,156,586,000  3,217,550,000  

  465,000,000  445,000,000  585,000,000  435,000,000 مصروفات المشاريع

  3,682,550,000  3,601,586,000  3,720,974,000  3,570,986,000 إجمالي المصروفات

  
     

 (1,505,016,000) (1,504,257,000) (1,563,440,000) (1,473,657,000) ( العجزالوفر / ) 

 
 

 اللجنة حول اإليرادات العامة: رابعًا: توصيات

 

الحكومة ك يه بين ال جنة المشتركة وتوصي ال جنة المج س بالموافقة ك   ما تم االتتاق 
 بإضافة إيراداع الوزاراع والجهاع المذكورة في الميزانية العامة.
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 :المصروفات العامة: الثالثالفرع 

 

 أوالً: تقديرات املصروفات العامة املقدمة من احلكومة:
 :5102-5102للسنتين الماليتين تقديرات المصروفات العامة 

شام ة المصروفاع المتكررة  2106و 2105تقدر المصروفاع الحكومية ل سنتين الماليتين 
 ومصروفاع المشاريع وفقا لما ي ي:

 م يون دينار

 البيدان
 اكتماد 

2104 
 تقديراع 

2105 

 نسبة
 التغير

 تقديراع

 2106 

 نسبة
 التغير

 - 3,136 (0.7) 3،036  3,157 المصروفاع المتكررة

 34.5  585 (21.1)  435  551 مصروفاع المشاريع

 4.2 3,721 (3.7)  3،570  3,708 المجموع
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 تقدير ميزانية المصروفات المتكررة:

بذاع و 2105م يون دينار ل سنة المالية  3،036تقدير إجمالي المصروفاع المتكررة بمب غ 

اكتماد كن  2105في السنة المالية % 187، وذلك بانختاض وقدره 2106ل سنة المالية المب غ 

في حين ثبتع نسبة تقديراع  .2104المصروفاع المتكررة في قانون الميزانية ل سنة المالية 

 .2105تقديراع السنة المالية كن ك   ما هي ك يه  2106ميزانية 

 أسس تقدير ميزانية مصروفات المشاريع:

 م يون دينار 435بمب غ  2106و 2105دير ميزانية مصروفاع المشاريع ل سنتين الماليتين تق

وذلك بما يحافظ ك   وتيرة تنتيذ المشاريع الم تزم بها أو م يون دينار ك   التوالي،  585و

 المخطط لتنتيذها حيث ستوزع الميزانياع وفقًا لما ي ي:

 يد التنتيذ، حسب التدفقاع النقدية المتوقعة لها خالل الميزانياع الخاصة بالمشاريع المستمرة وق

 ، شام ة التزاماع المشاريع المدورة مبالغها من السنواع السابقة.2106و 2105السنواع 

  ،الميزانياع الخاصة بالمشاريع الجديدة التي من المتوقع البدء في تنتيذها خالل السنواع القادمة

 الجديدة المعتمدة في دورة الميزانية الحالية.والتي تشمل إكادة جدولة المشاريع 

 

 :دراسة املصروفات املتكررة والتعديالت التي مت االتفاق عليها مع احلكومةثانيًا: 
 

 التعديالع المقترحة من قبل الحكومة مقترحاع الس طة التشريعية
مصروفاع المؤسسة العامة ميزانية زيادة 

ل مج س ل شباب والرياضة واألمانة العامة 
 4و  3األك   ل شباب والرياضة بمب غ 
 م يون دينار ل سنتين ك   التوالي.

سيتم استيعاب المبالغ اإلضافية المط وبة 
أثناء تنتيذ الميزانية العامة من ضمن 
الحساب االحتياطي الذي يخضع إلشراف 
وزارة المالية، وذلك ك   ضوء 
االحتياجاع والصرف التع ي أثناء تنتيذ  زيادة ميزانية هيئة تنظيم سوق العمل 
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 التعديالع المقترحة من قبل الحكومة مقترحاع الس طة التشريعية
 2105بم يون دينار لكل من السنتين 

 .2106و
 ية.الميزان

زيادة ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان بم يون دينار لكل من السنتين 

 .2106و 2105
 183زيادة ميزانية جامعة البحرين بمب غ 

 2105م يون دينار ل سنتين  087و
 ك   التوالي. 2106و

زيادة ميزانية مج س الشورى ومج س 
النواب الستيعاب تك تة مكافأة األكضاء 
السابقين مع زيادة الميزانية التشغي ية لكل 

م يون دينار  3و 02من المج سين بمب غ 
 ك   التوالي 2106و 2105ل سنتين 

 
 الدعم النقدي:

 التعديالع المقترحة من قبل الحكومة مقترحاع الس طة التشريعية
زيادة كالوة ذوي االحتياجاع الخاصة 

 دينار شهرًيا. 011بمب غ 
تؤكد الحكومة التزامها بإكداد دراسة حول 
مراجعة وتعديل معايير صرف مب غ الدكم 
ل معاقين خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخ 

مب غ  يحدد نأاكتماد الميزانية العامة، ك   
وفًقا لشرائح محددة دكم اإلكاقة الشهري 

، وذلك شهرًيا دينار 211أقص   وبحٍد
وفًقا لطبيعة ودرجة اإلكاقة ومستوى 
الدخل لألسرة التي تقوم بإكالة الشخص 
المعاق، ويوجه البرنامج لدكم األسر 

 المحتاجة. 
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 التعديالع المقترحة من قبل الحكومة مقترحاع الس طة التشريعية
لعالوة المتقاكدين  2106تعديل ميزانية 

مع زيادة  2105ك   مستوياع ميزانية 
دينار لكل متقاكد ال  31العالوة بمب غ 

 دينار. 811عدى راتبه يت

دينار  361 دكم نقدي بمقدار صرف مب غ
لكل متقاكد لمرة واحدة ل سنة المالية 

 711لمن يب غ راتبه التقاكدي  2105
دينار فأقل، وذلك خالل ستين يوما من 
تاريخ اكتماد الميزانية العامة، ك   أن يتم 
مراجعة معايير صرف كالوة تحسين 

 طة التشريعية معاشاع المتقاكدين مع الس
 في إطار تعديل تشريعاع أنظمة التقاكد.

بقاء ميزانياع الدكم لكل من إكانة المواد 
الغذائية ودكم األسر محدودة الدخل ك   
المعايير السابقة والمعتمدة في الميزانية 

 السابقة وبذاع المب غ السابق.

ستقوم الحكومة بالتوافق مع ال جنة 
في إطار  المختصة بالس طة التشريعية

مراجعة سياسة إكادة توجيه الدكم بتحديد 
معايير صرف مبالغ الدكم ل مستحقين من 
المواطنين، وسيتم تضمين مب غ في حساب 
التقديراع األخرى الخاضع تحع إشراف 
وزارة المالية لتغطية تكاليف مبالغ الدكم 

 الحكومي.
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 5102و 5102الحكومية للسنتين الماليتين المصروفات المتكررة حسب الوزارات والجهات 

    

 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  1,087,702,000  1,084,589,000  1,087,702,000  1,084,589,000 قطاع اإلدارة العامـــــــــة

ديوان صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء
19,342,000  19,342,000  19,342,000  19,342,000  

مكتب النائب األول لرئيس مجلس 

 الوزراء
1,860,000  1,804,000  1,860,000  1,804,000  

 نائب صاحب السمو الملكي رئيس

 الوزراء
955,000  950,000  955,000  950,000  

نائب صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء
721,000  685,000  721,000  685,000  

نائب صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء
1,093,000  1,060,000  1,093,000  1,060,000  

نائب صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء
581,000  564,000  581,000  564,000  

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء
181,000  176,000  181,000  176,000  

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء للشئون اإلقتصادية
257,000  249,000  257,000  249,000  

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء للشئون الصناعية والنفطية
140,000  142,000  140,000  142,000  

  324,000  334,000  324,000  334,000 وزارة شئون المتابعة

  494,450,000  494,450,000  494,450,000  494,450,000 وزارة الدفــــاع

  37,430,000  37,430,000  37,430,000  37,430,000 مستشفى الملك حمد الجامعي

  284,000  284,000  284,000  284,000 لمجلس الدفاع األعلىاألمانة العامة 
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  355,000,000  350,400,000  355,000,000  350,400,000 وزارة الداخلية

  34,812,000  35,889,000  34,812,000  35,889,000 جهاز األمن الوطني

  2,468,000  2,534,000  2,468,000  2,534,000 هيئة التشريع واإلفتاء القانوني

  30,047,000  30,047,000  30,047,000  30,047,000 وزارة الخارجيــة

وزارة العدل والشئون اإلسالمية 

 واألوقاف )شئون العدل(
10,794,000  10,500,000  10,794,000  10,500,000  

  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 الجهاز االداري للنيابة العامة

  12,192,000  12,108,000  12,192,000  12,108,000 المجلس األعلى للقضاء

  40,200,000  40,050,000  40,200,000  40,050,000 الحرس الوطني

  1,519,000  1,566,000  1,519,000  1,566,000 األمانة العامة لمجلس الوزراء

  5,930,000  5,916,000  5,930,000  5,916,000 ديوان الخدمة المدنية

  8,078,000  8,114,000  8,078,000  8,114,000 الجهاز المركزي للمعلومات 

وزارة العدل والشئون اإلسالمية 

 واألوقاف )الشئون اإلسالمية(
3,732,000  3,752,000  3,732,000  3,752,000  

  7,530,000  7,701,000  7,530,000  7,701,000 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

  15,214,000  15,110,000  15,214,000  15,110,000 شئون الجمارك

  626,554,000  619,345,000  626,554,000  619,345,000 قطاع الخدمات االجتماعية
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  318,710,000  315,472,000  318,710,000  315,472,000 وزارة التربية والتعليم

  238,912,000  233,912,000  238,912,000  233,912,000 وزارة الصحــــة

  271,000  279,000  271,000  279,000 المجلس االعلى للصحة

  5,793,000  5,793,000  5,793,000  5,793,000 وزارة العمل 

  11,960,000  12,239,000  11,960,000  12,239,000 المؤسسة العامة للشباب والرياضة

  10,905,000  10,956,000  10,905,000  10,956,000 التنمية االجتماعيةوزارة 

  425,000  425,000  425,000  425,000 وزارة شئون االعالم

  21,154,000  21,154,000  21,154,000  21,154,000 هيئة شئون االعالم

  7,483,000  7,652,000  7,483,000  7,652,000 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب 

 والرياضة
11,184,000  10,670,000  11,184,000  10,670,000  

  271,000  279,000  271,000  279,000 وزارة شئون الشباب والرياضة

  21,248,000  21,873,000  21,248,000  21,873,000 قطاع الخدمات االقتصاديـة

  11,335,000  11,653,000  11,335,000  11,653,000 وزارة الصناعة والتجارة 

  2,392,000  2,466,000  2,392,000  2,466,000 الهيئة الوطنية للنفط والغاز

  7,521,000  7,754,000  7,521,000  7,754,000 وزارة المالية 
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  392,244,000  403,472,000  392,244,000  403,472,000 قطاع البنية األساسيــة

  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 وزارة اإلسكان

وزارة األشغال وشئون البلديات 

 والتخطيط العمراني )شئون االشغال(
39,842,000  39,007,000  39,842,000  39,007,000  

  271,000  279,000  271,000  279,000 وزارة الطاقة

  315,735,000  325,500,000  315,735,000  325,500,000 الكهرباء والمــــاءهيئة 

  32,231,000  32,851,000  32,231,000  32,851,000 وزارة المواصالت واالتصاالت

  37,671,000  37,664,000  37,671,000  37,664,000 الميزانيات المتنوعــــــــة

وزارة األشغال وشئون البلديات 

والتخطيط العمراني )شئون البلديات 

 والتخطيط العمراني(

11,219,000  11,319,000  11,219,000  11,319,000  

  1,876,000  1,876,000  1,876,000  1,876,000 نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

  6,542,000  6,493,000  6,542,000  6,493,000 المجلس األعلى للبيئة

خليفة آل خليفة مركز محمد بن 

 التخصصي للقلب
15,465,000  15,465,000  15,465,000  15,465,000  

  1,344,000  1,486,000  1,344,000  1,486,000 وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

  1,125,000  1,125,000  1,125,000  1,125,000 مجلس المناقصات والمزايدات

  958,416,000  897,704,000  879,216,000  877,704,000 الميزانيات التحويليــــــة

  612,000  612,000  612,000  612,000 المجالس البلدية
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  2,291,000  2,362,000  2,291,000  2,362,000 المحكمة الدستورية

  250,000  250,000  250,000  250,000 صندوق النفقة 

  1,353,000  1,395,000  1,353,000  1,395,000 غرفة البحرين لتسوية المنازعات 

  3,673,000  3,787,000  3,673,000  3,787,000 هيئة الحكومة اإللكترونية

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

 الصحية
2,037,000  1,976,000  2,037,000  1,976,000  

  2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000 األوقاف السنية

  2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000 األوقاف الجعفرية

  500,000  500,000  500,000  500,000 بورصة البحرين

  43,823,000  45,178,000  43,823,000  45,178,000 جامعة البحرين

  5,413,000  5,580,000  5,413,000  5,580,000 كلية المعلمين )جامعة البحرين(

  11,818,000  12,183,000  11,818,000  12,183,000 بوليتكنك البحرين 

الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان 

 جودة التعليم والتدريب
5,022,000  4,871,000  5,022,000  4,871,000  

  43,290,000  57,000,000  43,290,000  57,000,000 إعانة المواد الغذائية

  76,000  76,000  76,000  76,000 القرآنبيت 

  8,701,000  8,970,000  8,701,000  8,970,000 مجلس الشورى
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  4,511,000  4,650,000  4,511,000  4,650,000 المحافظات

  2,962,000  3,054,000  2,962,000  3,054,000 المجلس األعلى للشئون االسالمية

  5,400,000  5,400,000  5,400,000  5,400,000 واإلداريةديوان الرقابة المالية 

  902,000  930,000  902,000  930,000 المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

  902,000  930,000  902,000  930,000 جائزة عيسى لخدمة االنسانية

  1,353,000  1,395,000  1,353,000  1,395,000 مركز عيسى الثقافي

  5,683,000  5,859,000  5,683,000  5,859,000 التنمية االقتصاديةمجلس 

  677,000  698,000  677,000  698,000 هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات

  4,400,000  4,400,000  4,400,000  4,400,000 المؤسسة الخيرية الملكية

  9,792,000  10,095,000  9,792,000  10,095,000 مجلس النواب

  1,353,000  1,395,000  1,353,000  1,395,000 معهد البحرين للتنمية السياسية

  6,585,000  6,789,000  6,585,000  6,789,000 هيئة تنظيم سوق العمل

  24,910,000  21,630,000  24,910,000  21,630,000 صندوق الضمان اإلجتماعي

  1,804,000  1,860,000  1,804,000  1,860,000 معهد اإلدارة العامة

  2,500,000  1,172,000  2,500,000  1,172,000 معرض البحرين الدولي للطيران



909 
 

    

 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 

 والدولية والطاقة
1,395,000  1,353,000  1,395,000  1,353,000  

  1,804,000  1,860,000  1,804,000  1,860,000 بدالة انترنت البحرين

  271,000  279,000  271,000  279,000 الهيئة العليا لإلعالم واالتصال

  271,000  279,000  271,000  279,000 الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

  14,700,000  14,700,000  14,700,000  14,700,000 الصندوق االجتماعي الوطني

حسابات تحت إشراف وزارة 

 المالية
638,582,000  653,036,000  658,582,000  732,236,000  

  390,000,000  296,000,000  390,000,000  296,000,000 فوائد الديـن الحكومي

  8,500,000  8,500,000  8,500,000  8,500,000 نصيب البحرين في مجلس التعاون

  2,706,000  2,790,000  2,706,000  2,790,000 مساعدات حكومية

حصة ومساهمة الحكومة في أنظمة 

 التقاعد
800,000  800,000  800,000  800,000  

إشتراكات ومساهمات في منظمات 

 األمم المتحدة
2,650,000  2,650,000  2,650,000  2,650,000  

  4,100,000  4,100,000  4,100,000  4,100,000 إلتزامات متنوعة

  361,000  372,000  361,000  372,000 القادمةمجلس احتياطي االجيال 

  16,500,000  16,500,000  16,500,000  16,500,000 االلتزامات ومبالغ الدعم ألنظمة التقاعد

عالوة تحسين مستوى المعيشة 

 للمتقاعدين
105,000,000  73,500,000  125,000,000  73,500,000  
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

تقديرات اخرى للوزارات والجهات 

 الحكومية
18,522,000  18,372,000  18,522,000  97,572,000  

  80,500,000  115,000,000  80,500,000  115,000,000 دعم االسر محدودة الدخل

  541,000  558,000  541,000  558,000 تمويل األخطار 

  2,706,000  2,790,000  2,706,000  2,790,000 برامج التقاعد المبكر  

الحكومة في نظام التأمين ضد حصة 

 التعطل
17,000,000  17,000,000  17,000,000  17,000,000  

  30,800,000  44,000,000  30,800,000  44,000,000 دعم برنامج االسكان ) عالوة اإليجار(

دعم برنامج االسكان ) تخفيض 

 االقساط االسكانية(
4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  

  3,123,835,000  3,064,647,000  3,044,635,000  3,044,647,000 المجموع

  93,715,000  91,939,000  91,339,000  91,339,000 حساب اإلحتياطي

  3,217,550,000  3,156,586,000  3,135,974,000  3,135,986,000 اإلجمالي
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 5102و  5102للسنتين الماليتين بيانات الدعم الحكومي  المباشر 

 

    

 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

مشروع 

 القانون

االعتماد كما 

ورد في 

مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  315,735,000  325,500,000  315,735,000  325,500,000 هيئة الكهرباء والمــــاء

  43,823,000  45,178,000  43,823,000  45,178,000 جامعة البحرين

  5,413,000  5,580,000  5,413,000  5,580,000 كلية المعلمين )جامعة البحرين(

  11,818,000  12,183,000  11,818,000  12,183,000 بوليتكنك البحرين 

  43,290,000  57,000,000  43,290,000  57,000,000 إعانة المواد الغذائية

عالوة تحسين مستوى المعيشة 

 للمتقاعدين
105,000,000  73,500,000  125,000,000  73,500,000  

  4,400,000  4,400,000  4,400,000  4,400,000 المؤسسة الخيرية الملكية

  24,910,000  21,630,000  24,910,000  21,630,000 صندوق الضمان اإلجتماعي

  30,800,000  44,000,000  30,800,000  44,000,000 دعم برنامج االسكان ) عالوة اإليجار(

دعم برنامج االسكان ) تخفيض االقساط 

 االسكانية(
4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  
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 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

مشروع 

 القانون

االعتماد كما 

ورد في 

مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  80,500,000  115,000,000  80,500,000  115,000,000 دعم االسر محدودة الدخل

  14,700,000  14,700,000  14,700,000  14,700,000 الصندوق االجتماعي الوطني

 652,889,000 774,171,000 652,889,000 754,171,000 اإلجمالــي

 
 

 :املصروفات املتكررةمالحظات اللجنة حول ثالثًا: 

 يجب أن تكون الموازنة متضمنة األمور التالية: 

توجيه الدكم ل مستحقين من المواطنين، ك   أن تدرس الحكومة الدكم المقدم  .0
حالًيا واالقتراحاع حول توجيه الدكم إل  الس طة التشريعية ل تشاور واالتتاق 

 .حول آلية تنتيذها

ك   الحكومة أن تدرس المصروفاع المتكررة بدقة وتضع األسس لتحديد أوجه  .2
 الصرف واالنضباط.

