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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس 

النواب حول قرار مجلس الشورى 

بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية 

المجتمع من مرض متالزمة العوز المناعي 

يدز(، ومشروع قانون )اإلالمكتسب 

يدز وحماية بشأن وقاية المجتمع من اإل

حقوق المتعايشين مع الفيروس، )المعدين 

في ضوء االقتراحين بقانونين المقدمين 

 من مجلس النواب(.
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  6102 أكتوبر 62التاريخ: 

 ( 1رقم ) تقرير جلنة اخلدمات

النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بشأن قرار جملس 
)مصاغ بناء على اقرتاح بقانون من جملس النواب( بشأن وقاية اجملتمع من 

يدز( ومحاية حقوق األشخاص الزمة العوز املناعي املكتسب )األمرض مت
املتعايشني معه، ومشروع قانون )مصاغ بناء على اقرتاح بقانون من جملس 

 يدز ومحاية حقوق املتعايشني مع الفريوس.قاية اجملتمع من األلنواب( بشأن وا

 الرابعالفصل التشريعي  - الثالثاالنعقاد العادي  دور

 مقدمـة:

استلمت لجنة الخدمات كتاب صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيي        
في  م،6102 أكتوبر 63( المؤرخ في 4د3/ص ل خ ت/ ف473مجل  الشورى رقم )
، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة الرابعمن الفصل التشريعي  الثالثدور االنعقاد العادي 
قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشررو   بدراسة ومناقشة 

قانون )مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب( بشأن وقاية المجتمع مرن  
يدز( وحماية حقوق األشخاص المتعايشين )األ الزمة العوز المناعي المكتسبمرض مت

لنرواب( بشرأن   معه، ومشرو  قانون )مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس ا
علي  أن تيتم    ،يدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيرروس وقاية المجتمع من األ

 ليتم عرضه عل  ماوإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه مادراسته
 المجل . 
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 إجراءات اللجنة:: أوالا 

 :اآلتيةقامت اللجنة باإلجراءات  سابًقالتنفيذ التكليف المذكور 

في دور االنعقاد الثالث من الفصيل التشيريعي   تدارست اللجنة مشروع القانون  .1
 .م6102أكتوبر  62( المنعقد بتاريخ 6الرابع في اجتماعها رقم )

 

القيانون موضيوع    يالوثائق المتعلقة بمشروعاطلعت اللجنة أثناء دراستها عل   .2
 النظر والتي اشتملت عل : 

 .مالحظات اللجنة السابقة 

 .)قرار مجل  النواب ومرفقاته )مرفق 
 

 من األمانة العامة بالمجل : اتشارك في االجتماع .3
 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبداهلل الدليمي  -1

 المستشار القانوني المساعد.  محمد أحمرد عبرداهللالسيد  -2
             

  السريد  دانرة   و ،أمين سر اللجنةالسيد أيوب علي طريف تول  أمانة سير اللجنة
 أمين سر اللجنة المساعد.إبراهيم الشيخ 

 

ا
ا
 رأي اللجنــة:: ثانيـ

قرار مجل  النواب حول قرار مجلي  الشيورى بخصيوص    اللجنة تدارست 
وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنية،   ما، وتبودلت بشأنهومرفقاتهالقانون  يمشروع

 ، والمستشار القانوني المساعد بالمجل .والمستشار القانوني لشؤون اللجان



08 
 

قرار مجل  النواب حول قرار مجل  الشورى عند تدارسها لوقد رأت اللجنة 
فيما لن يغّير  الموافقة عل  رأي مجل  النواب الموقر أن ،بخصوص مشروعي القانون

تقديم الرعاية بالدولة  من أهداف يرمي لها المشروعان وهي: كفالة تسع  اللجنة لتحقيقه
وبئة، الصحية والوقاية والعالج، وتوفير جميع الوسائل الالزمة للوقاية من األمراض واأل

يدز(، من انتشار فيرو  نقص المناعة )األالحد يدز(، وومنها مرض نقص المناعة )األ
بيان شار المرض بوضع تقنين يحدد اإلجراءات الوقائية وتنظيماتها، ونتالوالتصدي 

 حقوق وواجبات المتعايش مع هذا المرض، ودور الجهات الرسمية إزاءه.

قرار مجلس النواب حرول  عل   الموافقةباللجنة التوصية  رأت ،في ضوء ذلك
مرن  قرار مجلس الشورى بخصوص مشرو  قانون )مصاغ بناء على اقتراح بقانون 

لمكتسرب  مجلس النواب( بشأن وقاية المجتمع من مرض متالزمة العوز المنراعي ا 
يدز( وحماية حقوق األشخاص المتعايشين معه، ومشرو  قانون )مصاغ بناء على )األ

يدز وحمايرة حقروق   لنواب( بشأن وقاية المجتمع من األاقتراح بقانون من مجلس ا
 .المتعايشين مع الفيروس

 

اثالث
ا
 مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار  :ـ

( من الالئحة الداخلية لمجل  الشورى، اتفقيت اللجنية علي     43إعمااًل لنص المادة )
 اختيار كل من:

 .مقرًرا أصليًرا   األستاذة هالــة رمــزي فايــــز .1

 مقرًرا احتياطًيا.  مد عبداهللرالدكتور سعيد أحر .2

 

 : توصيـة اللجنـة:رابعاا 
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دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة قيرار مجلي    في ضوء ما 
 القانون، توصي اللجنة بما يلي: يالنواب حول قرار مجل  الشورى بخصوص مشروع

الموافقة على قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشرو   -
المجتمع من قانون )مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب( بشأن وقاية 

يدز( وحماية حقوق األشخاص الزمة العوز المناعي المكتسب )األمرض مت
المتعايشين معه، ومشرو  قانون )مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس 

، يدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروسلنواب( بشأن وقاية المجتمع من األا
 كما وردت تفصياًل في الجدول المرفق.

 

 ،،، عروض على المجلس الموقر التخاذ الالزمواألمر م

 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                نـــــوار علــــي احملمــــــود

     رئيس جلنة اخلدمـات                       نائب رئيس جلنة اخلدمات 
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 

 مسمى المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشررع ق نرر ر م عنرر  

 

 مسمى المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشررع ق نرر ر م عنرر  

 

 مسمى المشروع

 

الم افقة على مسرمى 

المشررررررع ق  قرررررر ر م 

مرررررررر   عرررررررر     األول

صي غته علرى الرور  

 ال اع  أ ر ه:

 

 

 

 

 

 مسمى المشروع

 

الم افقررة علررى نررعاع 

مجلررررررررر  الرررررررررر ا  

  لم افقرررررررررة علرررررررررى 

مسررررررمى المشررررررع ق 

 األول قررررررررررررررررررررر ر م 

  إعرررر    صرررري غته  

مرررررر  ورررررر    لمررررررة 

    لرررررر  "مررررررر "

م اساسررررر  ال لمررررر  أل

 

 مسمى المشروع

 

التمسرررررق ارررررال رار  -

 السااق للمجلس.