 أن تسع  إل  دمج اإلداراع والجهاع التي تقدم خدماع متشابهة.ك   الحكومة  .3

ك   الحكومة أن تضع سياساع واضحة ومحددة لكل مجاالع الصرف ومتابعة  .4
 ومراقبة ذلك من خالل تقارير دورية.

 السعي إل  ضبط النتقاع. .5
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 :املصروفات املتكررةاللجنة حول  رابعًا: توصيات

 ما تم االتتاق ك يه بين ال جنة المشتركة والحكومةتوصي ال جنة المج س بالموافقة ك   
  وزاراع والجهاع المذكورة في الميزانية العامة.ل بشأن المصروفاع المتكررة

ا
ً
 والتعديالت التي مت االتفاق عليها مع احلكومة: مصروفات املشاريعدراسة : خامس
ع، بحيث تدرج في ميزانية المشاريع، أهمية وضع تعريف واضح ل مشاري .0

 المشاريع الواردة طبًقا لهذا التعريف.

ك   الحكومة أن تقدم المشروكاع بالتك تة الكام ة كدراسة إل  جهة متخصصة  .2
 تدرس ت ك المشروكاع وتقدم االقتراحاع الالزمة الكتمادها في الميزانية.

 د تنتيذها.ك   الحكومة أن ترفق دراساع الجدوى ل مشاريع المرا .3

ك   الحكومة أن تخصص مبالغ ل مشاريع وفق جدول زمني، ك   أن يتم تدوير  .4
ما سينتق في السنواع الالحقة دون وضع ت ك االكتماداع في الميزانياع 

 القادمة.

تحديد ميزانية المشاريع لكل جهة بناء ك   نسبة اإلنجاز في الميزانية السابقة  .5
 مع مراكاة اإلمكانياع التع ية.

 

 

 التعديالع المقترحة من قبل الحكومة مقترحاع الس طة التشريعية
م يون  31زيادة ميزانية وزارة اإلسكان بمب غ 

 .2106و 2105دينار ل سنتين 
 ستقوم الحكومة بتعديل المب غ حسب المقترح
متضمًنا تخصيص االكتماداع المالية الالزمة 

 لتنتيذ مشروع الحوة اإلسكاني.
 05طيران الخ يج بمب غ  تختيض دكم شركة

ك    2106و 2105م يون دينار ل سنتين  21و
 التوالي.

الموافقة ك   تختيض المب غ المخصص لدكم 
م يون دينار  21و 01شركة طيران الخ يج بمب غ 

 ك   التوالي. 2106و 2105ل سنتين 
تأجيل مشروع فصل حساباع شركة نتط 

 البحرين )بابكو(.
مب غ لتصل حساباع  الموافقة ك   تأجيل رصد
 شركة نتط البحرين )بابكو(.
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 التعديالع المقترحة من قبل الحكومة مقترحاع الس طة التشريعية
زيادة مصروفاع المشاريع لوزارة األشغال 

خطيط العمراني )شؤون وشؤون الب دياع والت
 .2106م يون دينار لسنة  25 غ األشغال( بمب

 الموافقة ك   التعديل حسب المب غ المذكور.

زيادة مصروفاع المشاريع لوزارة األشغال 
 الب دياع والتخطيط العمراني )شؤونوشؤون 

 01و 5 غ الب دياع والتخطيط العمراني( بمب
ك    2106و 2105سنتين  م يون دينار ل

 التوالي.

 الموافقة ك   التعديل حسب المب غ المذكور.

تختيض ميزانياع المشاريع لعدد من الوزاراع 
 والجهاع الحكومية.

ه ستقوم الحكومة بصرف المبالغ المخصصة لهذ
المشاريع بناًء ك   المستوياع التع ية لتنتيذ ت ك 
المشاريع وك   توفر التدفقاع النقدية خالل تنتيذ 

 الميزانية.
 

 

 

 

 

    

 دينار
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 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

 45,350,000 43,350,000 45,350,000 43,350,000 قطاع اإلدارة العامـــــــــة

 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 وزارة الداخلية

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 الحرس الوطني

مكتب النائب األول لرئيس مجلس 

 الوزراء
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 وزارة الخارجيــة

وزارة العدل والشئون اإلسالمية 

 واألوقاف )شئون العدل(
700,000 700,000 700,000 700,000 

 700,000 700,000 700,000 700,000 ديوان الخدمة المدنية

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 الجهاز المركزي للمعلومات 

وزارة العدل والشئون اإلسالمية 

 واألوقاف )الشئون اإلسالمية(
800,000 800,000 800,000 800,000 

 150,000 150,000 150,000 150,000 المجلس األعلى للقضاء

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 شئون الجمارك

 10,000,000 8,000,000 10,000,000 8,000,000 مستشفى الملك حمد الجامعي

 31,102,000 31,175,000 31,102,000 31,175,000 قطاع الخدمات االجتماعية

 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 وزارة التربية والتعليم
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 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 وزارة الصحــــة

 102,000 175,000 102,000 175,000 وزارة العمل 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 المؤسسة العامة للشباب والرياضة

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 وزارة التنمية االجتماعية

 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 هيئة شئون االعالم

 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

 6,500,000 7,500,000 6,500,000 7,500,000 قطاع الخدمات االقتصاديـة

 4,000,000 5,000,000 4,000,000 5,000,000 وزارة الصناعة والتجارة 

 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 وزارة المالية 

 251,000,000 226,000,000 211,000,000 211,000,000 قطاع البنية األساسيــــــة

 145,000,000 145,000,000 130,000,000 130,000,000 وزارة اإلسكان

وزارة األشغال وشئون البلديات 

 والتخطيط العمراني )شئون االشغال(
75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 

 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 وزارة المواصالت واالتصاالت

 16,200,000 11,000,000 6,200,000 6,000,000 الميزانيات المتنوعــــــــــة
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 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

وزارة األشغال وشئون البلديات 

والتخطيط العمراني )شئون البلديات 

 والتخطيط العمراني(

5,000,000 5,000,000 10,000,000 15,000,000 

 1,000,000 800,000 1,000,000 800,000 المجلس األعلى للبيئة

 200,000 200,000 200,000 200,000 مجلس المناقصات والمزايدات

 114,848,000 125,975,000 284,848,000 135,975,000 الميزانيات التحويليــــــة

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 جامعة البحرين

 150,000 150,000 150,000 150,000 معهد االدارة العامة

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 مجلس التنمية اإلقتصادية

 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 هيئة الحكومة اإللكترونية

 55,000,000 65,000,000 75,000,000 75,000,000 شركة طيران الخليج

 0 0 150,000,000 0 شركة نفط البحرين

 41,698,000 42,825,000 41,698,000 42,825,000 المشاريع الراسمالية المصنفة

 465,000,000 445,000,000 585,000,000 435,000,000 المجموع
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ا
ً
 :مصروفات املشاريعاللجنة حول  : توصياتسادس

 

بشأن  ما تم االتتاق ك يه بين ال جنة المشتركة والحكومةتوصي ال جنة المج س بالموافقة 
 الميزانية العامة. وزاراع والجهاع المذكورة في ل مصروفاع المشاريع

ا
ً
 : توصيات اللجنة بشأن املصروفات العامة:سابع

بشأن  ما تم االتتاق ك يه بين ال جنة المشتركة والحكومةتوصي ال جنة المج س بالموافقة 
  وزاراع والجهاع المذكورة في الميزانية العامة.ل المصروفاع العامة

 

 : عجـز الميزانيـة:الرابعالفرع 

 

 قيمة العجز:أوالً: تقدير 
 

بحسب تقدير سعر النتط  2106و 2105في السنتين الماليتين  ًامن المتوقع أن تحقق الميزانية كجز

المصروفاع مقارنة بإجمالي  حجمدوالر أمريكي كما هي مبينة أدناه، وذلك نتيجة  61كند سعر 

ولتحقيق التوازن بين اإليراداع والمصروفاع فإن اإليراداع المقدرة ل سنتين الماليتين القادمتين، 

وكند  2105دوالر خالل السنة المالية  031متوسط سعر بيع النتط يجب أن يكون كند مستوى 

 .2106دوالر خالل السنة المالية  035سعر 
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 2106 – 2105كجز الميزانية 

 م يون دينار

 البيان

 دوالر(  61سعر بيع النتط ل برميل )

 التعادل 2106 التعادل 2105

 3،720  2,158 3،570  2,097 إجمالي اإليراداع

 3،720 3،720 3،570 3،570 إجمالي المصروفاع

  1 (1,563)  1 (1,474) كجز الميزانية

 - 10.9 - 10.8 نسبة العجز إل  الناتج المح ي اإلجمالي*

وللسنة المالية  مليون دينار 03،213 يبلغ 5102المالية * إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي التقديري للسنة 
 مليون دينار 04،412يبلغ  5102

   

 2106- 2105تقديراع الميزانية ل سنة المالية 

 م يون دينار

 البيان

 دوالر( 61سعر بيع النتط ل برميل )

2105  2106  

 0،884 0،824 إجمالي اإليراداع النتطية

 (20) (20) احتياطي األجيال القادمة

 (015) (013) دكم المبيعاع المح ية ل نتط

 0،758 0،710 صافي إيراداع النتط
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 411 316 اإليراداع غير النتطية واإلكاناع

 2،058 2،117 إجمالي اإليراداع

 3,721 3,571 إجمالي المصروفاع 

 (1,563) (1,474) كجز الميزانية

 10.9 10.8 نسبة العجز إل  الناتج المح ي اإلجمالي
 

 العجز: حولمالحظات اللجنة ثانيًا: 
تم تقدير العجز ك   السعر التقديري المعتمد لسعر بيدع الدنتط ضدمن تقدديراع      -0

 الميزانية العامة.

تدأثير  تؤكد ال جنة ك   ضرورة مراقبة الدين العام ألن تتاقم العجز سوف يكون له  -2
 .ك   قدرة الدولة ك   االقتراض من الداخل والخارج

كما تؤكد ال جنة، ولغرض تبني سياسة فعالة ل تحكم في الدين العام، األخذ بالمعايير  -3
 %.61ك   أن يكون في حدود  االقتصادية في كم ية االقتراض من السوق المح ية.

ضحة لسداد الدين العام وتق ديص  اك   الدولة وضع خطة مدروسة مع التزاماع و -4
 العجز.
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 املرفقة: الفصل اخلامس: اجلداول
 

 Table (1جدول )

 5102و  5102إجمالي اإليرادات والمصروفات العامة للسنتين الماليتين 

 

Total State Revenue & Expenditure for The Fiscal Years 

2015 & 2016 

 اإليرادات

 

 BD Revenue دينار

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

إيرادات إجمالي 

 النفط والغاز
1,824,149,000  1,883,722,000   Oil & Gas Revenue 

احتياطي االجيال 

 القادمة
(20,641,000) (20,641,000) Future Generations Fund 

دعم مبيعات 

منتجات النفط في 

 السوق المحلي

(102,721,000) (105,468,000) 
Oil Subsidies in Local 

Market 

إيرادات صافي 

 النفط والغاز
1,700,787,000  1,757,613,000  Net Oil & Gas Revenue 

اإليرادات غير 

 النفطية
368,342,000  391,721,000  Non Oil Revenue 

 Grants  28,200,000  28,200,000 اإلعانات
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 Total Revenue  2,177,534,000  2,097,329,000 إجمالي اإليرادات

 المصروفات

 

 BD Expenditure دينار

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

المصروفات 

 المتكررة
2,382,415,000  2,564,661,000  Recurrent Expenditures 

الدعم الحكومي 

 المباشر
774,171,000  652,889,000  Government Subsidies 

مجموع 

المصروفات 

 المتكررة

3,156,586,000  3,217,550,000  
Total Recurrent 

Expenditure 

مصروفات 

 المشاريع
445,000,000  465,000,000  Projects  Expenditure 

إجمالي 

 المصروفات
3,601,586,000  3,682,550,000  Total Expenditure 

  
    

 Surplus / ( Deficit ) (1,505,016,000) (1,504,257,000) ( العجزالوفر / ) 

 

 Table (2جدول )

و  5102اإليرادات العامة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 

5102 

Revenue by Ministries for The Fiscal Years 2015 & 2016 
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   BD دينار  

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 Oil & Gas Sector  1,757,613,000  1,700,787,000 والغاز قطاع النفط

 Net Oil Revenue  1,269,039,000  1,269,327,000 صافي إيرادات النفط

 Net Gas Revenue  469,965,000  414,147,000 صافي إيرادات الغاز

 Oil Taxation & Fees  18,609,000  17,313,000 الضرائب والرسوم النفطية

 Public Administration Sector  175,895,000  175,134,000 قطاع اإلدارة العامـــــــــة

 Ministry of Interior  40,700,000  40,454,000 وزارة الداخلية

  5,000  5,000 هيئة التشريع واإلفتاء القانوني
Legislation & Legal Opinion 

Commission 

 Ministry of Foreign Affairs  2,055,000  2,055,000 وزارة الخارجيــة

وزارة العدل والشئون اإلسالمية 

 واألوقاف )شئون العدل(
10,846,000  10,846,000  

Ministry of Justice & Islamic Affairs &  

Awqaf (Justice Affairs) 

وزارة العدل والشئون اإلسالمية 

 واألوقاف )الشئون اإلسالمية(
10,000  10,000  

Ministry of Justice & Islamic Affairs &  

Awqaf (Islamic Affairs) 

 Civil Service Bureau  5,000  5,000 ديوان الخدمة المدنية

 Central Informatics Organization  1,688,000  1,683,000 الجهاز المركزي للمعلومات

 Survey & Land Registration Bureau  20,886,000  20,376,000 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

 Customs Affairs  99,700,000  99,700,000 شئون الجمارك 

 Social Services Sector  36,194,000  35,798,000 قطاع الخدمات االجتماعية
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   BD دينار  

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 Ministry of Education  900,000  768,000 وزارة التربية والتعليم

 Ministry of Health  33,570,000  33,450,000 الصحــــةوزارة 

  Ministry of Labour  74,000  67,000 وزارة العمل 

  17,000  16,000 المؤسسة العامة للشباب والرياضة
General Organization for Youth & 

Sports 

 Ministry of Social Development  5,000  5,000 وزارة التنمية االجتماعية

 Information Affairs Authority  1,628,000  1,492,000 هيئة شئون اإلعالم

 Economic Services Sector  20,065,000  19,498,000 قطاع الخدمات االقتصاديـة

  Ministry of Industry & Commerce  20,062,000  19,495,000 وزارة الصناعة والتجارة 

  Ministry of Finance  3,000  3,000 وزارة المالية 

 Infrastructure Sector  38,959,000  37,593,000 قطاع البنية األساسيــــــة

 Ministry of Housing  35,000  34,000 وزارة االسكان

وزارة األشغال وشئون البلديات 

 والتخطيط العمراني )شئون األشغال(
267,000  267,000  

Ministry of Works, Municipalities 

Affairs & Urban Planning (Works 

Affairs) 

  38,657,000  37,292,000 وزارة المواصالت واالتصاالت
Ministry of Transportation & 

Telecommunications 

 Miscellaneous Budget  608,000  478,000 الميزانيات المتنوعــــــــــة

البلديات وزارة األشغال وشئون 

والتخطيط العمراني )شئون البلديات 

 والتخطيط العمراني(

335,000  335,000  
Ministry of Works, Municipalities 

Affairs & Urban Planning 

(Municipalities Affairs & Urban 
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   BD دينار  

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

Planning) 

 Supreme Council for the Environment  273,000  143,000 المجلس األعلى للبيئة

 Transfer Budget  2,700,000  2,541,000 الميزانيات التحويليــــــة

 Constitutional Court  4,000  4,000 المحكمة الدستورية

 E. Government Authority  200,000  200,000 هيئة الحكومة اإللكترونية

 Economic Development Board  202,000  202,000 مجلس التنمية االقتصادية

  Institute of Public Administration   987,000  900,000 معهد اإلدارة العامة

 Bahrain Polytechnic  900,000  900,000 بوليتكنك البحرين

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 

 والدولية والطاقة
50,000  50,000  

Bahrain Center for Strategic, 

International and Energy Studies 

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

 الصحية
285,000  357,000  National Health Regulatory Authority 

حسابات تحت إشراف وزارة 

 المالية
125,500,000  145,500,000  Accounts under  MOF Control 

 Grants  28,200,000  28,200,000 االعانات

من هيئة تنظيم  عوائد الحكومة

 االتصاالت
15,000,000  15,000,000  

Government Returns from 

Telecommunications Regulatory 

Authority 

  56,400,000  56,400,000 عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز
Government Returns from National Oil 

& Gas Holding Company 
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   BD دينار  

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

تنظيم  حصة الحكومة من رسوم هيئة

 سوق العمل
18,500,000  18,500,000  

Government Share from Labour 

Market Regulatory Authority Fees 

 Miscellaneous Revenue  7,400,000  7,400,000 إيرادات متنوعة

 Eskan Bank  20,000,000  0 بنك اإلسكان

 Total  2,177,534,000  2,097,329,000 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Table (3جدول )

المصروفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 

 5102و  5102
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Recurrent Expenditure by Ministries for The Fiscal Years 

2015 & 2016 

 

 BD دينار

 

 البيــــان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

  1,087,702,000  1,084,589,000 العامـــــــــةقطاع اإلدارة 
Public Administration 

Sector 

  19,342,000  19,342,000 ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
The Court of H.R.H The Prime 