 

 مسمى المشروع

 

الم افقررة علررى نررعاع 

مجلررررررررر  الرررررررررر ا  

إع    صي غته على  

 الرو  ال اع  أ ر ه:

مشررع ق نرر ر م عنرر  

) ( لسررررة ) (  شررر م 

 ن يرررة المجتمررر  مرررم 

مرررررررعة مت  مرررررررة 

الررررررررقع المرررررررر ع  

 

 مسمى المشروع

 

مشررع ق نرر ر م عنرر  

 شررر م ) ( لسررررة ) ( 

 ن يرررة المجتمررر  مرررم 

مرررررررعة مت  مرررررررة 

الررررررررقع المرررررررر ع  

الم تسرررر  )ا(يرررر  ( 

 وم يرررررررررة وقررررررررر   

األشررررررررررررررررررررررررررر  ع 

 المت  يشيم م ه.
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

) ( لسررررة ) (  شررر م 

 ن يرررة المجتمررر  مرررم 

مرررررررعة مت  مرررررررة 

ال رررررررر   المررررررررر ع  

الم تسرررر  )ا(يرررر  ( 

 وم يرررررررررة وقررررررررر   

األشررررررررررررررررررررررررررر  ع 

 المت  يشيم م ه.

) ( لسررررة ) (  شررر م 

 ن يرررة المجتمررر  مرررم 

ا(يررررررررر    وم يرررررررررة 

وقررررر   المت  يشررررريم 

 م  الفيع  .

 

مشررع ق نرر ر م عنرر  

) ( لسررررة ) (  شررر م 

 ن يرررة المجتمررر  مرررم 

مرررررررعة مت  مرررررررة 

الررررررررقع المرررررررر ع  

الم تسرررر  )ا(يرررر  ( 

 وم يرررررررررة وقررررررررر   

األشررررررررررررررررررررررررررر  ع 

 المت  يشيم م ه.

هرررررررررر   مت  مررررررررررة 

الررررررررقع المرررررررر ع  

لي رررر م  ،الم تسرررر  

الت عي  على الرور  

 اآلت :

مشررروع نرراروم رنرر  

) ( لسرررة ) ( اشرر م 

ونايررة المجتمرر  مررم 

متالزمررررررة الررررررر   

المرررررالم الم تسرررر  

)اإليررررررمز( و مايررررررة 

  رررروق األشررررر ا  

 المتعايشيم معه.

الم تسرررر  )ا(يرررر  ( 

 وم يرررررررررة وقررررررررر   

األشررررررررررررررررررررررررررر  ع 

 المت  يشيم م ه.
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الراا 

ال ماية والتولية 

 واإللال 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الراا 

ال ماية والتولية 

 واإللال 

ت صرررررر  اللجرررررررة  -

 وررررررررر   ع ررررررررر ع  

مررررررم  "واإللررررررال "

عر ام الفصل ل ر   

م افقررة اللجرررة علررى 

( مرررررم 92المررررر    )

المشرررررع ق  قررررر ر م 

الثرررررر ر   المت لقررررررة 

 ررررر (ع    لي ررررر م 

 عر ام الفصل:

 الفصل الراا 

التمسرررررق ارررررال رار  -

 السااق للمجلس.

 

 

 

 الفصل الراا 

المواف رررررررة للرررررررى  -

توصررررررررية مجلررررررررس 

الررروا  اعررم  ت ييررر 

الفصرررررررررل مسرررررررررمى 

 الرااررررررر  لي ررررررروم  

ال مايررة والتوليررة "

 "واإللال 

 الفصل الراا 

ال ماية والتولية 

 واإللال 
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 الفصل الراا  

 ال ماية والتولية

 

 (-المامة )

 

 

 

 

 

 (21المامة )

 

 

 

 

 

 (22المامة )

 

اعتمرررر   المرررر     مرررر  

 ع ت ف  المشع ق 

 قررر ر م الثررر ر   مررر  

تغييرررررررررررع ع رررررررررررر ع  

المرظمرررة ل ةررررارة )

(  لرررررررررررررى الطفرررررررررررررل

 (22المامة )

 )توصية اللجرة(

المواف ررة للررى نرررار 

مجلررررررررس الررررررررروا  

  عتمررر   المررر     مررر  

 ع ت ف  المشع ق 

 قررر ر م الثررر ر   مررر  

تغييرررررررررررع ع رررررررررررر ع  

 (22المامة )

 

التمسرررررق ارررررال رار  -

 السااق للمجلس.

 

 

 

 (22المامة )

الم افقررررررررة علررررررررى  -

نعاع مجلر  الرر ا  

 عتمررر   المررر     مررر   

المشع ق  ع ت ف  

 قررر ر م الثررر ر   مررر  

تغييرررررررررررع ع رررررررررررر ع  

المرظمرررة ل ةررررارة )

(  لرررررررررررررى الطفرررررررررررررل

 (22المامة )
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 

 

 سا ي ج 

 

 

 

للمت  يشررررررررريم مررررررررر  

الفيررع   الورر  فرر  

وضررر رة ال فرررل مررر  

عرررررررررر   ا( رررررررررر ل 

  ألو ررررر   المر مرررررة 

 لوض رة ال فل.

 (.المرظمة لها)

 الر  اعم التعميل 

للمت  يشررررررررريم مررررررررر  

الفيررع   الورر  فرر  

وضررر رة ال فرررل مررر  

عرررررررررر   ا( رررررررررر ل 

المرظمرررررة   ألو ررررر   

 .لها

المرظمرررة ل ةررررارة )

(  لرررررررررررررى الطفرررررررررررررل

 (.المرظمة لها)

 

 )توصية المجلس(

  ذف المامة.

 (.المرظمة لها) 

 الر  اعم التعميل 

للمت  يشررررررررريم مررررررررر  

الفيررع   الورر  فرر  

وضررر رة ال فرررل مررر  

عرررررررررر   ا( رررررررررر ل 

المرظمرررررة   ألو ررررر   

 .لها

 

 

 

 

 

 

للمت  يشررررررررريم مررررررررر  

الفيررع   الورر  فرر  

وضررر رة ال فرررل مررر  

عرررررررررر   ا( رررررررررر ل 

المرظمرررررة   ألو ررررر   
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 .لها

 (21المامة )

 

 

 

 

 

 

 

 (12المامة )

 

 

 

 

 

 

 

 (12المامة )

اعم إلامة 12)

 الترني (

اعتمررر   الررررع  مررر  

 ع  فرررر  المشررررع ق 

 قررر ر م الثررر ر   مررر  

وررررررررررر   ع ررررررررررر ع  

لألطارررررررررررررررررررررررررررررررا   

ومررررررررررررررررررررررررـعاوريه  

والممرةرررررررررررررررررررررريم 

والعرررررررررامليم فرررررررررم 

 (12المامة )

اعم إلامة 12)

 الترني (

المواف ررة للررى نرررار 

 مجلررررررررس الررررررررروا 

 عتمررر   الررررع  مررر   

 ع  فرررر  المشررررع ق 

 قررر ر م الثررر ر   مررر  

وررررررررررر   ع ررررررررررر ع  

لألطارررررررررررررررررررررررررررررررا   

ومررررررررررررررررررررررررـعاوريه  

 (12المامة )

التمسرررررق ارررررال رار  -

 السااق للمجلس.