Minister 

  1,804,000  1,860,000 مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
First Deputy of H.R.H The Prime 

Minister Office 

  950,000  955,000 نائب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
Deputy of H.R.H The Prime 

Minister 

  685,000  721,000 نائب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
Deputy of H.R.H The Prime 

Minister 

  1,060,000  1,093,000 نائب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
Deputy of H.R.H The Prime 

Minister 

  564,000  581,000 نائب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
Deputy of H.R.H The Prime 

Minister 

  176,000  181,000 مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
Advisor to H.R.H The Prime 

Minister 

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 

 للشئون اإلقتصادية
257,000  249,000  

Advisor to H.R.H The Prime 

Minister for Economic Affairs 

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 

 للشئون الصناعية والنفطية
140,000  142,000  

Advisor to H.R.H The Prime 

Minister for Industrial & Oil Affairs 

 Ministry of Follow-up Affairs  324,000  334,000 وزارة شئون المتابعة

 Ministry of Defence  494,450,000  494,450,000 وزارة الدفــــاع

 King Hamad University Hospital  37,430,000  37,430,000 مستشفى الملك حمد الجامعي
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 BD دينار

 

 البيــــان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

  284,000  284,000 لمجلس الدفاع األعلىاألمانة العامة 
The General Commission for the 

Higher Defence Council 

 Ministry of Interior  355,000,000  350,400,000 وزارة الداخلية

 National Security Agency  34,812,000  35,889,000 جهاز األمن الوطني

  2,468,000  2,534,000 هيئة التشريع واإلفتاء القانوني
Legislation & Legal Opinion 

Commission 

 Ministry of Foreign Affairs  30,047,000  30,047,000 وزارة الخارجيــة

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

 )شئون العدل(
10,794,000  10,500,000  

Ministry of Justice & Islamic Affairs 

&  Awqaf (Justice Affairs) 

  3,000,000  3,000,000 الجهاز االداري للنيابة العامة
Administrative Organization for 

Public Prosecution 

 Supreme Judicial Council  12,192,000  12,108,000 المجلس األعلى للقضاء

 National Guard  40,200,000  40,050,000 الحرس الوطني

  General Secretariat of the Cabinet  1,519,000  1,566,000 العامة لمجلس الوزراءاألمانة 

 Civil Service Bureau  5,930,000  5,916,000 ديوان الخدمة المدنية

 Central Informatics Organization  8,078,000  8,114,000 الجهاز المركزي للمعلومات 

واألوقاف  وزارة العدل والشئون اإلسالمية

 )الشئون اإلسالمية(
3,732,000  3,752,000  

Ministry of Justice & Islamic Affairs 

&  Awqaf (Islamic Affairs) 

 Survey & Land Registration Bureau  7,530,000  7,701,000 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

 Customs Affairs  15,214,000  15,110,000 شئون الجمارك
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 BD دينار

 

 البيــــان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 Social Services Sector  626,554,000  619,345,000 قطاع الخدمات االجتماعية

 Ministry of Education  318,710,000  315,472,000 وزارة التربية والتعليم

 Ministry of Health  238,912,000  233,912,000 وزارة الصحــــة

 Supreme Council for Health  271,000  279,000 المجلس االعلى للصحة

  Ministry of Labour  5,793,000  5,793,000 وزارة العمل 

  11,960,000  12,239,000 المؤسسة العامة للشباب والرياضة
General Organization for Youth & 

Sports 

 Ministry of Social Development  10,905,000  10,956,000 وزارة التنمية االجتماعية

  Ministry of Information Affairs  425,000  425,000 وزارة شئون االعالم

 Information Affairs Authority  21,154,000  21,154,000 هيئة شئون االعالم

  7,483,000  7,652,000 هيئة البحرين للثقافة واآلثار
Bahrain Authority for Culture & 

Antiquities 

للمجلس األعلى للشباب األمانة العامة 

 والرياضة
11,184,000  10,670,000  

General Secretariat for Youth & 

Sports High Council 

  271,000  279,000 وزارة شئون الشباب والرياضة
Ministry of  Youth & Sports 

Authority 

 Economic Services Sector  21,248,000  21,873,000 قطاع الخدمات االقتصاديـة

  Ministry of Industry & Commerce  11,335,000  11,653,000 وزارة الصناعة والتجارة 

 National Oil & Gas Authority  2,392,000  2,466,000 الهيئة الوطنية للنفط والغاز
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 BD دينار

 

 البيــــان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 Ministry of Finance  7,521,000  7,754,000 وزارة المالية 

 Infrastructure Sector  392,244,000  403,472,000 األساسيــةقطاع البنية 

 Ministry of Housing  5,000,000  5,000,000 وزارة اإلسكان

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 

 العمراني )شئون االشغال(
39,842,000  39,007,000  

Ministry of Works, Municipalities 

Affairs & Urban Planning (Works 

Affairs) 

 Ministry of Energy  271,000  279,000 وزارة الطاقة

 Electricity & Water Authority  315,735,000  325,500,000 هيئة الكهرباء والمــــاء

  32,231,000  32,851,000 وزارة المواصالت واالتصاالت
Ministry of Transportation & 

Telecommunications 

 Miscellaneous Budget  37,671,000  37,664,000 الميزانيات المتنوعــــــــة

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 

 العمراني )شئون البلديات والتخطيط العمراني(
11,219,000  11,319,000  

Ministry of Works, Municipalities 

Affairs & Urban Planning 

(Municipalities Affairs & Urban 

Planning) 

  1,876,000  1,876,000 نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
Rashed Club for Equestrian & 

Horse Racing 

  6,542,000  6,493,000 المجلس األعلى للبيئة
Supreme Council for the 

Environment 

التخصصي مركز محمد بن خليفة آل خليفة 

 للقلب
15,465,000  15,465,000  

Mohammed bin Khalifa Al Khalifa 

Cardiac Center 

  1,344,000  1,486,000 وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب
Ministry of Shura Council & 

Representatives Council Affairs 

 Tender Board  1,125,000  1,125,000 مجلس المناقصات والمزايدات
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 BD دينار

 

 البيــــان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 Transfer Budget  958,416,000  897,704,000 الميزانيات التحويليــــــة

 Municipality Councils  612,000  612,000 المجالس البلدية

 Constitutional Court  2,291,000  2,362,000 المحكمة الدستورية

 Alimony Fund  250,000  250,000 صندوق النفقة 

  1,353,000  1,395,000 غرفة البحرين لتسوية المنازعات 
Bahrain Chamber for Dispute 

Resolution 

 E. Government Authority  3,673,000  3,787,000 هيئة الحكومة اإللكترونية

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

 الصحية
2,037,000  1,976,000  

National Health Regulatory 

Authority 

 Sunni Awqaf  2,700,000  2,700,000 األوقاف السنية

 Ja'afari Awqaf  2,700,000  2,700,000 األوقاف الجعفرية

 Bahrain Bourse  500,000  500,000 بورصة البحرين

 University of Bahrain  43,823,000  45,178,000 جامعة البحرين

  5,413,000  5,580,000 البحرين( كلية المعلمين )جامعة
Teachers' College (University of 

Bahrain) 

 Bahrain Polytechnic  11,818,000  12,183,000 بوليتكنك البحرين 

الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم 

 والتدريب
5,022,000  4,871,000  

National Authority for Quality 

Assurance of Education & Training 

 Food Subsidies  43,290,000  57,000,000 إعانة المواد الغذائية
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 BD دينار

 

 البيــــان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 Bait Al-Qura'an  76,000  76,000 بيت القرآن

 Shura Council  8,701,000  8,970,000 مجلس الشورى

 Governorates  4,511,000  4,650,000 المحافظات

 High Council for Islamic Affairs  2,962,000  3,054,000 المجلس األعلى للشئون االسالمية

 National Audit Court  5,400,000  5,400,000 ديوان الرقابة المالية واإلدارية

  902,000  930,000 المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان
National Institution for Human 

Rights 

 Isa Award for Service to Humanity  902,000  930,000 جائزة عيسى لخدمة االنسانية

   Isa Cultural Centre  1,353,000  1,395,000 مركز عيسى الثقافي

 Economic Development Board  5,683,000  5,859,000 مجلس التنمية االقتصادية

  677,000  698,000 هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات
Bahrain Exhibition & Convention 

Authority 

  Royal Charity Organization  4,400,000  4,400,000 المؤسسة الخيرية الملكية

 Representatives Council  9,792,000  10,095,000 مجلس النواب

  1,353,000  1,395,000 معهد البحرين للتنمية السياسية
Bahrain Institute for Political 

Development  

  6,585,000  6,789,000 هيئة تنظيم سوق العمل
Labour Market Regulatory 

Authority 

 Social Welfare Fund  24,910,000  21,630,000 صندوق الضمان اإلجتماعي
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 BD دينار

 

 البيــــان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

  Institute of Public Administration  1,804,000  1,860,000 معهد اإلدارة العامة

  Bahrain International Air Show  2,500,000  1,172,000 معرض البحرين الدولي للطيران

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 

 والدولية والطاقة
1,395,000  1,353,000  

Bahrain Center for Strategic, 

International and Energy Studies 

 Bahrain Internet Exchange  1,804,000  1,860,000 بدالة انترنت البحرين

 Information High Council  271,000  279,000 الهيئة العليا لإلعالم واالتصال

  271,000  279,000 الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
National Authority for Space 

Sciences  

 National Social Fund  14,700,000  14,700,000 الصندوق االجتماعي الوطني

  732,236,000  658,582,000 حسابات تحت إشراف وزارة المالية
Accounts under MOF 

Control 

 Government Debt Interest  390,000,000  296,000,000 فوائد الديـن الحكومي

 Contribution to GCC  8,500,000  8,500,000 نصيب البحرين في مجلس التعاون

 Government Grants  2,706,000  2,790,000 مساعدات حكومية

 Government Share in Pension Fund  800,000  800,000 حصة ومساهمة الحكومة في أنظمة التقاعد

إشتراكات ومساهمات في منظمات األمم 

 المتحدة
2,650,000  2,650,000  Contribution to United Nations  

 Miscellaneous Commitments  4,100,000  4,100,000 إلتزامات متنوعة

 Future Generation Reserve Council  361,000  372,000 مجلس احتياطي االجيال القادمة
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 BD دينار

 

 البيــــان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

  16,500,000  16,500,000 االلتزامات ومبالغ الدعم ألنظمة التقاعد
Obligations and Subsidies for 

Retirement Systems 

  73,500,000  125,000,000 للمتقاعدينعالوة تحسين مستوى المعيشة 
Improve the Standard of Living for 

Retirees 

  97,572,000  18,522,000 تقديرات اخرى للوزارات والجهات الحكومية
Other Estimations for Line 

Ministries & Government Agencies 

 Reduce Cost of Living for Families  80,500,000  115,000,000 دعم االسر محدودة الدخل

 Risk Financing  541,000  558,000 تمويل األخطار 

 Early Retirement Scheme  2,706,000  2,790,000 برامج التقاعد المبكر  

  17,000,000  17,000,000 حصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل
The Government's Share in 

Unemployment Insurance  

  30,800,000  44,000,000 دعم برنامج االسكان ) عالوة اإليجار(
Housing Programme Support  (Rent  

Allowance) 

دعم برنامج االسكان ) تخفيض االقساط 

 االسكانية(
4,000,000  4,000,000  

Housing Programme Support  

(Housing Loans Reduction) 

 Total  3,123,835,000  3,064,647,000 المجموع

 Reserve Account  93,715,000  91,939,000 حساب اإلحتياطي

 Grand Total  3,217,550,000  3,156,586,000 اإلجمالي

 

 

 

 



992 
 

 Table (3ملحق جدول )

 5102و  5102الماليتين بيانات الدعم الحكومي  المباشر للسنتين 

Government Subsidies for The Fiscal Years 2015 & 2016 

 

 BD دينار

 

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 Electricity & Water Authority  315,735,000  325,500,000 هيئة الكهرباء والمــــاء

 University of Bahrain  43,823,000  45,178,000 جامعة البحرين

 Teachers' College (University of Bahrain)  5,413,000  5,580,000 كلية المعلمين )جامعة البحرين(

 Bahrain Polytechnic  11,818,000  12,183,000 بوليتكنك البحرين 

 Food Subsidies  43,290,000  57,000,000 إعانة المواد الغذائية

عالوة تحسين مستوى المعيشة 

 للمتقاعدين
125,000,000  73,500,000  Improve the Standard of Living for Retirees 

  Royal Charity Organization  4,400,000  4,400,000 المؤسسة الخيرية الملكية

 Social Welfare Fund  24,910,000  21,630,000 صندوق الضمان اإلجتماعي

برنامج االسكان ) عالوة دعم 

 اإليجار(
44,000,000  30,800,000  

Housing Programme Support (Rent  

Allowance) 

دعم برنامج االسكان ) تخفيض 

 االقساط االسكانية(
4,000,000  4,000,000  

Housing Programme Support  (Housing 

Loans Reduction) 
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 BD دينار

 

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 Reduce Cost of Living for Families  80,500,000  115,000,000 دعم االسر محدودة الدخل

 National Social Fund  14,700,000  14,700,000 الصندوق االجتماعي الوطني

 Total 652,889,000 774,171,000 اإلجمالــي
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 Table (4جدول  )

للسنتين الماليتين مصروفات المشاريع حسب الوزارات والجهات الحكومية 

 5102و  5102

Project Expenditure by Ministries for The Fiscal Years 2015 

& 2016 

 

 

 BD دينار

 

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 45,350,000 43,350,000 قطاع اإلدارة العامـــــــــة
Public Administration 

Sector 

 Ministry of Interior 22,000,000 22,000,000 وزارة الداخلية

 National Guard 3,000,000 3,000,000 الحرس الوطني

 3,000,000 3,000,000 مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
First Deputy of H.R.H The Prime 

Minister Office 

 Ministry of Foreign Affairs 1,500,000 1,500,000 وزارة الخارجيــة

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

 )شئون العدل(
700,000 700,000 

Ministry of Justice & Islamic 

Affairs &  Awqaf (Justice Affairs) 

 Civil Service Bureau 700,000 700,000 ديوان الخدمة المدنية

 Central Informatics Organization 1,000,000 1,000,000 الجهاز المركزي للمعلومات 

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

 )الشئون اإلسالمية(
800,000 800,000 

Ministry of Justice & Islamic 

Affairs &  Awqaf (Islamic Affairs) 

 Supreme Judicial Council 150,000 150,000 المجلس األعلى للقضاء
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 BD دينار

 

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 1,000,000 1,000,000 جهاز المساحة والتسجيل العقاري
Survey & Land Registration 

Bureau 

 Customs Affairs 1,500,000 1,500,000 شئون الجمارك

 King Hamad University Hospital 10,000,000 8,000,000 مستشفى الملك حمد الجامعي

 Social Services Sector 31,102,000 31,175,000 قطاع الخدمات االجتماعية

 Ministry of Education 7,000,000 7,000,000 وزارة التربية والتعليم

 Ministry of Health 7,000,000 7,000,000 وزارة الصحــــة

  Ministry of Labour 102,000 175,000 وزارة العمل 

 3,000,000 3,000,000 المؤسسة العامة للشباب والرياضة
General Organization for Youth & 

Sports 

 Ministry of Social Development 1,000,000 1,000,000 وزارة التنمية االجتماعية

 Information Affairs Authority 7,000,000 7,000,000 هيئة شئون االعالم

 6,000,000 6,000,000 هيئة البحرين للثقافة واآلثار
Bahrain Authority for Culture & 

Antiquities 

 Economic Services Sector 6,500,000 7,500,000 قطاع الخدمات االقتصاديـة

  Ministry of Industry & Commerce 4,000,000 5,000,000 وزارة الصناعة والتجارة 

 Ministry of Finance 2,500,000 2,500,000 وزارة المالية 

 Infrastructure Sector 251,000,000 226,000,000 األساسيــــــةقطاع البنية 
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 BD دينار

 

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 Ministry of Housing 145,000,000 145,000,000 وزارة اإلسكان

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 

 العمراني )شئون االشغال(
75,000,000 100,000,000 

Ministry of Works, Municipalities 

Affairs & Urban Planning (Works 

Affairs) 

 6,000,000 6,000,000 وزارة المواصالت واالتصاالت
Ministry of Transportation & 

Telecommunications 

 Miscellaneous Budget 16,200,000 11,000,000 الميزانيات المتنوعــــــــــة

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 

البلديات والتخطيط العمراني )شئون 

 العمراني(

10,000,000 15,000,000 

Ministry of Works, Municipalities 

Affairs & Urban Planning 

(Municipalities Affairs & Urban 

Planning) 

 1,000,000 800,000 المجلس األعلى للبيئة
Supreme Council for the 

Environment 

 Tender Board 200,000 200,000 مجلس المناقصات والمزايدات

 Transfer Budget 114,848,000 125,975,000 الميزانيات التحويليــــــة

  University of Bahrain 3,000,000 3,000,000 جامعة البحرين

  Institute of Public Administration 150,000 150,000 معهد االدارة العامة

 High Council for Islamic Affairs 1,000,000 1,000,000 اإلسالميةالمجلس األعلى للشئون 

 Economic Development Board 10,000,000 10,000,000 مجلس التنمية اإلقتصادية

 E. Government Authority 4,000,000 4,000,000 هيئة الحكومة اإللكترونية

 Gulf Air Company 55,000,000 65,000,000 شركة طيران الخليج
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 BD دينار

 

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 Various Capital Projects 41,698,000 42,825,000 المشاريع الراسمالية المصنفة

 Total 465,000,000 445,000,000 المجموع
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 Table (5جدول  )

 5102و  5102يرادات ومصروفات البلديات للسنتين الماليتين إ

Revenue & Expenditure of Municipalities  for The Fiscal 

Years 2015 & 2016 

 

 
 BD دينار

 

 البيان

2015 2016 

Description 
 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 Municipalities Revenue 58,400,000 58,400,000 ايرادات البلديات

 Municipalities Expenditure 58,400,000 58,400,000 مصروفات البلديات

 

 

 

 

 

 

 



992 
 

املتوافق عليها بني  والتعديالت مشروع القانون املقدم بني مقارنة
 احلكومة واللجنة املشرتكة

 Table (1جدول )
 5102و  5102إجمالي اإليرادات والمصروفات العامة للسنتين الماليتين 

 

Total State Revenue & Expenditure for The Fiscal Years 

2015 & 2016 

 اإليرادات

    