 

 

 

 

 

 

 (12المامة )

الم افقررررررة علررررررى  -

 نعاع مجلر  الرر ا 

اعتماااال ص ااا    ماااا ب

ورل فاااام ص م اااا و  

بقاااا ال ص ياااا م   ااا  

حااااااااااا   ع اااااااااااار  

لألطباااااااااااااااااااااااااااااا   "

وماااااااااااااااااااااااا   و     

والممرضااااااااااااااااااااا   

وال ااااااااا م     ااااااااا  

 (12المامة )

 

لررررررررر    الم ررررررررررم "

الوررر  فررر   الصررروية

الوصررررررررر ل علرررررررررى 

اساوتي  ررر ت ال  فيرررة 

لومررررررررررر يت   مرررررررررررم 

ا(صررر  ة  ررر لفيع   

 سرر   عمل رر    فرر  

أورررر  و لررررة  صرررر  ة 

مررررررررر    رررررررر لفيع   



78 
 

مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال طرررررراع الصرررررر م

  ضررررررررر  ع ررررررررر ع  

لرررررررررذوي المهرررررررررم  

    ساً مر ر   الص ية

أي  وررر   ع ررر ع   

مرررررره  اررررره اسرررررا  

    ضرررررررر  لملرررررررره

أ رررم مرررره   ع ررر ع   

ارررررالفيروس اسرررررا  

     ساً مر  .لمله

 

 

والممرةرررررررررررررررررررررريم 

والعرررررررررامليم فرررررررررم 

  ال طرررررراع الصرررررر م

  ضررررررررر  ع ررررررررر ع  

لرررررررررذوي المهرررررررررم  

ر    ع    ساً الص ية

أي  وررر   ع ررر ع   

مرررررره  اررررره اسرررررا  

    ضرررررررر  لملرررررررره

أ رررم مرررره   ع ررر ع   

اسرررررا  ارررررالفيروس 

 ر  .ع    ساً لمله

ص لج ااااا   تاصااااام -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" القطااااا ح ال ااااا  

ووضااااااااا  ع اااااااااار  

لااااااااا و  الم ااااااااا  "

" بدالً   هاا  ال   ة

أ  وحااا   ع اااار  "

ماااااه   بااااا  ب اااااب  

" ووضاااااااا  عم اااااااا 

أحااان ماااه    ع ااار  "

بااااا ل  روب ب اااااب  

 " بدالً   ها.عم  

 الر  اعم التعميل 

لرررررررررررذوي المهرررررررررررم 

الوررر  فررر   الصررر ية

  ي رر م  سرر   عملرره

لرررررررره الورررررررر  فرررررررر  

الت ررر ية المر سررر  

 فقررررررررررر ً للقررررررررررر اريم 

 . الم م ل    
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

تت فرررررررررررل الج ررررررررررررة 

الم تصرررررررررررررررررررررررررررررة 

 ت صررررررريع مرررررررر  

شرررررررررر عية نرررررررررر عه  

(  يررررر ع ل ررررل 055)

مم أصي   ر لمعة 

رتيجررررررررة لم  لجترررررررره 

    يررة أ  رقررل    أ  

 

 

 

 

لأل  ررر م  م ررر  ري   

 الممعضرررررررررررررررررررررريم 

 ال رررررررررر مليم فرررررررررر  

الق ررررررر ق الصرررررررو  

الورر  فرر  الوصرر ل 

علرررررى اساوتي  ررررر ت 

ال  فية لومر يت   مرم 

ا(صررر  ة  ررر لفيع   

 

 الر  اعم التعميل 

لرررررررررررذوي المهرررررررررررم 

الوررر  فررر   الصررر ية

الوصررررررررر ل علرررررررررى 

اساوتي  ررر ت ال  فيرررة 

لومررررررررررر يت   مرررررررررررم 

ا(صررر  ة  ررر لفيع   

 سرر   عمل رر    فرر  

أ ررررم و لررررة  صرررر  ة 

مررررررره  اررررررالفيروس 

  ي رر م اسررا  لملرره

لرررررررره الورررررررر  فرررررررر  

اسااااااااات دص   لمااااااااا  ب

بكلمااااا   "الالزماااااة"

ص ااااصرل   "الك   اااة"

بعااااااااااااااد ع ااااااااااااااار  

"ص حصاااااااا  علااااااا  

 صالحتياطات".

 

 الر  اعم التعميل 

لررررررررررر    الم ررررررررررررم 

الوررر  فررر   الصررروية

الوصررررررررر ل علرررررررررى 

 الالزمررةاساوتي  ر ت 

لومررررررررررر يت   مرررررررررررم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوصررررررررر ل علرررررررررى 

 فيرررة اساوتي  ررر ت ال 

لومررررررررررر يت   مرررررررررررم 

ا(صررر  ة  ررر لفيع   

 سرر   عمل رر    فرر  

أ ررررم و لررررة  صرررر  ة 

مررررررره  اررررررالفيروس 

  ي رر م اسررا  لملرره

لرررررررره الورررررررر  فرررررررر  

الت ررر ية المر سررر  

 فقررررررررررر ً للقررررررررررر اريم 

 الم م ل    .

-  
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

أعضرر م ا  اسررت  ا  

أ  ات مل ثرررة رتيجرررة 

لإلهمرررررررر ل ال  رررررررر  

لوررريم اسرررت   م ررر ل  

الت رررر ية المقررررعع  

 م جرررررر  األو ررررررر   

القضرررررررررررررررررر  ية   سا 

ت صرررر  هرررر ه المررررر  

 مم نيمة الت  ية.

 سرر   عمل رر    فرر  

و لرررررررة  صررررررر  ة أ  

مررررررر    رررررره  سرررررر   

عملررررره  ي ررررر م لررررره 

الورر  فرر  الت رر ية 

المر سرررررررررر   فقرررررررررر ً 

للقررررر اريم الم مررررر ل 

.    

 

الت ررر ية المر سررر  

 فقررررررررررر ً للقررررررررررر اريم 

 الم م ل    .

 

ا(صررر  ة  ررر لفيع   

 سرر   عمل رر    فرر  

أ ررررم  صرررر  ة و لررررة 

مررررررره  اررررررالفيروس 

ي رر م   اسررا  لملرره

لرررررررره الورررررررر  فرررررررر  

الت ررر ية المر سررر  

 فقررررررررررر ً للقررررررررررر اريم 

 الم م ل    .

. 

 (-المامة )

 

 (12المامة )

 

 

 (11المامة )

 ع    صري غة المر    

علرررى الروررر  الررر اع  

( مم 12المامة )

المشروع ا اروم 

( 11الثارم/المامة )

 (11المامة )

التمسرررررررق ارررررررال رار 

 السااق للمجلس.

 (11المامة )

الم افقررررررة علررررررى  -

 نعاع مجلر  الرر ا 

 (11المامة )
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 

 

 سا ي ج 

 

 

علررررى هي ررررة شرررر  م 

 ا(عرررر      لت رررر  م

مررررررررررررررر  اللجررررررررررررررررة 

 الررررررررررررررررررررررررر  اعات 

 الج رررر ت الم ريررررة  

ال مررررل علررررى رشرررررع 

الررررررر ع   م ررررررر  ع 

المرررعة  ررريم أفرررعا  

المجتمرر    ترر عيت   

  رررررررررررع  ارتقررررررررررر ل 

الفيررررررع     يفيررررررة 

 ال ن ية مره.