 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

 في مشروع القانون

االعتماد كما ورد 

 في مشروع القانون

االعتماد بعد االتفاق 

 مع الحكومة

االعتماد بعد االتفاق 

 مع الحكومة

إجمالي إيرادات النفط 

 والغاز
1,824,149,000  1,883,722,000  1,824,149,000  1,883,722,000  

احتياطي االجيال 

 القادمة
(20,641,000) (20,641,000) (20,641,000) (20,641,000) 

دعم مبيعات منتجات 

النفط في السوق 

 المحلي

(102,721,000) (105,468,000) (102,721,000) (105,468,000) 

صافي إيرادات النفط 

 والغاز
1,700,787,000  1,757,613,000  1,700,787,000  1,757,613,000  

غير اإليرادات 

 النفطية
368,342,000  371,721,000  368,342,000  391,721,000  

  28,200,000  28,200,000  28,200,000  28,200,000 اإلعانات
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  2,177,534,000  2,097,329,000  2,157,534,000  2,097,329,000 إجمالي اإليرادات

 المصروفات

    

 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

 في مشروع القانون

االعتماد كما ورد 

 في مشروع القانون

االعتماد بعد االتفاق 

 مع الحكومة

االعتماد بعد االتفاق 

 مع الحكومة

  2,564,661,000  2,382,415,000  2,483,085,000  2,381,815,000 المصروفات المتكررة

الدعم الحكومي 

 المباشر
754,171,000  652,889,000  774,171,000  652,889,000  

مجموع المصروفات 

 المتكررة
3,135,986,000  3,135,974,000  3,156,586,000  3,217,550,000  

  465,000,000  445,000,000  585,000,000  435,000,000 مصروفات المشاريع

  3,682,550,000  3,601,586,000  3,720,974,000  3,570,986,000 إجمالي المصروفات

  
     

 (1,505,016,000) (1,504,257,000) (1,563,440,000) (1,473,657,000) ( العجزالوفر / ) 
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 Table (2جدول )

و  5102اإليرادات العامة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 

5102 

Revenue by Ministries for The Fiscal Years 2015 & 2016 

  

   

 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

 في مشروع القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  1,757,613,000  1,700,787,000  1,757,613,000  1,700,787,000 قطاع النفط والغاز

  1,269,039,000  1,269,327,000  1,269,039,000  1,269,327,000 صافي إيرادات النفط

  469,965,000  414,147,000  469,965,000  414,147,000 صافي إيرادات الغاز

  18,609,000  17,313,000  18,609,000  17,313,000 الضرائب والرسوم النفطية

  175,895,000  175,134,000  175,895,000  175,134,000 العامـــــــــةقطاع اإلدارة 

  40,700,000  40,454,000  40,700,000  40,454,000 وزارة الداخلية

  5,000  5,000  5,000  5,000 هيئة التشريع واإلفتاء القانوني

  2,055,000  2,055,000  2,055,000  2,055,000 وزارة الخارجيــة

وزارة العدل والشئون اإلسالمية 

 واألوقاف )شئون العدل(
10,846,000  10,846,000  10,846,000  10,846,000  

وزارة العدل والشئون اإلسالمية 

 واألوقاف )الشئون اإلسالمية(
10,000  10,000  10,000  10,000  

  5,000  5,000  5,000  5,000 ديوان الخدمة المدنية

  1,688,000  1,683,000  1,688,000  1,683,000 للمعلومات الجهاز المركزي
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 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

 في مشروع القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  20,886,000  20,376,000  20,886,000  20,376,000 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

  99,700,000  99,700,000  99,700,000  99,700,000 شئون الجمارك 

  36,194,000  35,798,000  36,194,000  35,798,000 قطاع الخدمات االجتماعية

  900,000  768,000  900,000  768,000 وزارة التربية والتعليم

  33,570,000  33,450,000  33,570,000  33,450,000 وزارة الصحــــة

  74,000  67,000  74,000  67,000 وزارة العمل 

  17,000  16,000  17,000  16,000 المؤسسة العامة للشباب والرياضة

  5,000  5,000  5,000  5,000 وزارة التنمية االجتماعية

  1,628,000  1,492,000  1,628,000  1,492,000 هيئة شئون اإلعالم

  20,065,000  19,498,000  20,065,000  19,498,000 قطاع الخدمات االقتصاديـة

  20,062,000  19,495,000  20,062,000  19,495,000 وزارة الصناعة والتجارة 

  3,000  3,000  3,000  3,000 وزارة المالية 

  38,959,000  37,593,000  38,959,000  37,593,000 قطاع البنية األساسيــــــة

  35,000  34,000  35,000  34,000 وزارة االسكان

وزارة األشغال وشئون البلديات 

 والتخطيط العمراني )شئون األشغال(
267,000  267,000  267,000  267,000  
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 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

 في مشروع القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  38,657,000  37,292,000  38,657,000  37,292,000 وزارة المواصالت واالتصاالت

  608,000  478,000  608,000  478,000 الميزانيات المتنوعــــــــــة

وزارة األشغال وشئون البلديات 

والتخطيط العمراني )شئون البلديات 

 العمراني(والتخطيط 

335,000  335,000  335,000  335,000  

  273,000  143,000  273,000  143,000 المجلس األعلى للبيئة

  2,700,000  2,541,000  2,700,000  2,541,000 الميزانيات التحويليــــــة

  4,000  4,000  4,000  4,000 المحكمة الدستورية

  200,000  200,000  200,000  200,000 هيئة الحكومة اإللكترونية

  202,000  202,000  202,000  202,000 مجلس التنمية االقتصادية

  987,000  900,000  987,000  900,000 معهد اإلدارة العامة

  900,000  900,000  900,000  900,000 بوليتكنك البحرين

مركز البحرين للدراسات 

 والطاقةاالستراتيجية والدولية 
50,000  50,000  50,000  50,000  

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

 والخدمات الصحية
285,000  357,000  285,000  357,000  

حسابات تحت إشراف وزارة 

 المالية
125,500,000  125,500,000  125,500,000  145,500,000  

  28,200,000  28,200,000  28,200,000  28,200,000 االعانات
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 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

 في مشروع القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

عوائد الحكومة من هيئة تنظيم 

 االتصاالت
15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  

  56,400,000  56,400,000  56,400,000  56,400,000 عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز

حصة الحكومة من رسوم هيئة تنظيم 

 سوق العمل
18,500,000  18,500,000  18,500,000  18,500,000  

  7,400,000  7,400,000  7,400,000  7,400,000 إيرادات متنوعة

  20,000,000  0  0  0 بنك اإلسكان

  2,177,534,000  2,097,329,000  2,157,534,000  2,097,329,000 اإلجمالي
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 Table (3جدول )

الحكومية للسنتين الماليتين المصروفات المتكررة حسب الوزارات والجهات 

 5102و  5102

Recurrent Expenditure by Ministries for The Fiscal Years 

2015 & 2016 

    

 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  1,087,702,000  1,084,589,000  1,087,702,000  1,084,589,000 قطاع اإلدارة العامـــــــــة

ديوان صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء
19,342,000  19,342,000  19,342,000  19,342,000  

مكتب النائب األول لرئيس مجلس 

 الوزراء
1,860,000  1,804,000  1,860,000  1,804,000  

نائب صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء
955,000  950,000  955,000  950,000  

نائب صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء
721,000  685,000  721,000  685,000  

نائب صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء
1,093,000  1,060,000  1,093,000  1,060,000  

نائب صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء
581,000  564,000  581,000  564,000  

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء
181,000  176,000  181,000  176,000  

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء للشئون اإلقتصادية
257,000  249,000  257,000  249,000  

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء للشئون الصناعية والنفطية
140,000  142,000  140,000  142,000  
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  324,000  334,000  324,000  334,000 وزارة شئون المتابعة

  494,450,000  494,450,000  494,450,000  494,450,000 وزارة الدفــــاع

  37,430,000  37,430,000  37,430,000  37,430,000 مستشفى الملك حمد الجامعي

  284,000  284,000  284,000  284,000 األمانة العامة لمجلس الدفاع األعلى

  355,000,000  350,400,000  355,000,000  350,400,000 وزارة الداخلية

  34,812,000  35,889,000  34,812,000  35,889,000 جهاز األمن الوطني

  2,468,000  2,534,000  2,468,000  2,534,000 هيئة التشريع واإلفتاء القانوني

  30,047,000  30,047,000  30,047,000  30,047,000 وزارة الخارجيــة

وزارة العدل والشئون اإلسالمية 

 واألوقاف )شئون العدل(
10,794,000  10,500,000  10,794,000  10,500,000  

  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 االداري للنيابة العامةالجهاز 

  12,192,000  12,108,000  12,192,000  12,108,000 المجلس األعلى للقضاء

  40,200,000  40,050,000  40,200,000  40,050,000 الحرس الوطني

  1,519,000  1,566,000  1,519,000  1,566,000 األمانة العامة لمجلس الوزراء

  5,930,000  5,916,000  5,930,000  5,916,000 ديوان الخدمة المدنية

  8,078,000  8,114,000  8,078,000  8,114,000 الجهاز المركزي للمعلومات 
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

وزارة العدل والشئون اإلسالمية 

 واألوقاف )الشئون اإلسالمية(
3,732,000  3,752,000  3,732,000  3,752,000  

  7,530,000  7,701,000  7,530,000  7,701,000 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

  15,214,000  15,110,000  15,214,000  15,110,000 شئون الجمارك

  626,554,000  619,345,000  626,554,000  619,345,000 قطاع الخدمات االجتماعية

  318,710,000  315,472,000  318,710,000  315,472,000 وزارة التربية والتعليم

  238,912,000  233,912,000  238,912,000  233,912,000 وزارة الصحــــة

  271,000  279,000  271,000  279,000 المجلس االعلى للصحة

  5,793,000  5,793,000  5,793,000  5,793,000 وزارة العمل 

  11,960,000  12,239,000  11,960,000  12,239,000 للشباب والرياضةالمؤسسة العامة 

  10,905,000  10,956,000  10,905,000  10,956,000 وزارة التنمية االجتماعية

  425,000  425,000  425,000  425,000 وزارة شئون االعالم

  21,154,000  21,154,000  21,154,000  21,154,000 هيئة شئون االعالم

  7,483,000  7,652,000  7,483,000  7,652,000 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب 

 والرياضة
11,184,000  10,670,000  11,184,000  10,670,000  

  271,000  279,000  271,000  279,000 وزارة شئون الشباب والرياضة
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  21,248,000  21,873,000  21,248,000  21,873,000 الخدمات االقتصاديـةقطاع 

  11,335,000  11,653,000  11,335,000  11,653,000 وزارة الصناعة والتجارة 

  2,392,000  2,466,000  2,392,000  2,466,000 الهيئة الوطنية للنفط والغاز

  7,521,000  7,754,000  7,521,000  7,754,000 وزارة المالية 

  392,244,000  403,472,000  392,244,000  403,472,000 قطاع البنية األساسيــة

  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 وزارة اإلسكان

وزارة األشغال وشئون البلديات 

 والتخطيط العمراني )شئون االشغال(
39,842,000  39,007,000  39,842,000  39,007,000  

  271,000  279,000  271,000  279,000 وزارة الطاقة

  315,735,000  325,500,000  315,735,000  325,500,000 هيئة الكهرباء والمــــاء

  32,231,000  32,851,000  32,231,000  32,851,000 وزارة المواصالت واالتصاالت

  37,671,000  37,664,000  37,671,000  37,664,000 الميزانيات المتنوعــــــــة

وزارة األشغال وشئون البلديات 

والتخطيط العمراني )شئون البلديات 

 والتخطيط العمراني(

11,219,000  11,319,000  11,219,000  11,319,000  

  1,876,000  1,876,000  1,876,000  1,876,000 نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

  6,542,000  6,493,000  6,542,000  6,493,000 األعلى للبيئةالمجلس 

مركز محمد بن خليفة آل خليفة 

 التخصصي للقلب
15,465,000  15,465,000  15,465,000  15,465,000  
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  1,344,000  1,486,000  1,344,000  1,486,000 وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

  1,125,000  1,125,000  1,125,000  1,125,000 مجلس المناقصات والمزايدات

  958,416,000  897,704,000  879,216,000  877,704,000 الميزانيات التحويليــــــة

  612,000  612,000  612,000  612,000 المجالس البلدية

  2,291,000  2,362,000  2,291,000  2,362,000 المحكمة الدستورية

  250,000  250,000  250,000  250,000 صندوق النفقة 

  1,353,000  1,395,000  1,353,000  1,395,000 غرفة البحرين لتسوية المنازعات 

  3,673,000  3,787,000  3,673,000  3,787,000 هيئة الحكومة اإللكترونية

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

 الصحية
2,037,000  1,976,000  2,037,000  1,976,000  

  2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000 األوقاف السنية

  2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000 األوقاف الجعفرية

  500,000  500,000  500,000  500,000 بورصة البحرين

  43,823,000  45,178,000  43,823,000  45,178,000 جامعة البحرين

  5,413,000  5,580,000  5,413,000  5,580,000 كلية المعلمين )جامعة البحرين(

  11,818,000  12,183,000  11,818,000  12,183,000 بوليتكنك البحرين 
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان 

 جودة التعليم والتدريب
5,022,000  4,871,000  5,022,000  4,871,000  

  43,290,000  57,000,000  43,290,000  57,000,000 إعانة المواد الغذائية

  76,000  76,000  76,000  76,000 بيت القرآن

  8,701,000  8,970,000  8,701,000  8,970,000 مجلس الشورى

  4,511,000  4,650,000  4,511,000  4,650,000 المحافظات

  2,962,000  3,054,000  2,962,000  3,054,000 االسالميةالمجلس األعلى للشئون 

  5,400,000  5,400,000  5,400,000  5,400,000 ديوان الرقابة المالية واإلدارية

  902,000  930,000  902,000  930,000 المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

  902,000  930,000  902,000  930,000 جائزة عيسى لخدمة االنسانية

  1,353,000  1,395,000  1,353,000  1,395,000 مركز عيسى الثقافي

  5,683,000  5,859,000  5,683,000  5,859,000 مجلس التنمية االقتصادية

  677,000  698,000  677,000  698,000 هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات

  4,400,000  4,400,000  4,400,000  4,400,000 المؤسسة الخيرية الملكية

  9,792,000  10,095,000  9,792,000  10,095,000 مجلس النواب

  1,353,000  1,395,000  1,353,000  1,395,000 معهد البحرين للتنمية السياسية
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  6,585,000  6,789,000  6,585,000  6,789,000 هيئة تنظيم سوق العمل

  24,910,000  21,630,000  24,910,000  21,630,000 صندوق الضمان اإلجتماعي

  1,804,000  1,860,000  1,804,000  1,860,000 معهد اإلدارة العامة

  2,500,000  1,172,000  2,500,000  1,172,000 معرض البحرين الدولي للطيران

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 

 والدولية والطاقة
1,395,000  1,353,000  1,395,000  1,353,000  

  1,804,000  1,860,000  1,804,000  1,860,000 بدالة انترنت البحرين

  271,000  279,000  271,000  279,000 الهيئة العليا لإلعالم واالتصال

  271,000  279,000  271,000  279,000 الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

  14,700,000  14,700,000  14,700,000  14,700,000 الوطنيالصندوق االجتماعي 

حسابات تحت إشراف وزارة 

 المالية
638,582,000  653,036,000  658,582,000  732,236,000  

  390,000,000  296,000,000  390,000,000  296,000,000 فوائد الديـن الحكومي

  8,500,000  8,500,000  8,500,000  8,500,000 نصيب البحرين في مجلس التعاون

  2,706,000  2,790,000  2,706,000  2,790,000 مساعدات حكومية

حصة ومساهمة الحكومة في أنظمة 

 التقاعد
800,000  800,000  800,000  800,000  

إشتراكات ومساهمات في منظمات 

 األمم المتحدة
2,650,000  2,650,000  2,650,000  2,650,000  
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 دينار

 البيــــان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد كما ورد 

في مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  4,100,000  4,100,000  4,100,000  4,100,000 إلتزامات متنوعة

  361,000  372,000  361,000  372,000 مجلس احتياطي االجيال القادمة

  16,500,000  16,500,000  16,500,000  16,500,000 االلتزامات ومبالغ الدعم ألنظمة التقاعد

عالوة تحسين مستوى المعيشة 

 للمتقاعدين
105,000,000  73,500,000  125,000,000  73,500,000  

تقديرات اخرى للوزارات والجهات 

 الحكومية
18,522,000  18,372,000  18,522,000  97,572,000  

  80,500,000  115,000,000  80,500,000  115,000,000 دعم االسر محدودة الدخل

  541,000  558,000  541,000  558,000 تمويل األخطار 

  2,706,000  2,790,000  2,706,000  2,790,000 برامج التقاعد المبكر  

حصة الحكومة في نظام التأمين ضد 

 التعطل
17,000,000  17,000,000  17,000,000  17,000,000  

  30,800,000  44,000,000  30,800,000  44,000,000 دعم برنامج االسكان ) عالوة اإليجار(

برنامج االسكان ) تخفيض دعم 

 االقساط االسكانية(
4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  

  3,123,835,000  3,064,647,000  3,044,635,000  3,044,647,000 المجموع

  93,715,000  91,939,000  91,339,000  91,339,000 حساب اإلحتياطي

  3,217,550,000  3,156,586,000  3,135,974,000  3,135,986,000 اإلجمالي
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 Table (3ملحق جدول )

 5102و  5102بيانات الدعم الحكومي  المباشر للسنتين الماليتين 

Government Subsidies for The Fiscal Years 2015 & 2016 

    

 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

مشروع 

 القانون

االعتماد كما 

ورد في 

مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  315,735,000  325,500,000  315,735,000  325,500,000 هيئة الكهرباء والمــــاء

  43,823,000  45,178,000  43,823,000  45,178,000 جامعة البحرين

  5,413,000  5,580,000  5,413,000  5,580,000 )جامعة البحرين(كلية المعلمين 

  11,818,000  12,183,000  11,818,000  12,183,000 بوليتكنك البحرين 

  43,290,000  57,000,000  43,290,000  57,000,000 إعانة المواد الغذائية

عالوة تحسين مستوى المعيشة 

 للمتقاعدين
105,000,000  73,500,000  125,000,000  73,500,000  

  4,400,000  4,400,000  4,400,000  4,400,000 المؤسسة الخيرية الملكية

  24,910,000  21,630,000  24,910,000  21,630,000 صندوق الضمان اإلجتماعي

  30,800,000  44,000,000  30,800,000  44,000,000 دعم برنامج االسكان ) عالوة اإليجار(