 أ ر ه. 

 الر  اعم التعميل 

للررررررررررى الجهررررررررررا  

والهيئررا  الم تصررة 

اشررررررعوم اإللررررررال ، 

االتعررررررررررراوم مررررررررررر  

الرررروزارة والجهررررا  

المعرية، العمل للرى 

رشررررررررررررر الررررررررررررولم 

ام رررررراطر المررررررر  

ايم أفررام المجتمر ، 

وتررررروليته  اطررررررق 

ارت ررررررال الفيررررررروس 

 س  نرار مجلس 

 الروا 

 

توصررررررم اللجرررررررة  -

ا رررررررررذف المرررررررررامة، 

ل ورهرررا ترررر  للرررى 

تررررررررم ل  إجررررررررا ا 

ةرررررمم ا تصرررررا  

 الالئ ة ترفيذية.

 

إعال  صياغ  ص مال  ب

علااا  ص  حاااا ص ااااصرل 

 أل اه. 

 الر  اعم التعميل 

للررررررررررى الجهررررررررررا  

والهيئررا  الم تصررة 

اشررررررعوم اإللررررررال ، 

االتعررررررررررراوم مررررررررررر  

الرررروزارة والجهررررا  

المعرية، العمل للرى 

رشررررررررررررر الررررررررررررولم 

ام رررررراطر المررررررر  

ايم أفررام المجتمر ، 

 

 

 

 

 

علررررررررررى الج ررررررررررر ت 

 ال ي ررر ت الم تصرررة 

 شررررررع م ا(عرررررر    

  اع    لت   م م  ال

 الج رررر ت الم ريررررة  

ال مررررل علررررى رشرررررع 
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

وتررررروليته  اطررررررق  و يفية الوناية مره.

ارت ررررررال الفيررررررروس 

 و يفية الوناية مره.

الررررررر ع   م ررررررر  ع 

المرررعة  ررريم أفرررعا  

المجتمرر    ترر عيت   

  رررررررررررع  ارتقررررررررررر ل 

الفيررررررع     يفيررررررة 

 ال ن ية مره.

 (3المامة )

 

 

 

 

 

 سا ي ج 

 (3المامة )

نعع المجل  و   

 الم   .

 

 

 (21المامة )

ع     -

الم افقة على نعاع 

مجل  الر ا  

( 3 و   الم    )

مم المشع ق 

 (21المامة )

 

التمسق اال رار 

 السااق للمجلس.

 

 (21المامة )

الم افقررررررة علررررررى  -

الرر ا  نعاع مجلر  

 . و   الم   

 (21المامة )
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق ر م األ ل  

 ا( ق م علي   

لتو ي  

ا تص ص ت اللجرة 

ال  رية  م   جعام 

   ة الت  ي ت.

و   ع  ع    -

واالمرةى "

الم تاجيم إلى 

لمليا  غسل 

ال لى والمرةى 

المشتاه اإصااته  

امر  ) ااوس 
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "سار  وما(

ال اع   ف  ر  ية 

 (.1ال ر  )

و    لمة  -

ال اع    "لامة"

ف    اية ال ر  عن  

(1.) 

تغييع   -

ع  ع   ارتق ل 

ال   ى  ال اع   

ف  ر  ية ال ر  عن  

(  لى  لمة 3)

  ارتق له .
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع      -

صي غة ال ر  عن  

-7 )   لي  م7 

رف  ت ارير مورية 

إلى الوزير 

 متةمرة توصيا 

والتطورا   اللجرة

العلمية الم لية 

والعالمية لم هذا 

 .(المر 

و   ال ر   -

 (.8عن  )

تعتي    -
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن  تعني  الم    

( ف  ت صية 17)

 .اللجرة

ت وم المامة اعم 

 التعميل  التالم 

 (22المامة )

ت رررررررررتع اللجررررررررررة 

لم اف ررررررة ال  ريررررررة 

متالزمررررررة الررررررر   

المرررررالم الم تسرررر  

 ررررر ألم ع  "اإليررررمز"

 اآلتية:
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

ت رررررررررتع اللجررررررررررة 

ال  ريررة لل ن يررة مررم 

 ضررررررررررررررررررررررررررر   -1

سررتعاتيجية ت رر   ا

 لررررى ال ن يررررة مررررم 

ا(صرررررررر  ة   رررررررر ا 

المررعة  علررى أم 

يشرمل  لر  فوررع 

األشررررررررررررررررررررر  ع 

المت رررععيم   لررر    

 المعضرررررررررررررررررررررى 

المصررررررررررررررررررررررر  يم 

عاة تج ل ررر   ررر م

ععضرررة لإلصررر  ة 

 .  لمعة

 

 

 

 

 

 

 

 

ت رررررررررتع اللجررررررررررة 

لم  فوررررررة ال  ريررررررة 
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

المررررررعة  رررررر ألم ع 

 اآلتية:

 ضررررررررررررررررررررررررررر   -1

 لامرررررة سرررررتعاتيجية 

ت ررر    لرررى ال ن يرررة 

مررررم ا(صرررر  ة   رررر ا 

المررررعة  علررررى أم 

يشرررمل  لررر  فورررع 

األشررررررررررررررررررررررررررر  ع 

المت ررررررععيم   لرررررر    

 المعضرررررررررررررررررررررررررررى 

المصرر  يم  رر معاة 

تج ل ررررررر  ععضرررررررة 

 ضررررر   رررررعام   -9

لتثقيرررر  الجم رررر ع 

عم هر ا المرعة  

  يفيرررررة ا(صررررر  ة 

 ه    ع  ال ن ية 

 مره.

 ضررررر   رررررعام   -3

  صررررررة لتثقيرررررر  

المت  يشرررررريم مرررررر  

الفيرررع      ي ررر  

 مررررم ي رررر ل  ر   

 يشرررتع  م م  ررر  

فرر  موررل  نررر مت   

مت  مرررررررة الررررررررقع 

المررررر ع  الم تسرررر  

 ررررر ألم ع  ا(يررررر    

 اآلتية:

 ضرررررررررررررررررررررررررر   -1

سررتعاتيجية ت رر   ا

 لررررى ال ن يررررة مررررم 

ا(صرررررررر  ة   رررررررر ا 

المررعة  علررى أم 

يشرمل  لر  فوررع 

األشررررررررررررررررررررر  ع 

المت رررععيم   لررر    

 المعضرررررررررررررررررررررى 
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

لإلصررر  ة  ررر لمعة  

واالمرةرررررررررررررررررررررررررى 

الم ترررررررراجيم إلررررررررى 

لمليا  غسل ال لرى 

والمرةررى المشرررتاه 

اإصررررااته  امررررر  

) ررررررررررااوس سررررررررررار 

  وما(.

 ضررررر   رررررعام   -9

لتثقيرررر  الجم رررر ع 

عم هر ا المرعة  

  يفيرررررة ا(صررررر  ة 

 ه    ع  ال ن ية 

عرم  يفيرة الت  مرل 

مررررررررر  المرررررررررعة 

ه   مضررررررررررررررر عف ت

  يفيررررررررررة مررررررررررر  

 .هارت ال

 ضررررررررررررررررررررررررررر   -4

الضررررررررررررررررررررررم ر ت 

 التعتي ررررررررررررررررررررر ت 

ال  مرررررة للوفررررر   

علررررررررررى سرررررررررررعية 

ا(جررررررررررررررررررررعامات 

ال  صررررررة   مرررررررل 

الفورر ع المت لقررة 

المصررررررررررررررررررررررر  يم 

عاة تج ل ررر   ررر م

ععضرررة لإلصررر  ة 

 .  لمعة

 ضرررر   ررررعام   -9

لتثقيرررر  الجم رررر ع 

عم هر ا المرعة  

  يفيرررررة ا(صررررر  ة 

 ه    ع  ال ن ية 

 مره.

 ضرررر   ررررعام   -3

صررررررة لتثقيرررررر    

المت  يشرررررريم مرررررر  
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 مره.

 ضررررر   رررررعام   -3

  صررررررة لتثقيرررررر  

المت  يشرررررريم مرررررر  

الفيرررع      ي ررر  

 مررررم ي رررر ل  ر   

 يشرررتع  م م  ررر  

فرر  موررل  نررر مت   

عرم  يفيرة الت  مرل 

مررررررررر  المرررررررررعة 

 مضررررررررررررررر عف ته  

  يفيررة مررر  ارتقرر ل 

 ال   ى.

  رررررررر ا المررررررررعة 

  رت  ج  .

 ضررررررر  ر ررررررر    -0

(عررررررر    فورررررررع 

ال يرررر ت ا(يج  يرررة 

 رر  ثع مررم  عيقررة 

  او  .

ا(شرررعا  علرررى  -6

ترفي      ال ن ية 

مرررم هررر ا المرررعة 

  رر  اعتم  هرر  مررم 

 ال  يع.

 

الفيرررع      ي ررر  

 مررررم ي رررر ل  ر   

 يشرررتع  م م  ررر  

فرر  موررل  نررر مت   

عرم  يفيرة الت  مرل 

ة مررررررررر  المرررررررررع

 مضررررررررررررررر عف ته  

 .ه  يفية مر  ارتق ل

 ضرررررررررررررررررررررررررر   -4

الضررررررررررررررررررررررم ر ت 

 التعتي ررررررررررررررررررررر ت 

ال  مرررررة للوفررررر   

علررررررررررى سرررررررررررعية 
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 ضررررررررررررررررررررررررررر   -4

الضررررررررررررررررررررررم ر ت 

  التعتي ررررررررررررررررررررر ت

ال  مرررررة للوفررررر   

علررررررررررى سرررررررررررعية 

ا(جررررررررررررررررررررعامات 

ال  صررررررة   مرررررررل 

الفورر ع المت لقررة 

  رررررررر ا المررررررررعة 

  رت  ج  .

 ضررررررر  ر ررررررر    -0

(عررررررر    فورررررررع 

ال يرررر ت ا(يج  يرررة 

رفررررررر  ت رررررررارير  -2

مورية إلى الروزير 

 متةمرة توصريا 

والتطورا   اللجرة

العلميررررة الم ليررررة 

والعالمية لم هرذا 

 المر .

ا(جررررررررررررررررررررعامات 

ال  صررررررة   مرررررررل 

الفورر ع المت لقررة 

  رررررررر ا المررررررررعة 

  رت  ج  .

 ضرررررر  ر رررررر    -0

(عررررررر    فورررررررع 

ال يرررر ت ا(يج  يرررة 

 رر  ثع مررم  عيقررة 

  او  .

ا(شررعا  علررى  -6

ترفي      ال ن ية 

مرررم هررر ا المرررعة 
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 رر  ثع مررم  عيقررة 

  او  .

ا(شرررعا  علرررى  -6

ترفي      ال ن ية 

مرررم هررر ا المرررعة 

  رر  اعتم  هرر  مررم 

 ال  يع.

تقررررررر   اللجررررررررة  -7

 عفررررررررر  تقررررررررر عيع 

  عية  لى الر  يع 

رة ت صي ت   متضم

 الت رررررررررررررررررر عات 

ال لميرررررة الموليرررررة 

  رر  اعتم  هرر  مررم 

 ال  يع.

عفرررررر  تقرررررر عيع  -7

  عية  لى الر  يع 

 متضمرة ت صري ت

 الت  عات  اللجرة

ال لميرررررة الموليرررررة 

 ال  لميرة عرم هر ا 

 المعة.
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مواد مشروع  نصوص

 القانون

 (1) 

نصوص مواد مشروع 

 القانون

(2) 

 جملس النواب قرار جملس الشورى قرار قرار جملس النواب

 

 توصية اللجنة

 

 النص بعد التعديل

 ال  لميرة عرم هر ا 

 المعة.

عرر ل المت رر ي   -8

مرررر  الفيرررررع   أ  

المشررررررررررت ه فرررررررررر  

  ص  ته   لمعة.
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص الحساب 

الختامي الموحد للدولة للسنة 

ديسمبر  13المالية المنتهية في 

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية 4132

اعتمادات الميزانية والمناقالت بين 

 م.4132العامة للدولة للسنة المالية 
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 م 2016يوليو  26التاريخ: 

احلساب اخلتامي املوحد تقرير  جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حول 
م، وتقرير أداء تنفيذ 2014ديسمرب  31للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

للسنة املالية  امليزانية واملناقالت بني اعتمادات امليزانية العامة للدولة
 م2014

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد الثاني 

 مقدميييييية:

صاحب المعالي األسرتاذ علري برن    استلمت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية كتاب 

م 6102أبرييل   4المؤرخ في  6د  3ص ل م ق/ف 407رقم  رئي  المجل صالح الصالح 

ديسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في والمتضمن نسخة من 

للدولة للسنة  م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقالت بين اعتمادات الميزانية العامة2014

م؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًيا رأي اللجنة لعرضه علي   2014المالية 

 المجل  الموقر.

 إجراءات اللجنة -أواًل

 التالية :لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات 
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الحساب الختامي الموحرد للدولرة    عقدت اللجنة االجتماعات التالية لبحث ودراسة  (1)

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقالت 2014ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

م :2014بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

 التاريخ االجتمررررررررررررا  الرقم

 م6102أبريل  01 الحادي والستين  .0

 م6102أبريل  63 الخام  والستين  .6

 م6102مايو  8 الساد  والستين  .4

 م6102مايو  01 السابع والستين  .3

 م6102يونيو  2 التاسع والستين  .1

 م6102يونيو  61 السبعين  .2

 م6102يوليو  4 الحادي والسبعين    .7

 م6102يوليو  07 الثاني والسبعين  .8

 

اطلعت اللجنة، أثناء دراستها ومناقشتها للحساب الختامي، على الوثراقق المتعلقرة    (2)

 بالحساب الختامي موضو  البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجل  الشورى.  -

 قرار مجل  النواب ومرفقاته.   )مرفق( -
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 رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان. )مرفق( -

 رأي المستشار االقتصادي والمالي. )مرفق( -

م، وتقرير 2014ديسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  -

ية العامة للدولرة للسرنة الماليرة    أداء تنفيذ الميزانية والمناقالت بين اعتمادات الميزان

م .)مرفق(2014

 :كما حضر االجتماعات من مجلس الشورى كل من 

 المسرتشار القانوني لشرؤون اللجان. الدكتررور محمرررد عبداهلل الدليمري .1

المستشرار االقتصرادو والمرالي لشرؤون         الدكترور جعفرررر محمرد الصاقرغ  .2
 اللجان.