دعم برنامج االسكان ) تخفيض االقساط 

 االسكانية(
4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  
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 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

مشروع 

 القانون

االعتماد كما 

ورد في 

مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

  80,500,000  115,000,000  80,500,000  115,000,000 دعم االسر محدودة الدخل

  14,700,000  14,700,000  14,700,000  14,700,000 الصندوق االجتماعي الوطني

 652,889,000 774,171,000 652,889,000 754,171,000 اإلجمالــي
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 Table (4جدول  )

مصروفات المشاريع حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 

 5102و  5102

Project Expenditure by Ministries for The Fiscal Years 2015 

& 2016 

    

 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

 45,350,000 43,350,000 45,350,000 43,350,000 قطاع اإلدارة العامـــــــــة

 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 وزارة الداخلية

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 الحرس الوطني

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 وزارة الخارجيــة

واألوقاف وزارة العدل والشئون اإلسالمية 

 )شئون العدل(
700,000 700,000 700,000 700,000 

 700,000 700,000 700,000 700,000 ديوان الخدمة المدنية

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 الجهاز المركزي للمعلومات 

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

 )الشئون اإلسالمية(
800,000 800,000 800,000 800,000 

 150,000 150,000 150,000 150,000 المجلس األعلى للقضاء

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 جهاز المساحة والتسجيل العقاري
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 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 شئون الجمارك

 10,000,000 8,000,000 10,000,000 8,000,000 مستشفى الملك حمد الجامعي

 31,102,000 31,175,000 31,102,000 31,175,000 قطاع الخدمات االجتماعية

 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 وزارة التربية والتعليم

 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 وزارة الصحــــة

 102,000 175,000 102,000 175,000 وزارة العمل 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 العامة للشباب والرياضةالمؤسسة 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 وزارة التنمية االجتماعية

 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 هيئة شئون االعالم

 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 هيئة البحرين للثقافة واآلثار

 6,500,000 7,500,000 6,500,000 7,500,000 قطاع الخدمات االقتصاديـة

 4,000,000 5,000,000 4,000,000 5,000,000 وزارة الصناعة والتجارة 

 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 وزارة المالية 

 251,000,000 226,000,000 211,000,000 211,000,000 قطاع البنية األساسيــــــة

 145,000,000 145,000,000 130,000,000 130,000,000 وزارة اإلسكان
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 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 

 العمراني )شئون االشغال(
75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 

 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 وزارة المواصالت واالتصاالت

 16,200,000 11,000,000 6,200,000 6,000,000 الميزانيات المتنوعــــــــــة

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 

 العمراني )شئون البلديات والتخطيط العمراني(
5,000,000 5,000,000 10,000,000 15,000,000 

 1,000,000 800,000 1,000,000 800,000 المجلس األعلى للبيئة

 200,000 200,000 200,000 200,000 مجلس المناقصات والمزايدات

 114,848,000 125,975,000 284,848,000 135,975,000 الميزانيات التحويليــــــة

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 جامعة البحرين

 150,000 150,000 150,000 150,000 معهد االدارة العامة

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 مجلس التنمية اإلقتصادية

 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 هيئة الحكومة اإللكترونية

 55,000,000 65,000,000 75,000,000 75,000,000 شركة طيران الخليج

 0 0 150,000,000 0 شركة نفط البحرين
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 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد كما 

ورد في 

 مشروع القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

 41,698,000 42,825,000 41,698,000 42,825,000 المشاريع الراسمالية المصنفة

 465,000,000 445,000,000 585,000,000 435,000,000 المجموع

 

 Table (5جدول  )

 5102 و 5102ايرادات ومصروفات البلديات للسنتين الماليتين 

Revenue & Expenditure of Municipalities  for The Fiscal 

Years 2015 & 2016 

 
   

 دينار

 البيان

2015 2016 2015 2016 

االعتماد كما 

ورد في 

مشروع 

 القانون

االعتماد كما 

ورد في 

مشروع 

 القانون

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

االعتماد بعد 

االتفاق مع 

 الحكومة

 58,400,000 58,400,000 58,400,000 58,400,000 ايرادات البلديات

 58,400,000 58,400,000 58,400,000 58,400,000 مصروفات البلديات
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:الفصل السادس: 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة  93إعمااًل لنص املادة )  
 اختيار كل من: على

 .مقرًرا أصلًيا  فرج عبداهلل األستاذ رضا .1

 مقرًرا احتياطًيا.  اخلياط حبيب األستاذ جواد .2

 

 :توصية اللجنة: السابعالفصل 

باعتماد امليزانيةة اعاامةة علدوعةة    مشروع قانون املوافقة من حيث املبدأ على  .1
( عسةنة  43)املرفق علمرسوم امللكي رقة   ، 2112 2112علسنتني املاعيتني 

 م.2112

 املوافقة على مواد مشروع اعقانون  كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق .  .2
 

 

 

 

 

 واألمر ماروض على اجمللس املوقر علتفضل باعنظر،،،
 

 خالد حسيـن املسـقطي                 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل            

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 ، 5102و 5102 باعتماد الميزانية العام للدولة للسنتين الماليتين 5102مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

 .5102( لسنة 34المرافق للمرسوم الملكي رقم )
 

نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 الديباجة

 

 

 

 

 الديباجة

     قرر المج دس إحدالل ك مدة
ل المعيد ( محل كبارة )وتعديالته)

 (.2116( لسنة 39بالقانون رقم )

 

 الديباجة

     الموافقة ك د  قدرار مج دس
( وتعديالتيه النواب بإحالل ك مة )

المعدل بالقانون رقيم  محل كبارة )
 (.2116( لسنة 39)

 (بعد التعديل الديباجة نص) 

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة   

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع ك   الدستور،

( 05بقانون رقدم ) وك   المرسوم 

بإصدددار سددنداع  0177لسددنة 

 التنمية، وتعديالته،

وك   قدانون الب ددياع الصدادر    

 (بعد التعديل الديباجة نص)

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة  

 ملك مملكة البحرين.  

 بعد االطالع ك   الدستور،

( 05وك   المرسوم بقانون رقدم ) 
بإصدددار سددنداع  0177لسددنة 

 التنمية، وتعديالته،  

وك   قدانون الب ددياع الصدادر    
( لسدنة  35بالمرسوم بقانون رقم )

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين.  

 بعد االطالع ك   الدستور،

( 05وك   المرسوم بقانون رقدم ) 
بإصدددار سددنداع  0177لسددنة 

   التنمية، وتعديالته،

وك   قدانون الب ددياع الصدادر    
( لسدنة  35بالمرسوم بقانون رقم )

 ،  وتعديالته ،2110

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين. 

 بعد االطالع ك   الدستور،

( 05وك   المرسوم بقانون رقم )

بإصدار سنداع  0177لسنة 

 التنمية، وتعديالته، 
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

( لسدنة  35بالمرسوم بقانون رقم )

( 38، المعدل بالقانون رقم )2110

 ،2116لسنة 

( 31وك   المرسوم بقانون رقدم ) 

بشأن الميزانية العامة،  2112لسنة 

 وتعديالته،

ة ( لسدن 28وك   القانون رقدم ) 

بشأن االحتياطي لألجيدال   2116

 القادمة،

 ،  وتعديالته ،2110

 

( 31وك   المرسوم بقانون رقدم ) 
بشأن الميزانية العامة،  2112لسنة 

 وتعديالته،  

( لسدنة  28وك   القانون رقدم ) 
بشأن االحتياطي لألجيدال   2116
 القادمة، 

أقر مج دس الشدورى ومج دس    

 

( 31وك   المرسوم بقانون رقدم ) 
بشأن الميزانية العامة،  2112لسنة 

 وتعديالته،  

( لسدنة  28وك   القانون رقدم ) 
بشأن االحتياطي لألجيدال   2116
 القادمة، 

أقر مج دس الشدورى ومج دس    
النواب القانون اآلتي نصده، وقدد   

وك   قانون الب دياع الصادر 

( لسنة 35بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته ،2110

 

( 31وك   المرسوم بقانون رقم )

بشأن الميزانية العامة،  2112لسنة 

 وتعديالته، 

( لسنة 28وك   القانون رقم )

بشأن االحتياطي لألجيال  2116
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

أقر مج دس الشدورى ومج دس    

النواب القانون اآلتي نصده، وقدد   

 صدقنا ك يه وأصدرناه:

اآلتي نصده، وقدد   النواب القانون 
 صدقنا ك يه وأصدرناه:

 القادمة،  صدقنا ك يه وأصدرناه:

أقر مج دس الشدورى ومج دس    

النواب القانون اآلتي نصده، وقدد   

 صدقنا ك يه وأصدرناه:

 مواد المشييروع

 

 مواد المشييروع

  قرر المج س تحويل ترقيم المواد
من الترقيم بالحروف إل  التدرقيم  

 العددي.

 مواد المشييروع

  ك د  قدرار مج دس    الموافقة
النواب بتحويل ترقيم المدواد مدن   
الترقيم بدالحروف إلد  التدرقيم    

 العددي.

 مواد المشييروع

  تحويل ترقيم المواد من الترقيم
بالحروف إل  الترقيم العددي.
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 المادة األولى المادة األولى

 ( بعد تحويل الترقيم0المادة )

  قرر المج س إكادة صياغة نص
 المادة ك   النحو الوارد أدناه.

 
 

 (بعد التعديل المادة نص)

ُتقدر إيرادات الدولة في ميزانيية  

 5102و 5102السنتين الماليتين 

 المادة األولى

 ( بعد تحويل الترقيم0المادة )

    الموافقة ك   قدرار  مج دس
النواب بإكادة صياغة نص المدادة  

 ك   النحو الوارد أدناه.

 

 (بعد التعديل المادة نص)

ي ميزانيية  ُتقدر إيرادات الدولة ف

 5102و 5102السنتين الماليتين 

 ( 0المادة )
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

ُتقدر إيراداع الدولة في ميزانيدة  

 2106و 2105السنتين المداليتين  

( دينار 4،254،863،111بمب غ )

وأربعدة   ومدائتي )أربعة م ياراع 

م يوًنا وثمانمائة وثالثدة   وخمسون

ألف دينار(، يكون نصديب   وستون

مب ددغ  2105السددنة الماليددة  

دينددددار (2،117،321،111)

م يوًندا   وتسعون)م يارين وسبعة 

ألدف   وكشدرون وثالثمائة وتسعة 

( دينار 4،574،923،111بمبلغ )

)أربعة مليارات وميائتي وأربعية   

ن مليونًا وثمانمائة وثالثية  يوسبع

يكون نصييب   ن ألف دينار(،يوست

مبلييغ  5102السيينة المالييية  

( دينييييار 5،107،350،111)

ن مليونيًا  ي)مليارين وسبعة وتسع

ن أليف  يوثالثمائة وتسعة وعشر

دينار(، ونصيب السينة الماليية   

مبلييييييييييييغ  5102

( دينار 4،574،923،111بمبلغ )

)أربعة مليارات وميائتي وأربعية   

نمائة وثالثية  ن مليونًا وثمايوسبع

ن ألف دينار(، يكون نصييب  يوست

مبلييغ  5102السيينة المالييية  

( دينييييار 5،107،350،111)

ن مليونيًا  ي)مليارين وسبعة وتسع

ن أليف  يوثالثمائة وتسعة وعشر

دينار(، ونصيب السينة الماليية   

مبلييييييييييييغ  5102

ُتقدر إيرادات الدولة في ميزانيية  

 5102و 5102السنتين الماليتين 

( دينار 4،574،923،111بمبلغ )

)أربعة مليارات وميائتي وأربعية   

ن مليونًا وثمانمائة وثالثية  يوسبع

ن ألف دينار(، يكون نصييب  يوست

مبلييغ  5102السيينة المالييية  

( دينييييار 350،1115،107،)

ن مليونيًا  ي)مليارين وسبعة وتسع

ن أليف  يوثالثمائة وتسعة وعشر
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

دينار(، ونصديب السدنة الماليدة    

( 2،057،534،111مب غ ) 2106

دينار )م يدارين ومائدة وسدبعة    

م يوًنا وخمسمائة وأربعة  وخمسون

ار(، وفًقا ل جدولين ألف دين وثالثون

( المدرافقين لهدذا   2( و)0رقمي )

 القانون.

( دينييييار 5،077،234،111)

ن ي)مليارين ومائة وسبعة وسيبع 

ن يمليونًا وخمسمائة وأربعة وثالث

ألف دينار(، وفقًا للجدولين رقمي 

( الميييرافقين لهيييذا 5( و )0)

 القانون.

 

 

( دينييييار 5،077،234،111)

ن ي)مليارين ومائة وسبعة وسيبع 

ن يمليونًا وخمسمائة وأربعة وثالث

ألف دينار(، وفقًا للجدولين رقمي 

ا ( الميييرافقين لهيييذ5( و )0)

 القانون.

دينار(، ونصيب السينة الماليية   

مبلييييييييييييغ  5102

( دينييييار 5،077،234،111)

ن ي)مليارين ومائة وسبعة وسيبع 

ن يمليونًا وخمسمائة وأربعة وثالث

وفقًا للجدولين رقمي  ألف دينار(،

( الميييرافقين لهيييذا 5( و )0)

 القانون.
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 المادة الثانية

 

 

 
 

 

 

 المادة الثانية

 ( بعد تحويل الترقيم5المادة )

 

  قرر المج س إكادة صياغة نص
 المادة ك   النحو الوارد أدناه.

 
 

 (بعد التعديل المادة نص)

 المادة الثانية

 ( بعد تحويل الترقيم5المادة )

 

     الموافقة ك د  قدرار مج دس
النواب بإكادة صياغة نص المدادة  

 ك   النحو الوارد أدناه.

 

 (بعد التعديل المادة نص)

 للدولة اإلجمالية المصروفات رُتقد

( 5المادة )
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

ُتقدر المصروفاع اإلجمالية ل دولة 

في ميزانيدة السدنتين المداليتين    

بمب دددددددغ  2106و 2105

( دينار )سبعة 7،210،161،111)

 وتسدعون م ياراع ومائتان وواحد 

ألدف   وسدتون م يوًنا وتسدعمائة  

دينار(، يكون نصيب السنة المالية 

( 3،571،186،111مب غ ) 2105

دينار )ثالثة م ياراع وخمسدمائة  

م يوًنا وتسدعمائة وسدتة    وسبعون

 للدولة اإلجمالية المصروفات ُتقدر

 المياليتين  السينتين  ميزانيية  في

 بمبليييييييغ 5102و 5102

 دينييييار( 111،032،594،7)

وأربعية   ومائتين مليارات سبعة)

ومائية وسيتة    مليونياً  وثمانين

 نصيب يكون ،(دينار وثالثين ألف

 مبلييغ 5102 المالييية السيينة

 دينييييار( 111،292،210،3)

وواحيد   وسيتمائة  مليارات ثالثة)

 المياليتين  السينتين  ميزانيية  في

 بمبليييييييغ 5102و 5102

 دينييييار( 111،032،594،7)

وأربعية   ومائتين مليارات سبعة)

ومائية وسيتة    مليونياً  وثمانين

 نصيب يكون ،(دينار وثالثين ألف

 مبلييغ 5102 المالييية السيينة

 دينييييار( 111،292،210،3)

وواحيد   وسيتمائة  مليارات ثالثة)

وستة وثميانين   مليون وخمسمائة

 للدولة اإلجمالية المصروفات ُتقدر

 المياليتين  السينتين  ميزانيية  في

 بمبليييييييغ 5102و 5102

 دينييييار( 111،032،594،7)

وأربعية   ومائتين مليارات سبعة)

ومائية وسيتة    مليونياً  وثمانين

 نصيب يكون ،(دينار وثالثين ألف

 مبلييغ 0251 المالييية السيينة



992 
 

نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

ألف ديندار(، ونصديب    وثمانون

مب ددغ  2106السددنة الماليددة  

( دينار )ثالثة 3،721،174،111)

م يوًنا  وكشرونم ياراع وسبعمائة 

ألدف   وسدبعون وتسعمائة وأربعة 

( 0دينار(، وفًقدا ل جددول رقدم )   

المرافق لهذا القانون.

وستة وثميانين   مليون وخمسمائة

 السينة  ونصييب  ،(دينييار  ألف

 مبلييييغ 5102 المالييييية

 دينييييار( 111،221،295،3)

واثنيين   وستمائة مليارات ثالثة)

وخمسييمائة  مليونييًا وثمييانين

 وفقياً  ،(دينييار  أليف  وخمسين

 لهيذا  المرافق( 0) رقيم للجدول

 .القانون

 السينة  ونصييب  ،(دينييار  ألف

 مبلييييغ 5102 المالييييية

 دينييييار( 111،221،295،3)

واثنيين   وستمائة مليارات ثالثة)

وخمسييمائة  مليونييًا وثمييانين

 وفقياً  ،(دينييار  أليف  وخمسين

 لهيذا  المرافق( 0) رقيم للجدول

 .القانون

 دينييييار( 111،292،210،3)

وواحيد   وسيتمائة  مليارات ثالثة)

وستة وثميانين   مليون وخمسمائة

 السينة  ونصييب  ،(دينييار  ألف

 مبلييييغ 5102 المالييييية

 دينييييار( 111،221،295،3)

واثنيين   وستمائة مليارات ثالثة)

وخمسييمائة  مليونييًا وثمييانين

 وفقياً  ،(دينييار  أليف  وخمسين

 لهيذا  المرافق( 0) رقيم للجدول
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 .القانون 

 المادة الثالثة

 

 

 

 

 

ُتقدر المصروفاع المتكررة ل دولة 

 المادة الثالثة

 ( بعد تحويل الترقيم3المادة )

  قرر المج س إكادة صياغة نص
 المادة ك   النحو الوارد أدناه.

 

 (بعد التعديل المادة نص)

ُتقدر المصروفات المتكررة للدولة 

 المادة الثالثة

 ( بعد تحويل الترقيم3المادة )

     الموافقة ك د  قدرار مج دس
النواب بإكادة صياغة نص المدادة  

 ك   النحو الوارد أدناه.

 (بعد التعديل المادة نص)

ر المصروفات المتكررة للدولة ُتقد

في ميزانيية السينتين المياليتين    

(3المادة )
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

في ميزانيدة السدنتين المداليتين    

بمب دددددددغ  2106و 2105

( دينار )ستة 6،270،161،111)

 وسدبعون وواحد  ومائتانم ياراع 

ألدف   وسدتون م يوًنا وتسدعمائة  

دينار(، يكون نصيب السنة المالية 

( 3،035،186،111مب غ ) 2105

دينار )ثالثة م ياراع ومائة وخمسة 

م يوًنا وتسدعمائة وسدتة    وثالثون

ألف ديندار(، ونصديب    وثمانون

في ميزانيية السينتين المياليتين    

بمبليييييييغ  5102و 5102

( دينار )ستة 2،374،032،111)

ن يمليارات وثالثمائة وأربعة وسبع

ن أليف  يمليونًا ومائة وستة وثالث

السنة المالية  دينار(، يكون نصيب

مبلييييييييييييغ  5102

( دينييييار 3،022،292،111)

)ثالثة ملييارات ومائية وسيتة    

ن مليونًا وخمسمائة وستة يوخمس

بمبليييييييغ  5102و 5102

( دينار )ستة 2،374،032،111)

ن يمليارات وثالثمائة وأربعة وسبع

ن أليف  يمليونًا ومائة وستة وثالث

دينار(، يكون نصيب السنة المالية 

مبلييييييييييييغ  5102

دينييييار ( 3،022،292،111)

)ثالثة ملييارات ومائية وسيتة    

ن مليونًا وخمسمائة وستة يوخمس

ن ألف دينييار(، ونصييب   يوثمان

ُتقدر المصروفات المتكررة للدولة 

ميزانيية السينتين المياليتين     في

بمبليييييييغ  5102و 5102

( دينار )ستة 2،374،032،111)

ن يمليارات وثالثمائة وأربعة وسبع

ن أليف  يومائة وستة وثالثمليونًا 

دينار(، يكون نصيب السنة المالية 

مبلييييييييييييغ  5102

( دينييييار 3،022،292،111)

ة )ثالثة ملييارات ومائية وسيت   
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

مب ددغ  2106السددنة الماليددة  

( دينار )ثالثة 3،035،174،111)

 وخمسة وثالثدون م ياراع ومائة 

 وسدبعون  م يوًنا وتسعمائة وأربعة

ألف دينار(، وفًقا ل جدولين رقمدي  

( المرافقين لهذا القانون.3( و)0)

ن ألف دينييار(، ونصييب   يوثمان

مبلييغ  5102السيينة المالييية  

( دينييييار 3،507،221،111)

)ثالثة مليارات وميائتين وسيبعة   

ن يئة وخمسعشر مليونًا وخمسما

ألف دينييار(، وفقيًا للجيدولين    

( المرافقين لهيذا  3( و )0رقمي )

 القانون.

مبلييغ  5102السيينة المالييية  

( دينييييار 3،507،221،111)

)ثالثة مليارات وميائتين وسيبعة   

ن يعشر مليونًا وخمسمائة وخمس

ألف دينييار(، وفقيًا للجيدولين    

( المرافقين لهيذا  3( و )0رقمي )

 القانون.

ن مليونًا وخمسمائة وستة يوخمس

ن ألف دينييار(، ونصييب   يوثمان

مبلييغ  5102السيينة المالييية  

( دينييييار 3،507،221،111)

)ثالثة مليارات وميائتين وسيبعة   

ن يعشر مليونًا وخمسمائة وخمس

ألف دينييار(، وفقيًا للجيدولين    

( المرافقين لهيذا  3( و )0رقمي )

 القانون.
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 المادة الرابعة

 

 

 

 

 

ُتقدر مصروفاع المشاريع ل دولدة  

في ميزانيدة السدنتين المداليتين    

 المادة الرابعة

 ( بعد تحويل الترقيم4المادة )

  قرر المج س إكادة صياغة نص
 المادة ك   النحو الوارد أدناه.

 

 (بعد التعديل المادة نص)

ُتقدر مصروفات المشاريع للدولية  

في ميزانيية السينتين المياليتين    

بمبليييييييغ  5102و 5102

 المادة الرابعة

 ( بعد تحويل الترقيم4المادة )

     الموافقة ك د  قدرار مج دس
ادة النواب بإكادة صياغة نص المد 

 ك   النحو الوارد أدناه.

 (بعد التعديل المادة نص)

ُتقدر مصروفات المشاريع للدولية  

في ميزانيية السينتين المياليتين    

بمبليييييييغ  5102و 5102

(4المادة )

 

 

 

 

 

ُتقدر مصروفات المشاريع للدولية  

في ميزانيية السينتين المياليتين    
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

بمب دددددددغ  2106و 2105

( دينار )م يار 0،121،111،111)

م يون ديندار(، يكدون    وكشرون

مب دغ   2105نصيب السنة المالية 

( دينددددددار 435،111،111)

م يدون   وثالثون)أربعمائة وخمسة 

دينار(، ونصديب السدنة الماليدة    

( 585،111،111مب ددغ ) 2106

 وثمدانون دينار )خمسمائة وخمسة 

م يون دينار(، وفًقا ل جدولين رقمي 

( دينيييييار 001،111،111)

)تسعمائة وعشرة ماليين دينيار(،  

 5102يكون نصيب السنة المالية 

( دينيار  442،111،111مبلغ )

ن مليون ي)أربعمائة وخمسة وأربع

دينار(، ونصيب السينة الماليية   

( 422،111،111مبلغ ) 5102

ن يدينار )أربعمائة وخمسة وسيت 

يون دينيار(، وفقيًا للجيدولين    مل

( المرافقين لهيذا  4( و )0رقمي )

( دينيييييار 001،111،111)

)تسعمائة وعشرة ماليين دينيار(،  

 5102الية يكون نصيب السنة الم

( دينيار  442،111،111مبلغ )

ن مليون ي)أربعمائة وخمسة وأربع

دينار(، ونصيب السينة الماليية   

( 111422،111،مبلغ ) 5102

ن يدينار )أربعمائة وخمسة وسيت 

مليون دينيار(، وفقيًا للجيدولين    

( المرافقين لهيذا  4( و )0رقمي )

بمبليييييييغ  5102و 5102

( دينيييييار 001،111،111)

ماليين دينيار(،   )تسعمائة وعشرة

 5102يكون نصيب السنة المالية 

( دينيار  442،111،111مبلغ )

ن مليون ي)أربعمائة وخمسة وأربع

يب السينة الماليية   دينار(، ونص

( 422،111،111مبلغ ) 5102

ن يدينار )أربعمائة وخمسة وسيت 

مليون دينيار(، وفقيًا للجيدولين    
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

( المرافقين لهيذا  4( و )0رقمي ) القانون. القانون.( المرافقين لهذا القانون.4( و)0)

 القانون.

 المادة الخامسة

 

 

 

 

 

 المادة الخامسة

 ( بعد تحويل الترقيم2المادة )

   قرر المج س تصحيح األخطداء
مبين في النص بعد النحوية كما هو 

 التعديل.

 

 (بعد التعديل المادة نص) 

 المادة الخامسة

 ( بعد تحويل الترقيم2المادة )

     الموافقة ك د  قدرار مج دس
النواب بتصحيح األخطاء النحويدة  
كما هو مبدين فدي الدنص بعدد     

 التعديل.

 (بعد التعديل المادة نص) 

(2المادة )
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 

ُتقدر المبالغ الُمحولة من إيدراداع  

النتط إل  حساب احتياطي األجيال 

القادمة ل دولة في ميزانية السدنتين  

بمب ددغ  2106و 2105المدداليتين 

( دينددار )واحددد 40،282،111)

م يوًنا ومدائتين واثندان    وأربعون

ألف دينار(، يكون نصيب  وثمانون

مب ددغ  2105السددنة الماليددة  

ُتقدر المبالغ الُمحولة من إيدراداع  

النتط إل  حساب احتياطي األجيال 

القادمة ل دولة في ميزانية السدنتين  

بمب ددغ  2106و 2105المدداليتين 

واحييد ( دينددار )40،282،111)

ن ين مليونًا وميائتين واثني  يوأربع

(، يكون نصيب ن ألف ديناريوثمان

مب ددغ  2105السددنة الماليددة  

ن يعشير ( دينار )21،640،111)

ن يمليونًا وستمائة وواحد وأربعي 

ُتقدر المبالغ الُمحولة من إيدراداع  

النتط إل  حساب احتياطي األجيال 

القادمة ل دولة في ميزانية السدنتين  

بمب ددغ  2106و 2105المدداليتين 

واحييد ( دينددار )40،282،111)

ن ين مليونًا وميائتين واثني  يوأربع

(، يكون نصيب ن ألف ديناريوثمان

مب ددغ  2105السددنة الماليددة  

ن يعشير ( دينار )21،640،111)

ن يمليونًا وستمائة وواحد وأربعي 

 

در المبالغ الُمحولة من إيدراداع  ُتق

النتط إل  حساب احتياطي األجيال 

القادمة ل دولة في ميزانية السدنتين  

بمب ددغ  2106و 2105المدداليتين 

واحييد ( دينددار )40،282،111)

ن ين مليونًا وميائتين واثني  يوأربع

(، يكون نصيب ن ألف ديناريوثمان

مب ددغ  2105السددنة الماليددة  
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 كشرون( دينار ) 21،640،111)

 وأربعدون م يوًنا وستمائة وواحدد  

ألف دينار(، وبذاع المب غ ل سدنة  

وفًقا ل جددول رقدم    2106المالية 

( المرافق لهذا القانون.0)

(، وبذاع المب غ ل سدنة  ألف دينار

وفقًا ل جددول رقدم    2106المالية 

 ( المرافق لهذا القانون.0)

(، وبذاع المب غ ل سدنة  ألف دينار

وفقًا ل جددول رقدم    2106المالية 

 ( المرافق لهذا القانون.0)

ن يعشير ( دينار )21،640،111)

ن يمليونًا وستمائة وواحد وأربعي 

(، وبذاع المب غ ل سدنة  ألف دينار

وفقًا ل جددول رقدم    2106المالية 

 ( المرافق لهذا القانون.0)

 المادة السادسة

 

 

 المادة السادسة

 ( بعد تحويل الترقيم2المادة )

  قرر المج س إكادة صياغة نص
 المادة ك   النحو الوارد أدناه.

 المادة السادسة

 ( بعد تحويل الترقيم2المادة )

     الموافقة ك د  قدرار مج دس
النواب بإكادة صياغة نص المدادة  

(2المادة )
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 

 

 

ُيقدر العجز في ميزانيدة الدولدة   

 2106و 2105ل سنتين المداليتين  

( 3،137،117،111بمب ددددغ )

وسددبعة  ثالث م يدداراعدينددار)

 وتسدعون م يوًنا وسدبعة   وثالثون

ألف دينار(، يكون نصيب السدنة  

 

 (بعد التعديل المادة نص)

ُيقدر العجز في ميزانيية الدولية   

 5102و 5102للسنتين الماليتين 

( 3،110،573،111بمبليييغ  )

دينار )ثالثية ملييارات وتسيعة    

ن يماليين ومائتين وثالثة وسيبع 

ألف دينار(، يكون نصيب السينة  

مبلييييغ  5102المالييييية 

 ك   النحو الوارد أدناه.
 (عديلبعد الت المادة نص)

ُيقدر العجز في ميزانيية الدولية   

 5102و 5102ليتين للسنتين الما

( 3،110،573،111بمبليييغ  )

دينار )ثالثية ملييارات وتسيعة    

ن يماليين ومائتين وثالثة وسيبع 

ن نصيب السينة  ألف دينار(، يكو

مبلييييغ  5102المالييييية 

ُيقدر العجز في ميزانيية الدولية   

 5102و 5102للسنتين الماليتين 

( 3،110،573،111بمبليييغ  )

دينار )ثالثية ملييارات وتسيعة    

ن يماليين ومائتين وثالثة وسيبع 

ألف دينار(، يكون نصيب السينة  
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

مب دددددغ  2105الماليدددددة 

( ديندددار ) 0،473،657،111)

 وسدبعون م يار وأربعمائة وثالثة 

 وخمسدون م يوًنا وستمائة وسبعة 

ألف دينار(، ونصيب السنة المالية 

( 0،563،441،111مب غ ) 2106

وثالثدة  دينار )م يار وخمسدمائة  

 وأربعونم يون وأربعمائة  وستون

( 0ألف دينار(، وفًقا ل جدول رقم )

فق لهذا القدانون، ك د  أن   المرا

( دينييييار 0،214،527،111)

)مليار وخمسمائة وأربعة مالييين  

ن أليف  يومائتين وسبعة وخمسي 

دينار(، ونصيب السينة الماليية   

مبلييييييييييييغ  5102

( دينييييار 0،212،102،111)

)مليار وخمسمائة وخمسة ماليين 

، وفقيًا  وستة عشر ألف دينيار( 

( المرافيق لهيذا   0للجدول رقم )

القانون، على أن ُيغطيى العجيز   

( دينييييار 0،214،527،111)

)مليار وخمسمائة وأربعة مالييين  

ن أليف  يومائتين وسبعة وخمسي 

ار(، ونصيب السينة الماليية   دين

مبلييييييييييييغ  5102

( دينييييار 0،212،102،111)

)مليار وخمسمائة وخمسة ماليين 

وستة عشر ألف دينيار(، وفقيًا   

( المرافيق لهيذا   0للجدول رقم )

القانون، على أن ُيغطيى العجيز   

مبلييييغ  5102المالييييية 

( دينييييار 0،214،527،111)

)مليار وخمسمائة وأربعة مالييين  

ن أليف  يومائتين وسبعة وخمسي 

دينار(، ونصيب السينة الماليية   

مبلييييييييييييغ  5102

( دينييييار 0،212،102،111)

)مليار وخمسمائة وخمسة ماليين 

وستة عشر ألف دينيار(، وفقيًا   

( المرافيق لهيذا   0للجدول رقم )



999 
 

نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

ُيغط  العجدز بداالقتراض مدن    

المؤسسدداع الماليددة والصددناديق 

العربية واإلسالمية.

باالقتراض من المؤسسات المالية 

 والصناديق العربية واإلسالمية.
باالقتراض من المؤسسات المالية 

 والصناديق العربية واإلسالمية.

ون، على أن ُيغطيى العجيز   القان

باالقتراض من المؤسسات المالية 

 والصناديق العربية واإلسالمية.

 المادة السابعة

ُتستوف  جميع اإليراداع الدواردة  

( المرافق لهدذا  2في الجدول رقم )

القانون طبًقا لألنظمة المالية، وُتدفع 

جميعها ل حساب العمومي.

 المادة السابعة

 ( بعد تحويل الترقيم7المادة )

  الموافقة ك   نص قرر المج س
المددادة كمددا ورد فددي مشددروع 

 قانون.ال

 

 المادة السابعة

 ( بعد تحويل الترقيم7المادة )

الموافقة ك   قرار مج س الندواب  

الموافقة ك   نص المادة كما ورد ب

 قانون.الفي مشروع 

(7المادة )

ُتستوف  جميع اإليراداع الدواردة  

( المرافق لهدذا  2في الجدول رقم )

القانون طبًقا لألنظمة المالية، وُتدفع 

جميعها ل حساب العمومي.



999 
 

نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 المادة الثامنة

ُتصددرف النتقدداع الددواردة فددي 

( 4( و)3الجددددولين رقمدددي )

المددرافقين لهددذا القددانون وفددق 

تقسدديماع الميزانيددة والتع يمدداع 

الخاصة بها، وال يجوز اسدتعمال  

االكتماد في غير ما ُخصص له أو 

وز إصدار أمر بالصرف بما يجدا 

االكتماد المقرر، أو االرتباط بدأي  

مصروف ليس لده اكتمداد فدي    

الميزانية.

 المادة الثامنة

 ( بعد تحويل الترقيم9المادة )

  الموافقة ك   نص قرر المج س
المددادة كمددا ورد فددي مشددروع 

 قانون.ال

 المادة الثامنة

 ( بعد تحويل الترقيم9المادة )

    س الموافقة ك د  قدرار مج د
الموافقة ك   نص المدادة  النواب ب

 .قانونالكما ورد في مشروع 
 

(9المادة )

ُتصددرف النتقدداع الددواردة فددي 

( 4( و)3الجددددولين رقمدددي )

المددرافقين لهددذا القددانون وفددق 

تقسدديماع الميزانيددة والتع يمدداع 

الخاصة بها، وال يجوز اسدتعمال  

االكتماد في غير ما ُخصص له أو 

إصدار أمر بالصرف بما يجداوز  

االكتماد المقرر، أو االرتباط بدأي  

ليس لده اكتمداد فدي     مصروف

الميزانية.



992 
 

نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 المادة التاسعة

ُيصرف المب دغ المقددر ضدمن    

الميزانية العامة ل دولدة ل سدنتين   

لدددكم  2106و 2105المدداليتين 

األسر محددودة الددخل، والبدالغ    

( دينار ) مائده  015،511،111)

م يوًنا وخمسمائة  وتسعونوخمسة 

ألف دينار(، يكون نصيب السدنة  

مب دددددغ  2105الماليدددددة 

 المادة التاسعة

  حذف المادة، مدع  قرر المج س
 إكادة ترقيم المواد الالحقة.

 المادة التاسعة

الموافقة ك   قدرار مج دس     

كدادة  حذف المادة، مدع إ النواب ب
ترقيم المواد الالحقة.
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

( دينددار )مائددة 005،111،111)

يندار(،  وخمسة كشدر م يدون د  

مب غ  2106ونصيب السنة المالية 

( دينار )ثمدانين  81،511،111)

م يون وخمسمائة ألف دينار(.

 المادة العاشرة

ُيصرف المب دغ المقددر ضدمن    

الميزانية العامة ل دولدة ل سدنتين   

  المادة العاشرة

   حذف المادة، مدع  قرر المج س
 إكادة ترقيم المواد الالحقة.

  المادة العاشرة

     الموافقة ك د  قدرار مج دس
حذف المادة، مدع إكدادة   النواب ب
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

لعدالوة   2106و 2105الماليتين 

تحسددين مسددتوى المعيشددة   

ل متقاكددددددين، والبدددددالغ 

( دينددار )مائددة 078،511،111)

م يوًنا وخمسمائة  وسبعونوثمانية 

ألف دينار(، يكون نصيب السدنة  

مب دددددغ  2105الماليدددددة 

( دينددار )مائددة 015،111،111)

وخمسة ماليين دينار(، ونصديب  

مب ددغ  2106السددنة الماليددة  

 ترقيم المواد الالحقة.
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

( دينددار )ثالثددة 73،511،111)

م يوًنا وخمسدمائة ألدف    وسبعون

دينار(.

 المادة الحادية عشرة

 

 

 

 

  المادة الحادية عشرة

 ( بعد تعديل الترقيم0المادة ) 

   إكادة صياغة نص قرر المج س
 المادة ك   النحو الوارد أدناه.