 المستشار القانوني المساعد. السيد محمد أحمد محمد عبداهلل          .3

 

  السيد محمد رضي محمد، والسيد جرواد مهردو محفرو ،    تولي  أمانة سيير اللجنية

 والسيد  أمل عبداهلل محمد.

بالحساب الختامي الموحد للدولة، وتقرير أداء ثانًيا: المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة 
 تنفيذ الميزانية العامة

 (  من الدستور على113نصت الماد ) الحساب الختامي للشؤون المالية للدولية   أن "

عن العام المنقضي يقدم أواًل إل  مجل  النواب خالل األشهر الخمسة التالية النتهياء  

يصدر عن كل من مجل  الشيورى و مجلي    السنة المالية ، و يكون اعتماده بقرار 

 النواب مشفوعيًيا بمالحظاتهما ، و ينشر في الجريدة الرسمية".
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 (  لسنة 55( من المرسوم بقانون رقم )144نصت الماد )بشرأن الالقحرة    2002

عل  أن " يقدم الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عين   الداخلية لمجلس الشورى

إل  مجل  النواب أوالً  خالل الخمسة األشهر التالية النتهياء السينة    العام المنقضي

المالية ، و يحيله رئي  مجل  النواب بعد أن يضع المجل  تقريره إل  رئي  مجل  

الشورى، و يكون اعتماده بقرار من المجلسين مشفوعيًيا بمالحظاتهما، و ينشر فيي  

 الجريدة الرسمية".

 (  145نصت الماد )لالئحة عل  أن " تسري األحكيام الخاصية بمناقشية    من ذات ا

الميزانية العامة وإصدارها عل  الحساب الختامي و االعتمادات اإلضافية والنقل مين  

باب إل  آخر من أبوب الميزانية، كما تسري هذه األحكام عل  الميزانييات المسيتقلة   

ل  آخير مين أبوابهيا    والملحقة و االعتمادات اإلضافية المتعلقة بها والنقل من باب إ

 وحساباتها الختامية".

 (  مرن قرانون الميزانيرة العامرة    1عرفت الماد )     الصرادر بالمرسروم بقرانون 

الحساب الختامي عل  أنه " البيانات الماليية السينوية لكيل    م 2002( لعام 33رقم )

 وزارة أو جهة حكومية عل  حدة ، أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولية ككيل،  

 في نهاية السنة المالية المنقضية، و تتضمن البيانات التالية :

 الميزانية العمومية. -أ 

 بيان اإليرادات و المصروفات. -ب 

 التدفق النقدي.   -ج 
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أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير ، أو تطليب بموجيب المعيايير     -د 

 المحاسبية المتعارف عليها."

 (  من قانون الميزان43نصت الماد ) عل  أن :" يعد الوزير بيانات مالية موحدة ية العامة

و مدققة عل  أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات و الجهيات الحكوميية ، والتيي تمثيل     

الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية ، و تعيد هيذه البيانيات وفقيًيا للمعيايير      

فيها و إحالتها إلي  مجلي     المحاسبية المتعارف عليها و تقدم إل  مجل  الوزراء للنظر

النواب خالل خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية ، و يكون اعتمياد البيانيات   

المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل مين مجلسيي النيواب و الشيورى مشفوعييًيا      

 بمالحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية الالحقة".

 ( من قانون الميزانية العامة على أن:50اد  )نصت الم 

" يقدم مجل  الوزراء إل  مجلسي النواب و الشورى خالل خمسة أشهر من تاريخ إقفيال   -أ 

 الحسابات السنوية ، تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية المنقضية.

انيية البيرام    يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية الوارد بالبند السيابق ملخصييًيا لميز   -ب 

للوزارات و الجهات الحكومية، و إجمالي الدين العام و محتوياته و الموجودات الماليية و  

االلتزامات الطارئة و اإلعفاءات الضريبية و األنشطة شبه الحكومية ، والنتيائ  المحققية   

 مقارنة باألهداف المرصودة لميزانية البرام  الرئيسية و أية مؤشرات أداء أخرى".

 ( من قانون ديوان الرقابة المالية على أن:13الماد  ) نصت 

" يعد رئي  الديوان تقريًرا سنوييًيا عن كل من الحسياب الختيامي للدولية و الحسيابات      

الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، يبين فيها المالحظات و أوجه أي خالف يقع بين الديوان و 
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التقرير إل  الملك و مجل  الوزراء و مجل  النيواب،  الجهات الخاضعة لرقابته. و يقدم هذا 

وذلك قبل الموعد المقرر العتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذليك التقريير. ولمجلي     

النواب أن يدعو رئي  الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير الديوان، و أن يؤذن له 

المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابيات أو   بالتحدث و اإلدالء بوجهة نظره في المسائل محل

 بيانات متعلقة بها".

م، وتقرير 6103ديسمبر  40ثالًثا: الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 
 م:6103أداء تنفيذ الميزانية والمناقالت بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

 انتاج حقل البحرين:

مليون برميل وبمعدل انتاج يومي  0778من النفط الخام  6103بلغ إنتاج حقل البحرين لسنة 
، بمعدل انتاج 6104مليون برميل خالل السنة المالية 0773ألف برميل، في مقابل  33بلغ 

 ألف برميل . 38يومي بلغ 

 إنتاج حقل ابو سعفة:

 1270من إنتاج حقل ابو سعفة  6103بلغت حصة حكومة مملكة البحرين خالل السنة المالية 
 ألف برميل. 01472مليون برميل وبمعدل إنتاج يومي قدره 

 كميات النفط الخام المستورد من المملكة العربية السعودية:

مليون  7271من المملكة العربية السعودية  6103بلغت كمية النفط الخام المستورد عام  .0
%، كما بلغ المعدل 474، أي بانخفاض قدره 6104مليون برميل عام  7872برميل مقابل 

 .6103ألف برميل يوميًا سنة  618اليومي للنفط الخام المستورد ما يقارب 

 : 1كميات النفط المكرر

                                                             
8

يتكال ص  فط ص مك ر ص  ي يتم  عا جته  ن ص  فط ص مستارل  ن ص مملك  ص ع بي  ص سعالي  باإلضاف  إ   ص  فط ص م تج  ن حقل ص  ح ين.   
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مليون برميل مقابل  33لمصفاة التكرير  6103بلغت كمية النفط الخام المكرر خالل  .6
 %.2، أي بانخفاض قدره 6104مليون برميل خالل  011

ألف  67478ألف برميل يوميا مقابل  61771لمعدل اليومي للنفط المكرر في حدود بلغ ا .4
 .6104برميل سنة 