 

 (بعد التعديل المادة نص)

  المادة الحادية عشرة

 ( بعد تعديل الترقيم0المادة ) 

     الموافقة ك د  قدرار مج دس
لمدادة  إكادة صياغة نص االنواب ب

 ك   النحو الوارد أدناه.
 (بعد التعديل المادة نص)

(0المادة )



929 
 

نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 

ُتقدددر إيددراداع الب دددياع فددي 

الميزانيدداع المعتمدددة ل ب دددياع 

 2106و 2105ل سنتين المداليتين  

( دينددار 006،811،111بمب ددغ )

)مائة وستة كشر م يوًنا وثمانمائة 

ألف دينار(، يكون نصيب السدنة  

مب دددددغ  2105الماليدددددة 

( دينددار )ثمانيددة 58،411،111)

ُتقدر إييرادات البليديات وأمانية    
العاصمة في الميزانيات المعتميدة  

 5102للسيينتين الميياليتين  لهييا
بمبليييييييييييغ  5102و
( دينار)مائييية 002،911،111)

ثمانمائة ألف وستة عشر مليونًا و
دينار(، يكون نصيب السنة المالية 

( 29،411،111مبلييغ ) 5102
ن مليونيًا  يدينار )ثمانية وخمسي 

وأربعمائة ألف دينيار(، وبيذات   
، 5102المبلييغ للسيينة المالييية 

ُتقدر إييرادات البليديات وأمانية    
العاصمة في الميزانيات المعتميدة  

 5102للسيينتين الميياليتين  لهييا
بمبليييييييييييغ  5102و
( دينار)مائييية 002،911،111)

وستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف 
دينار(، يكون نصيب السنة المالية 

( 29،411،111مبلييغ ) 5102
ن مليونيًا  يية وخمسي دينار )ثمان

وأربعمائة ألف دينيار(، وبيذات   
، 5102المبلييغ للسيينة المالييية 

ُتقدر إييرادات البليديات وأمانية    
العاصمة في الميزانيات المعتميدة  

 5102للسيينتين الميياليتين  لهييا
بمبليييييييييييغ  5102و
( دينار)مائييية 002،911،111)

وستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف 
دينار(، يكون نصيب السنة المالية 

( 29،411،111مبلييغ ) 5102
ن مليونيًا  يدينار )ثمانية وخمسي 



929 
 

نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

م يوًنا وأربعمائدة ألدف    وخمسون

دينار(، وبذاع المب غ ل سنة المالية 

، وُتقدددر المصددروفاع  2106

اإلجمالية ل ب دياع في الميزانيداع  

المعتمدة ل ب دياع ل سنتين الماليتين 

بمب دددددددغ  2106و 2105

( دينددار )مائددة 006،811،111)

وستة كشر م يوًنا وثمانمائة ألدف  

دينار(، يكون نصيب السنة المالية 

( 58،411،111مب دددغ ) 2105

وُتقييدر المصييروفات اإلجمالييية 
فيي  وأمانية العاصيمة   للبلديات 

للسينتين   لهاالميزانيات المعتمدة 
بمبليغ   0251و 5102الماليتين 

( دينار)مائييية 002،911،111)
وستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف 
دينار(، يكون نصيب السنة المالية 

( 29،411،111مبلييغ ) 5102
 ادينار )ثمانية وخمسيون مليوني  
وأربعمائة ألف دينيار(، وبيذات   

، وذلك 5102المبلغ للسنة المالية 

وُتقييدر المصييروفات اإلجمالييية 
فيي  وأمانية العاصيمة   للبلديات 

للسينتين   لهاالميزانيات المعتمدة 
بمبليغ   5102و 5102الماليتين 

( دينار)مائييية 002،911،111)
وستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف 

صيب السنة المالية دينار(، يكون ن
( 29،411،111مبلييغ ) 5102

 ادينار )ثمانية وخمسيون مليوني  
وأربعمائة ألف دينيار(، وبيذات   

، وذلك 5102المبلغ للسنة المالية 

نيار(، وبيذات   وأربعمائة ألف دي
، 5102المبلييغ للسيينة المالييية 

وُتقييدر المصييروفات اإلجمالييية 
فيي  وأمانية العاصيمة   للبلديات 

للسينتين   لهاالميزانيات المعتمدة 
بمبليغ   5102و 5102الماليتين 

( دينار)مائييية 002،911،111)
وستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف 
دينار(، يكون نصيب السنة المالية 

( 1،11129،41مبلييغ ) 5102
 ادينار )ثمانية وخمسيون مليوني  
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

م يوًندا   وخمسدون دينار ) ثمانية 

وأربعمائة ألف ديندار(، وبدذاع   

، وذلدك  2106المب غ ل سنة المالية 

( المرافق لهذا 5وفًقا ل جدول رقم )

القانون، وُتنتذ ميزانية الب دياع وفًقا 

ألحكام قانون الب دياع. 

( المرافيق  2وفقًا للجدول رقيم ) 
ميزانيية   لهذا القيانون، وتنفيذ  

البلديات وأمانة العاصيمة وفقيًا   
 ألحكام قانون البلديات.

( المرافيق  2وفقًا للجدول رقيم ) 
لهذا القيانون، وتنفيذ ميزانيية    
البلديات وأمانة العاصيمة وفقيًا   

 ألحكام قانون البلديات.

وأربعمائة ألف دينيار(، وبيذات   
، وذلك 5102المبلغ للسنة المالية 
( المرافيق  2وفقًا للجدول رقيم ) 

لهذا القيانون، وتنفيذ ميزانيية    
البلديات وأمانة العاصيمة وفقيًا   

ألحكام قانون البلديات.
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 المادة الثانية عشرة

 

 

 

 

 

ُيّخول وزير المالية، أثنداء تنتيدذ   

الميزانيدددة بتوزيدددع مب دددغ  

  المادة الثانية عشرة

 ( بعد تعديل الترقيم01المادة ) 

  إكادة صياغة نص قرر المج س
 المادة ك   النحو الوارد أدناه.

 

 (بعد التعديل المادة نص)

ُيخّول وزير المالية، أثنياء تنفييذ   
الميزانيييية بتوزييييع مبليييغ 

( دينار )مائية  111،4002،10)

  المادة الثانية عشرة

 ( بعد تعديل الترقيم01المادة ) 

     الموافقة ك د  قدرار مج دس
إكادة صياغة نص المدادة  النواب ب

 ك   النحو الوارد أدناه.
 (بعد التعديل المادة نص)

ُيخّول وزير المالية، أثنياء تنفييذ   
الميزانيييية بتوزييييع مبليييغ 

( دينار )مائية  111،4002،10)
ربعيية أوسييتة عشيير مليونييًا و

(01المادة )

ُيخّول وزير المالية، أثنياء تنفييذ   
الميزانيييية بتوزييييع مبليييغ 
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

( دينددار )سددتة  36،814،111)

وأربدع  م يوًنا وثمانمائدة   وثالثون

ألف ديندار( المرصدود    وتسعون

ضمن حسداب تقدديراع أخدرى    

ل ددوزاراع والجهدداع الحكوميددة 

بميزانية المصدروفاع المتكدررة   

ل سددنتين المدداليتين المددذكورتين، 

بحيث يكون نصيب السنة الماليدة  

( 08،522،111مب دددغ ) 2105

دينددار )ثمانيددة كشددر م يوًنددا  

ربعيية أوسييتة عشيير مليونييًا و
ن ألف دينيار( المرصيود   يوتسع

يرات أخير   ضمن حسياب تقيد  
للييوزارات والجهييات الحكومييية 
بميزانية المصيروفات المتكيررة   
للسنتين المياليتين الميذكورتين،   
بحيث يكون نصيب السنة الماليية  

( 111،255،09مبلييغ ) 5102
دينييار )ثمانييية عشيير مليونييًا 

ليف  أن ين وعشريوخمسمائة واثن
دينار(، ونصيب السينة الماليية   

ن ألف دينيار( المرصيود   يوتسع
ضمن حسياب تقيديرات أخير     
للييوزارات والجهييات الحكومييية 
بميزانية المصيروفات المتكيررة   
للسنتين المياليتين الميذكورتين،   

ة الماليية  بحيث يكون نصيب السن
( 111،255،09مبلييغ ) 5102

دينييار )ثمانييية عشيير مليونييًا 
ليف  أن ين وعشريوخمسمائة واثن

دينار(، ونصيب السينة الماليية   
( 07،275،111مبلييغ ) 5102

( دينار )مائية  111،4002،10)
ربعيية أوسييتة عشيير مليونييًا و

ن ألف دينيار( المرصيود   يوتسع
ضمن حسياب تقيديرات أخير     
للييوزارات والجهييات الحكومييية 

مصيروفات المتكيررة   بميزانية ال
للسنتين المياليتين الميذكورتين،   
بحيث يكون نصيب السنة الماليية  

( 111،255،09مبلييغ ) 5102
دينييار )ثمانييية عشيير مليونييًا 

ليف  أن ين وعشريوخمسمائة واثن



929 
 

نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

ألدف   واثنان وكشرونوخمسمائة 

يدة  دينار(، ونصديب السدنة المال  

( 08،372،111مب دددغ ) 2106

دينددار )ثمانيددة كشددرة م يوًنددا 

ألدف   واثنان وسدبعون وثالثمائة 

دينار(، وك   الوزير إبالغ مج س 

الوزراء ومج س النواب ومج دس  

الشورى بتوزيعاع هدذه المبدالغ،   

وإجراء التعديالع الالزمدة ك د    

( 07،275،111مبلييغ ) 5102
ن مليونيًا  ي)سيبعة وتسيع  دينار 

ليف  أن ين وسبعيوخمسمائة واثن
دينار(، وعلى الوزير إبالغ مجلس 
الوزراء ومجلس النواب ومجلس 
الشور  بتوزيعات هذه المبيالغ،  
وإجراء التعديالت الالزمية عليى   
أرقام الميزانية المتكيررة وفقيًا   

 لذلك.

 

ن مليونيًا  يدينار )سيبعة وتسيع  
ليف  أن ين وسبعيوخمسمائة واثن

دينار(، وعلى الوزير إبالغ مجلس 
الوزراء ومجلس النواب ومجلس 

بتوزيعات هذه المبيالغ،  الشور  
وإجراء التعديالت الالزمية عليى   
أرقام الميزانية المتكيررة وفقيًا   

 لذلك.

دينار(، ونصيب السينة الماليية   
( 07،275،111مبلييغ ) 5102

ن مليونيًا  يدينار )سيبعة وتسيع  
 ليف أن ين وسبعيوخمسمائة واثن

دينار(، وعلى الوزير إبالغ مجلس 
الوزراء ومجلس النواب ومجلس 
الشور  بتوزيعات هذه المبيالغ،  
وإجراء التعديالت الالزمية عليى   
أرقام الميزانية المتكيررة وفقيًا   

لذلك.
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

 أرقام الميزانية المتكررة وفًقا لذلك. 

 

 المادة الثالثة عشرة

 

 

يصدر وزير الماليدة التع يمداع   

الالزمة لتنتيذ هذه الميزانيدة فدي   

  المادة الثالثة عشرة

 ( بعد تعديل الترقيم00المادة )

 

  الموافقة ك   نص قرر المج س
المددادة كمددا ورد فددي مشددروع 

  المادة الثالثة عشرة

 ( بعد تعديل الترقيم00المادة )

 

     الموافقة ك د  قدرار مج دس
ك   نص المدادة  الموافقة النواب ب

(00المادة )

يصدر وزير الماليدة التع يمداع   

الالزمة لتنتيذ هذه الميزانيدة فدي   
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

حدود القواكد المنصوص ك يها في 

هذا القانون.

 قانون.الكما ورد في مشروع  قانون.ال
 

حدود القواكد المنصوص ك يها في 

هذا القانون.

 المادة الرابعة عشرة

 

 –ك   رئيس الوزراء والدوزراء 

تنتيدذ هدذا    –كٍل فيمدا يخصده   

القددانون، وُينشددر فددي الجريدددة 

الرسمية.

  المادة الرابعة عشرة

 ( بعد تعديل الترقيم05المادة )

  الموافقة ك   نص قرر المج س
المددادة كمددا ورد فددي مشددروع 

 قانون.ال

  المادة الرابعة عشرة

 ( بعد تعديل الترقيم05المادة )

     الموافقة ك د  قدرار مج دس
الموافقة ك   نص المدادة  النواب ب

 قانون.الكما ورد في مشروع 
 

(05المادة )

 –ك   رئيس الوزراء والدوزراء 

تنتيدذ هدذا    –كٍل فيمدا يخصده   

القددانون، وُينشددر فددي الجريدددة 

الرسمية.
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نصوص مواد مشروع اعقانون كما 

 وردت من احلكومة
 اعنص باد اعتاديل توصية اعلجنة قرار جملس اعنواب

قرر المج دس تعدديل الجدداول     الجداول المرفقة لمشروع القانون.  

المرفقة لمشروع القانون باالتتداق  

مع الحكومة لتكون ك د  النحدو   

 اآلتي:

الموافقة ك   قرار مج س الندواب  

بتعديل الجداول المرفقة لمشدروع  

القانون باالتتاق مع الحكومة لتكون 

 ك   النحو اآلتي:
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 م 2115مايو  12التاريخ : 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

باعتماد الميزانية العامة للدولة  2112الموضوع : مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

 .2112و  2112للسنتين الماليتين 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أر    م2112مايو  11بتاريخ  

مشروع قانون (، نسخة 1د  4  ل ل ق / ف  151، ضمن كتابه رقم ) المجلس

و  2112باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  2112رقم ) ( لسنة 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظال  ،2112

 عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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، عقدل لجندة الشدؤون التشدريعية والقانونيدة اجتماعهدا م2112مايو  12بتاريخ و     

 وقاارار مجلااس النااواب بشااأنه، ،المشااروع بقااانون، حيددل اطلعدده علددى السااابع عشاار

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

لمبااد   إلى عدم مخالفة مشروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

باعتماد الميزانية  2112مشروع قانون رقم ) ( لسنة  ترى اللجنة سالمة     

من الناحيتين الدستورية ، 2112و  2112العامة للدولة للسنتين الماليتين 

 والقانونية.

 

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص مشروع قانون 

 بالتصديق على اتفاقييت االستصناع

والوكالة بني حكومة مملكة 

البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية 

بشأن احلفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء 

االقتصاد احلضري مبدينة احملرق، 

( 78املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 م.5013لسنة 
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 م2015يوليو  5التاريخ: 

 

 املالية واالقتصادية التقرير احلادي عشر للجنة الشؤون

وكالة بني والستصناع اال اتفاقيتيمشروع قانون بالتصديق على حـــول 
بشأن احلفاظ على حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية 
املرافق للمرسوم تراث اللؤلؤ وإحياء االقتصاد احلضري مبدينة احملرق، 

 .2014( للسنة 87امللكي رقم )

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي األول 

 :مقدمــــــة

(، أرساال 0د 4/ ص ل م ق / ف     ، وبموجااب الخطاااب رقاام )م5102 يوليااو 5بتاااريخ 

إلاى لجناة الشاؤون المالياة  صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس

والوكالنة بنين  مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي االستصنناع واالقتصادية نسخة من

بشأن الحفاظ علنى تنراا اللؤلنؤ واحيناء  حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية

؛ 9109( للسننة 99المرافق للمرسوم الملكي رقنم )، االقتصاد الحضري بمدينة المحرق

 مًنا رأي اللجنة.وذلك لمناقشته ودراسته، وإعداد تقرير بشأنه متض
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 اجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 2،  1بتاااريخ  ينهااا المنعقاادياجتماعتدارساات اللجنااة مشااروع القااانون المااذكور فااي  (1)

 م.5102 يوليو

علااى اطلعاات اللجنااة أثناااء دراسااتها لمشااروع القااانون موضااوع البحااث والدراسااة  (2)

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

واالتفاااقيتين مشااروع القااانون موضااوع البحااث والدراسااة ومذكرتااه اإليضاااحية  -

 (مرفق. )المرفقتين

 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرفقرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ) -

 )مرفق(جان. رأي المستشار القانوني لشؤون الل -

 )مرفق(رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس.  -
 

 :حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من 

 المستشـــــار القانوني لشؤون اللجان. ـور محمـــد عبدهللا الدليمـــيالدكتـــ -0

 المستشار االقتصـادي والمـالي. ــــــائغالدكتور جعفــــر محمـــــد الصـ -9

 المستشار القانوني المساعد  السيـد محمــد أحمــــد عبـــدهللا  -9

 

  محمد السيد محمد رضيوتولى أمانة ســر اللجنة. 

 

 

ا  رأي اللـــــجنة: -ثانيا

ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تّم استعراض وجهاات النظار التاي دارت 

حولاااه مااان قبااال أعضااااء اللجناااة، والمستشاااار القاااانوني لشاااؤون اللجاااان والمستشاااار 

االقتصااادي والمااالي بااالمجلس، وتأكاادت اللجنااة ماان سااالمة مشااروع القااانون ماان 
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التشاااريعية والقانونياااة وفقـاااـًا لااارأي لجناااة الشاااؤون النااااحيتين الدساااتورية والقانونياااة 

 بمجلس الشورى. 

مشنروع قنانون بالتصنديق علنى اتفناقيتي االستصنناع وقد استعرضت اللجنة 

والوكالة بين حكومة مملكة البحنرين والبننك اإلسنالمي للتنمينة بشنأن الحفناظ علنى 

، ووجاادت أن مشااروع تننراا اللؤلننؤ واحينناء االقتصنناد الحضننري بمدينننة المحننرق

ء االقتصاااد الحضااري بمدينااة حفاااظ علااى تااراث اللؤلااؤ وإحياااال القااانون يهاادف إلااى

محطااات تراثيااة تعكااس الصااورة  عباارإبااراز مهنااة صاايد اللؤلااؤ ماان خااالل   المحاارق

لتلااك المهنااة العريقااة، والتااي ساايحقق المشااروع ماان خاللهااا قيمااة سااياحية  الواقعيااة

 كبيرة. متوقعةمالية   عوائد اقتصاديةوعالمية، 

 :وهما اتفاقيتين منالمشروع  يتكونو

  اتفاقية االستصناع بشأن مشروع الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء االقتصاد

 .الحضري بمدينة المحرق

  اتفاقية وكالة استصناع بشأن مشروع الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء

 .االقتصاد الحضري بمدينة المحرق

 لالتفاقيتين فإن:طبقا و

ثالثة ومادة باإلضافة إلى الديباجة،  06تتألف من  اتفاقية االستصناع  (0

جاء في التمهيد بأن يقوم البنك )البائع( بتنفيذ المنشآت وفقاً  حيثمالحق، 

( دوالر 48،111،111لالتفاقية بتكلفة ال تتجاوز ثمانية وأربعين مليون )

بدفع ثمن يتم  -حكومة مملكة البحرين –أمريكي على أن يقوم المشتري 

( سنة بعد فترة 02وفقاً لهذه االتفاقية ويتم دفعه للبائع خالل )تحديده 

 اإلعداد وفقاً للشروط واألحكام المبينة في االتفاقية. 

 ( من هذه االتفاقية نصت8-0المواد من )  تعريف وتفسير بعض على

الكلمات والعبارات التي وردت في سياق نصوص االتفاقية، واعتبار التمهيد 

ال يتجزأ من االتفاقية، وشروط تنفيذ  ااالتفاقية والمالحق جزءً وارد في ال
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سنوات من تاريخ أول  أربع (4)المنشآت وتسليمها إلى المشتري خالل 

، وكيفية إنهاء االتفاقية وقبول المشتري للمنشآت والملكية وتبعة نقدي سحب

ث ( ثمن البيع وطريقة أدائه حي9الهالك وحالة المنشآت، وبينت المادة )

( دوالر أمريكي، 6944524111يكون ثمن البيع مبلغ إجمالي تقديري قدره )

شامالً هامش الربح المنصوص عليه في هذه المادة، ويكون سداده للبنك 

)البائع( في ثالثين قسطاً نصف سنوي، ويتم دفع أول قسط بعد سته أشهر 

 من تاريخ انتهاء فترة اإلعداد.

 ( فصلت 06-01المواد من )ل واألحكام المتعلقة باإلقرارات التي المسائ

يجب أن يقدمها المشتري، وحاالت اإلخالل بااللتزامات المفروضة بموجب 

االتفاقية، وحاالت إلغاء المبلغ المعتمد، وتاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ 

وإلغاء العمل بها، فضالً عن التوضيح بأن عدم قيام البائع )البنك( باستعمال 

قوقه الثابتة بموجب هذه االتفاقية ال يفسر بأنه تنازل عن أي حق من ح

حقوقه، وكذلك بّينت بأن تخضع هذه االتفاقية تنفيذاً وتفسيراً ألحكام الشريعة 

 اإلسالمية، وأوضحت آلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين.

 ( تضمن 0الملحق رقم )امواصفات المنشآت والقيمة التقديرية لمكوناته. 

 ( اشتمل على وصف المشروع5الملحق رقم ). 

  ( 1الملحق رقم ) صيغة الرأي القانوني للمستشار القانوني لحكومة بين

 مملكة البحرين.

( مادة 01من ) -فضالً عن الديباجة – تتألفاتفاقية وكالة استصناع  (9

 .وملحقين

  ( 9-0المواد )ت تناولت تعريف وتفسير بعض الكلمات والعبارات التي ورد

في سياق نصوص االتفاقية، وبأنه يعتبر التمهيد الوارد في االتفاقية وسائر 

المرفقات جزءاً ال يتجزأ من االتفاقية، وأنه وفقاً لالتفاق بين الطرفين تقوم 

حكومة مملكة البحرين )الوكيل( بعد التشاور مع البنك اإلسالمي للتنمية 

ره لتنفيذ منشآت مشروع الحفاظ )الموكل( بالتعاقد مع المقاول الذي يتم اختيا
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على تراث اللؤلؤ وإحياء االقتصاد الحضري بمدينة المحرق، وكذلك 

اإلشراف على االستشاري لتنفيذ الخدمات االستشارية، وذلك بتكلفة ال 

( 4( دوالر أمريكي، وأال تتعدى فترة التنفيذ )4841114111تتجاوز )

مواصفات المنشآت ، على أن تكون نقدي سنوات من تاريخ أول سحب

بموجب العقد المبرم مع المقاول مماثلة للمواصفات التي حددت في الملحق 

( من االتفاقية ويتم تسليم المنشآت إلى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة 0رقم )

عن الموكل، ويلزم العقد المقاول بالتأمين تأميناً شامالً على المنشآت، كما 

يير على العقد أو تاريخ التسليم أو تغيير نصت بعدم إجراء أي تعديل أو تغ

في المواصفات بدون إذن مكتوب من الموكل وأن يلتزم الوكيل بمتابعة 

اإلشراف على تنفيذ المنشآت كجهة مشرفة على المشروع، كما بينت أحكام 

السحب من المبلغ المعتمد فضالً عن إلزام المقاول بتسليم المنشآت إلى 

وكالة عن الموكل، وكذلك بينت حاالت إلغاء الوكيل مباشرة بموجب ال

 .وإيقاف االتفاقية

  ( نصت على اإلقرارات التي يجب أن يقدمها الوكيل. 01المادة ) 

 ( نصت على أحكام التعويض عن الخسارة، وكذلك 06إلى  00المواد )

التقارير التي يلتزم الوكيل بتقديمها حول تنفيذ المشروع، وأشارت االتفاقية 

عدم قيام البائع )البنك( باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب  أيضاً إن

هذه االتفاقية ال يفسر بأنه تنازل عن حقوقه، كما أوضحت تاريخ نفاذها الذي 

يكون من تاريخ نفاذ اتفاقية االستصناع، وأكدت على أن تخضع هذه االتفاقية 

ة تسوية المنازعات تنفيذاً وتفسيراً ألحكام الشريعة اإلسالمية وأوضحت آلي

 .التي قد تنشأ بين الطرفين، وكذلك آلية التنسيق واإلشعارات بين الطرفين

  ( جاءت بأحكام متفرقة.01المادة ) 

 ( 0الملحق رقم ) مواصفات المنشآتاشتمل على. 

  ( 5الملحق رقم ) المشروع.صف واشتمل على 
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البحرين للثقافة هيئة وبناء على ما جاء في مرفقات قرار مجلس النواب )رأي 

بشكل أساسي على إبراز مهنة صيد ( بشأن مشروع القانون فإنه يرتكز واآلثار

لتلك المهنة العريقة، والتي  الواقعيةاللؤلؤ من خالل محطات تراثية تعكس الصورة 

 متوقعةمالية   عوائد اقتصاديةو، سيحقق المشروع من خاللها قيمة سياحية عالمية، 

 كبيرة.

% من 52كثيرة، حيث سيجذب  عوائد يحققمن المتوقع أن وع المشركما أن 

السياح المهتمين بالثقافة والتراث، إضافة إلى أن المدخول المباشر للمشروع سيكون 

من خالل محالت التأجير وتذاكر الدخول ومبنى الزوار ورسوم مواقف السيارات 

مستحصلة من والصناعات التي ستنشأ على طريق اللؤلؤ فضال عن اإليرادات ال

 الشركات التي ستنشأ تبعاً للمشروع.

 

البنك اإلسالمي للتنمية يختص بتمويل مشاريع البنية التحتية وعلى الرغم من أن 

للدول، وال يدخل ضمن اختصاصه تمويل المشاريع التراثية، إال أن مملكة البحرين 

اللؤلؤ، استطاعت من خالل مؤتمر شرم الشيخ إقناع البنك بدعم مشروع طريق 

 وهو أمر يحصل للمرة األولى في تاريخ البنك اإلسالمي للتنمية.

 

قرض البنك اإلسالمي للتنمية ميسٌر ولن يشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة، إن 

، كما أن كما أن البنك اإلسالمي للتنمية نظم عملية االقتراض بأدوات منظمة

تمويل المشروع، وتحتاج الهيئة دينار ل ( عشرة ماليين01) مبلغ اعتمدت الحكومة

 إلجراء االستمالكات المطلوبة للمشروع.  لقرض البنك اإلسالمي للتنمية

 

كلفة المشروع ليست تقديرية أو زائدة عن الحد المطلوب، وإنما روعي في إن 

 تحديدها األسعار الفعلية على أرض الواقع.
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 :فهي على النحو التالي مراحل تنفيذ مشروع طريق اللؤلؤوفيما يتعلق ب

 المرحلة األولى: تم ترميم عدد من البيوت في مدينة المحرق. أ. 

 المرحلة الثانية: تم إنشاء وتخصيص طرق تصل بين تلك البيوت. ب. 

المرحلة الثالثة: إنشاء جسر معلق يصل بين منطقة الحالة وبين قلعة  ج. 

 أبو ماهر.

 وار في قلعة أبو ماهر.المرحلة الرابعة: إنشاء مركز للز د. 

المرحلة الخامسة: بناء مواقف للسيارات تعمل على تخفيف االزدحام  .ه  

 داخل المدينة القديمة، بحيث تخدم المشروع بشكل مباشر.

 521عدد من مواقف السيارات يسع كل واحد منها  اءنشباإلضافة إلى إ

ساحة ونفذ  08ات العامة ا، وعدد الساحبيتً  08سيارة، كما بلغ عدد البيوت المرممة 

 منها اثنين فقط.

 

قامت بجهود وقد أوضحت الهيئة في ردها المرفق بقرار مجلس النواب أنها 

على البقاء في المناطق القديمة وعدم الخروج منها،  همثوحكبيرة في تثقيف األهالي 

في المناطق القديمة التي  البقاءستجابة كريمة من خمس عوائل قررت والتي القت ا

أعيد تجديدها وتهيئتها، بل قامت الهيئة كذلك بدفع إيجارات مساكنهم، رغبة في 

تم استحداث إدارة خاصة مهمتها كما  بقائهم وعدم خروجهم من المدينة القديمة.

اإلشراف على المدن القديمة، تضم عددا من الخبراء واالستشاريين الحاصلين على 

 من الخبرة. مستويات عالية
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)نفاذ االتفاقية( من اتفاقية  (5 – 01ما ورد في المادة )وتجدر اإلشارة إلى 

االستصناع بشأن مشروع الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء االقتصاد الحضري 

بينت أن هذه االتفاقية إذا لم تصبح نافذة خالل ستة أشهر من  والتيبمدينة المحرق، 

، وكافة االلتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البائع بعد تاريخ توقيعها، فإنها تنتهي

النظر في األسباب المؤدية إلى التأخير في تقديم وثائق النفاذ على تمديد التاريخ 

مع  قد تمت اإلشارة أثناء اجتماع هيئة البحرين للثقافة واآلثاروالمذكور، وعليه، 

د فترة االتفاقية، وتمت الموافقة إلى أنها طلبت تمدي اللجنة المالية بمجلس النواب

 على التمديد.

مع  انا ال تتعارضمأنه االتفاقيتينووجدت اللجنة من خالل مراجعة أحكام 

، وكذلك ال تتعارض مع التزامات مملكة البحرين اتجاه الغير وفًقا أحكام الدستور

القتصاد إلى الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء اوأنها تهدف ، ألحكام القانون الدولي

، وأنه يلزم للتصديق عليها صدور قانون إعماالً لحكم الحضري بمدينة المحرق

( من الدستور التي أوجبت 018( والفقرة )أ( من المادة )11الفقرة الثانية من المادة )

 أن ُتعقد القروض العامة بقانون.

 

ا   اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -ثالثا

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على  19المادة ) إعماالً لنص 

 اختيار كل من:

 

ا أصليـــــاا.   الدكتور عبدالعزيز حسن أبل -0  مقررا

ـا.   األستاذ صادق عيد آل رحمة -9 ا احتياطيا  مقررا
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ا  توصية اللجنة: -رابعا

مشنننروع قنننانون بالتصنننديق علنننى اتفننناقيتي الموافقنننة منننن حينننا المبننندأ علنننى .0 

االستصننناع والوكالننة بننين حكومننة مملكننة البحننرين والبنننك اإلسننالمي للتنميننة 

بشأن الحفاظ علنى تنراا اللؤلنؤ واحيناء االقتصناد الحضنري بمديننة المحنرق، 

 .9109( للسنة 99المرافق للمرسوم الملكي رقم )

  في الجدول المرفق.الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيالا .9 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                        الدكتور عبدالعزيز  حسن أبل         

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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ي للتنمية بشأن احلفاظ مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي االستصناع والوكالة بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالم
 2014( للسنة 87على تراث اللؤلؤ وإحياء االقتصاد احلضري مبدينة احملرق، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة

 نصوص المواد

 كما أقرها مجلس النواب

 توصية لجنة 

 الشؤون المالية واالقتصادية

 نصوص المواد

 أقرتها اللجنةكما 

 

 الديباجة

 

 

 

ملك نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 مملكة البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور، 

 

 باجةالدي

 

 

 دون تعديل

 

 الديباجة

 

 

 دون تعديل

 

 الديباجة

 

 

 

ملك نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 مملكة البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور، 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة

 نصوص المواد

 كما أقرها مجلس النواب

 توصية لجنة 

 الشؤون المالية واالقتصادية

 نصوص المواد

 أقرتها اللجنةكما 

والوكالاااة  وعلاااى اتفااااقيتي االستصاااناع

باااين حكوماااة مملكاااة البحااارين والبناااك 

اإلسااالمي للتنميااة بشااأن الحفاااظ علااى 

تااااااراث اللؤلااااااؤ وإحياااااااء االقتصاااااااد 

الحضاااري بمديناااة المحااارق الماااوقعتين 

 10هاـ الموافاق 0412شوال  2بتاريخ 

 ،5104أغسطس 

أقاار مجلااس الشااورى ومجلااس النااواب 

القاانون اآلتاي نصاه، وقاد صادقنا عليااه 

 وأصدرناه: 

والوكالاااة  اتفااااقيتي االستصاااناعوعلاااى 

باااين حكوماااة مملكاااة البحااارين والبناااك 

اإلسااالمي للتنميااة بشااأن الحفاااظ علااى 

تااااااراث اللؤلااااااؤ وإحياااااااء االقتصااااااااد 

بمديناااة المحااارق الماااوقعتين الحضاااري 

 10هاـ الموافاق 0412شوال  2بتاريخ 

 ،5104أغسطس 

أقاار مجلااس الشااورى ومجلااس النااواب 

القاانون اآلتاي نصااه، وقاد صادقنا عليااه 

 وأصدرناه: 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة

 نصوص المواد

 كما أقرها مجلس النواب

 توصية لجنة 

 الشؤون المالية واالقتصادية

 نصوص المواد

 أقرتها اللجنةكما 

 مواد املشــروع 

تحويل ترقيم  مج س النوابقرر 
المواد من الترقيم بالحروف إل  
الترقيم العددي، وذلك مراكاة لما 
جرى ك يه العمل في سّن 

 التشريعاع المخت تة.
 

 

 

 مواد املشــروع

قررع ال جنة الموافقة ك   قرار 
تحويل ترقيم ب مج س النواب

المواد من الترقيم بالحروف إل  
الترقيم العددي، وذلك مراكاة لما 

ك يه العمل في سّن جرى 
 التشريعاع المخت تة.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة

 نصوص المواد

 كما أقرها مجلس النواب

 توصية لجنة 

 الشؤون المالية واالقتصادية

 نصوص المواد

 أقرتها اللجنةكما 

 املادة األوىل

 

 

 

ُصودق على اتفاقيتي االستصناع 

والوكالة بين حكومة مملكة البحرين 

والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن الحفاظ 

على تراث اللؤلؤ وإحياء االقتصاد 

الحضري بمدينة المحرق الموقعتين 

 10هـ الموافق 0412شوال  2بتاريخ 

، والمرافقتين لهذا 5104 أغسطس

 القانون

( بعد 1املادة ) - املادة األوىل

 حتويل الرتقيم

 

 

 دون تعديل

( بعد 1املادة ) -املادة األوىل 

 حتويل الرتقيم

 

 

 دون تعديل

( بعد 1املادة ) -املادة األوىل 

 حتويل الرتقيم

 

 

 ُصودق على اتفاقيتي االستصناع

والوكالة بين حكومة مملكة البحرين 

والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن الحفاظ 

على تراث اللؤلؤ وإحياء االقتصاد 

الحضري بمدينة المحرق الموقعتين 

 10هـ الموافق 0412شوال  2بتاريخ 

، والمرافقتين لهذا 5104أغسطس 

 القانون.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة

 نصوص المواد

 كما أقرها مجلس النواب

 توصية لجنة 

 الشؤون المالية واالقتصادية

 نصوص المواد

 أقرتها اللجنةكما 

 املادة الثانية

 

 

على رئيس مجلاس الاوزراء والاوزراء 

تنفياذ هاذا القاانون،  -كل فيما يخصاه –

ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشاره 

 في الجريدة الرسمية. 

 

 ( بعد 2املادة ) - الثانيةاملادة 

 حتويل الرتقيم

 

 دون تعديل

( بعد 2املادة ) - الثانيةاملادة 

 حتويل الرتقيم

 

 دون تعديل

( بعد 2املادة ) - الثانيةاملادة 

 حتويل الرتقيم

 

على رئيس مجلاس الاوزراء والاوزراء 

تنفياذ هاذا القاانون،  -كل فيما يخصاه –

ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشاره 

 في الجريدة الرسمية.
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 م 2115 يوليو 5التاريخ : 

 

 

 املسقطي   احملرتمسعادة األستاذ / خالد حسني 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

والوكالة بين  مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي االستصناعالموضوع : 

حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن الحفاظ على تراا اللؤلؤ 

( 99واحياء االقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 .9109لسنة 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أر   م2112يوليو  2بتاريخ       

مشروع  (، نسخة من1د  4ف   ل ل ق /  194، ضمن كتابه رقم ) المجلس

والوكالة بين حكومة مملكة البحرين  قانون بالتصديق على اتفاقيتي االستصناع

والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن الحفاظ على تراا اللؤلؤ واحياء االقتصاد 

 ،9109( لسنة 99الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم )
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إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظال عليه 

 مالية واالقتصادية.للجنة الشؤون ال

، عقددل لجندة الشدؤون التشدريعية والقانونيدة اجتماعهدا م2112 يولياو 2وبتاريخ      

وقاارار مجلااس النااواب  ،المشااروع بقااانونعلددى ، حيددل اطلعدده حااادي والعشاارينال

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

لمبااد   مخالفة مشروع القاانون إلى عدم –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

 مشننروع قننانون بالتصننديق علننى اتفنناقيتي االستصننناع تددرى اللجنددة سددالمة     

والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن الحفاظ علنى 

تننراا اللؤلننؤ واحينناء االقتصنناد الحضننري بمدينننة المحننرق، المرافننق للمرسننوم 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، 9109( لسنة 99الملكي رقم )

 

 زايددالل جاسم ال                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           