 صادرات المشتقات النفطية:

مليون برميل  8776مليون برميل مقابل  8172مبلغ  6103بلغ إجمالي الكمية المصدرة سنة 
ألف برميل  64878مقابل  6103ألف برميل سنة  64371، وبمعدل يومي بلغ 6104سنة 
 . 6104% عن السنة المالية 2أي بانخفاض قدره  6104سنة 

 المبيعات المحلية:

مليون برميل خالل السنة المالية  0171بلغت كمية المبيعات المحلية من المنتجات البترولية 
ألف برميل  6773، وبلغ االستهالك اليومي لهذه المنتجات خالل نف  السنة  حوالي 6103

 .6104ألف برميل عل  التوالي في سنة  6273مليون برميل و  378 يوميا، مقابل

 إنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب:

مليون قدم مكعب مقابل  768،361ما يعادل  6103بلغ إنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب سنة 
مليون قدم مكعب وهي  38،310، أي بارتفاع قدره 6104مليون قدم مكعب سنة  273،373
 %.776ته تعادل ما نسب

انتاج الغاز يتم استخدامه بالكامل في االستهالك المحلي وكذلك من قبل الشركات الصناعية، 
 إضافة إل  استخدامه في عمليات حقن آبار النفط وذلك للمحافظة عل  مستويات اإلنتاج.

 تحليل الحساب الختامي:

. وقد قورنت  6103سنة المقارنة الواردة في المالحظات أدناه تشير ال  االرقام الفعلية ل
و أرقامها الفعلية . وتشير النسب الواردة  6104األرقام الفعلية مع الميزانية المعتمدة لسنة 
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و  6104أدناه ال  مجموع االيرادات لألرقام الفعلية باإلضافة ال  الميزانية المعتمدة لسنتي 
6103 . 

، وكالهما  2014و  2013يوضح الجدول أدناه ايرادات البترول و الغاز لسنتي  .1
 يتضمن االرقام الفصلية و الميزانية 

 

 2113 2112 الب  ن

 ال    

%  ال     الم زا  ة 

 الم زا  ة

% 

 ال    

 

  اإليرادات

 2021101280222 72018 72018 20222032203.2 2021202110111 اله ط والغ ز الطب   

 22308810211 2028 8013 21207.20.33 02280.27..1 الضرائ  والرسوم

المهتج ت الخنم ة 

 وال    ة ال كوم ة

23072201.2 230.180728 10.3 1082 220212011. 

االستثم رات واألمالك 

 ال كوم ة

820.330112 7203220221 2082 2028 1802810122 

  10.1 1032 27012.0882 3802110111 اإلع   ت 

مب   ت األصول 

 الرأسم ل ة

2230111 .110.87 1012 1013 2820883 

الغرام ت والجزا ات 

 واإليرادات المتهوعة

2201820832 2707.10222 108. 10.1 2.028.022. 

 20.2302280232 111011 111011 3017.022.0117 208.303120111 مجموح اإليرادات

الم رو  ت 

 المتكررة

 

 1031102130.12 22022 2.078 1038.02830123 103.3017.0223 القوى ال  م ة

 21108.70727 8022 20.3 223012308.1 1.302210782 الخنم ت

 13102180.32 .208 2012 1280.130827 10222..1230 ال  ع االست الك ة

 31082.0212 1017 1021 3203170181 3302.20222 ال  ع الرأسم ل ة

 2202120.23 2022 2022 2.01270122 2703220731 ال    ة

 2.20.210228 23021 27022 82.03270712 711021701.2   ق ت ت وي  ة
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اإلع   ت وت نين 

  وائن النيون

21.07.302.2 21102120233 17021 12022 22203770222 

مجموح 

 الم رو  ت

 المتكررة

3012208230111 301.202310222 112078 111022 2078801230.11 

 28208110217 12021 2.022 22703120.33 72202220112 م رو  ت المش ريع

 3032308220117 112083 122022 3022202320187 30.8703120112 مجموح الم رو  ت

 (21101780272) (12083) (22022) (22201220181) (1017201110112) ال جز

  مليون برميل )زيادة  073لكال الحقلين زيادة بواقع  6103االنتاج الفعلي لسنة شهد

672 . ) 

 سعر النفط:

  دوالر  31قد اعتمدت عل  اسا   6103ميزانية تقديرات اإليرادات في السنة المالية
 لبرميل النفط الخام .

  بزيادة قدرها دوالر للبرميل أي  32763بلغ متوسط سعر البرميل أثناء تنفيذ الميزانية
دوالر للبرميل ، مما أدى ال  زيادة في االيرادات النفطية المحصلة بنسبة  2763
% مقارنة بالنتائ  الفعلية للسنة 673% مقارنة بالميزانية المعتمدة لها ، و بنسبة 0177
  6. 6104المالية 

  دوالر للبرميل الواحد .  31مقدرة عل  أسا   6103-6104كانت ميزانية 

 و بمقدار  6104مقارنة بإيرادات سنة  6103نخفاض ايرادات البترول لسنة كان ا

دينار بحريني نتيجة التأثير المباشر لزيادة أسعار انتاج البترول  064،123،312

 الخام .
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  دينار بحريني للبرميل الواحد في  031،811بلغت كلفة انتاج و تصفية حقل البحريني

( و  6104دينار بحريني للبرميل الواحد )سنة  618،231مقارنة بمبلغ  6103سنة 

 ، األمر الذي يبدو أنه قد حقق مكسبًا جيدًا . 2بانخفاض قدره %

  دينار بحريني  07،081،837يظهر صافي ايرادات حقل البحرين انخفاضًا قدره

والذي يعتبر نتيجة لوجود عاملين هما انخفاض سعر البترول الخام مصحوبًا بارتفاع 

 االنتاج .

  دينار بحريني نتيجة  48،740،222يظهر مجموع ايراد حقل أبو سعفة ارتفاعًا قدره

 . 6103لزيادة االنتاج لتجاوز انخفاض األسعار التي شهدتها سنة 

  07836دينار للبرميل الواحد مقارنة بمبلغ  07272بلغت كلفة انتاج حقل أبو سعفة 

 .  6104دينار للبرميل الواحد سنة 

  بالنسبة لصندوق األجيال القادمة فقد تم تخصيص دوالر واحد عن كل وفقًا للدستور

بترول للبرميل الواحد . و قد بقيت الحال  31برميل بترول عندما يصل سعر البترول 

دينار  60،076،332. لذلك فقد نت  عن ذلك مبلغ  6103دوالر لكل السنة  31فوق 

 بحريني عن مجموع انتاج حقل أبو سعفة .

  6104مقارنة بنسبة  673ايراد حقل أبو سعفة زيادة قدرها %يظهر صافي . 

  مليون قدم مكعب لسنة  768،361قدره  6103بلغ مجموع انتاج الغاز الطبيعي سنة

. و قد كانت مبيعات الغاز  6104عن سنة  776بزيادة انتاج قدرها % 6103

باء و الماء لمحطات الكهر 03بواقع % 6103الطبيعي ال  القطاعات الرئيسية لسنة 

 للشركات المحلية . 33لبنكاز و % 8أللمونيوم البحرين % 61، %
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  دينار بحريني  818،306يظهر مجموع الضرائب ورسوم البترول انخفاضًا قدره

 . 6104مقارنًا لسنة 

  دينار بحريني و  26،088،344بلغ مجموع صافي ايرادات النفط و الغاز مبلغًا قدره

 . 6104عن سنة  673يمثل ذلك زيادة قدرها %

 

 اإليرادات العامة:

  6103% مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 0172ارتفعت اجمالي إيرادات الدولة ،
 .6104% مقارنة بإجمالي اإليرادات المحصلة للسنة 171وبارتفاع بلغت نسبته 

  من النات  المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لسنة 6370مثلت هذه اإليرادات %
% من النات  المحلي 6478مليون دينار مقابل  06،817والمقدرة بمبلغ  6103

 4مليون دينار. 06،427والبالغ  6104اإلجمالي باألسعار الجارية لسنة 

  من إجمالي 87702ما نسبته  6103بلغ إجمالي اإليرادات المحصلة سنة %
 .6104% سنة 8778المصروفات العامة للدولة، مقابل 

 ة:اإليرادات النفطي

  6103% من الميزانية المعتمدة لسنة 0177ارتفعت االيرادات النفطية الفعلية بنسبة ،
 6104% مقارنة بمستواها الفعلي سنة 673وبنسبة ارتفاع بلغت 

  تقريبا من إجمالي 8276ما نسبته  6103شكلت اإليرادات النفطية السنة المالية %
 .6104 % في السنة المالية8874اإليرادات العامة مقابل 
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  من النات  المحلي اإلجمالي باألسعار 6178مثلت اإليرادات النفطية ما نسبته %
% من النات  6071مليون دينار، مقابل  06،817والبالغ  6103الجارية المقدرة لسنة 

 مليون دينار. 06،427والبالغ  6104المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لسنة 

 

 2014 – 2013اإليرادات النفطية 

 البيان
فعلي 
2013 

اعتماد 
2014 

فعلي 
2014 

نسبة 
 المساهمة

نسبة المقارنة 
 2014باعتماد 

نسبة المقارنة 
 2013بفعلي 

 074 0471 8470 6،606،204 0،318،048 6،084،463 ايرادات النفط

 873 178 0274 343،766 340،377 310،103 ايرادات الغاز

الضرائب والرسوم 
 النفطية

01،861 03،182 01،100 172 673 -170 

عوائد االستثمارات 
 النفطية

1 1 1 1 171 171 

إجمالي االيرادات 
 النفطية

2،100،152 2،404،201 2،112،341 100 1002 204 

 

 مالح ة:

  من المالحظ أن الفرق في الزيادة بين اسعار النفط واألسعار الحقيقية تتكرر في
الميزانيات العامة السابقة، فعل  سبيل المثال كان سعر النفط المعتمد في السنة 

دوالر لبرميل النفط الخام، فيما بلغ متوسط سعر البرميل  31بلغ  6101المالية 
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 4776رميل )حقل البحرين( اي بزيادة قدرها دوالر للب 7776عند تنفيذ الميزانية 
دوالر للبرميل، مما أدى آنذاك إل  زيادة في اإليرادات النفطية المحصلة بنسبة 

 81تم تقدير سعر النفط  6106% مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، وفي عام 2378
ء تنفيذ دوالرا للبرميل الواحد من النفط الخام بينما بلغ متوسط سعر البرميل اثنا

دوالر  6378دوالر للبرميل )حقل البحرين( أي بزيادة قدرها  01378الميزانية 
دوالر لبرميل  31عل  اسا  تم تقدير سعر النفط   6104. وفي عام 3للبرميل

دوالر  012،6النفط الخام في حين بلغ متوسط سعر البرميل أثناء تنفيذ الميزانية 
وهذا يدل   1للبرميل عن السعر المعتمد. دوالر 02،6للبرميل أي بزيادة قدرها 

 عل  أنه 

 

 

 

 

 

من الصعب تقدير اسعار النفط حيث يعتمد عل  عوامل عدة ومتغيرات مختلفة كما أن تقدير 
 الدولة ألسعار النفط في الميزانية غير دقيقة جدا ويعتمد عل  مصادر قد تكون غير منطقية.

في مبيعات النفط، حيث شكلت ما نسبته  6103تركزت اإليرادات النفطية المحصلة سنة 
، محققة 6104% سنة 8371% من إجمالي اإليرادات النفط و الغاز الفعلية، مقابل 8470

% عن مستواها الفعلي 673% عن الميزانية المعتمدة، وارتفاعًا بقيمة 0177زيادة بلغت نسبتها 
 . 6104في سنة 

                                                             
8   6103التحليل المالي للحساب الختامي الموحد للدولة سنة ص مصدر  

 
8

  6103التحليل المالي للحساب الختامي الموحد للدولة سنة ص مصدر  

 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

الضعا    العس    ايعا ات الغ   ايعا ات الرف 
 الرف ية

ع ا   اساستثم عات 
 الرف ية

 1224 – 1223اإليراما  الرفطية 

 9514ف ل   9513ف ل  



888 
 

 عات النفطمبي

 2014فعلي  2014اعتماد  2013فعلي  البيان
نسبة 
 المساهمة

نسبة المقارنة 
 2014باعتماد 

نسبة المقارنة 
 2013بفعلي 

 673 0372 3072 6،167،404 0،723،277 0،373،627 حقل أبو سعفة 

 (777) (073) 374 612،374 613،320 664،213 حقل البحرين

احتياطي األجيال 
 القادمة

(03،138) (60،111) (60،074) (071) (178) 871 

 (103) 1300 10000 2،212،113 ,13،,1،35 2،1,3،323 مبيعات النفط

  من إجمالي 3072شكلت إيرادات بيع النفط الخام من حقل أبو سعفة ما نسبته %
، وبلغت نسبة اإليرادات المحصلة من حقل 6103مبيعات النفط للسنة المالية 

 %.374البحرين 
  60،074لحساب احتياطي األجيال القادمة  6103بلغت المبالغ المحولة في سنة 

، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 6104ألف دينار في سنة  03،138ألف دينار مقابل  
8714.% 

 مبيعات الغاز:

  مقارنة بالميزانية 178يكشف تقرير الحساب الختامي أن مبيعات الغاز قد ارتفعت بنسبة %
% عن مستواها الفعلي في سنة 873، وبنسبة ارتفاع قدرها 6103المعتمدة للسنة المالية 

6104. 

  من إجمالي اإليرادات النفطية، 0274ما نسبته  6103شكلت مبيعات الغاز في سنة %
 .6104% في سنة 0173مقابل 

 نسبة يبين الجدول التالي أن المستهلك الرئيسي للغاز هي الشركات المحلية األخرى ب
% إال أنه لم يتضح لنا ما هي هذه الشركات األخرى، وتعتبر شركة ألبا أكبر شركة 3477

 %.6377)فرادي( مستهلكة للغاز بنسبة  
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 مبيعات الغاز )دينار(

 البيان
فعلي 
2013 

اعتماد 
2014 

فعلي 
2014 

نسبة 
 المساهمة

نسبة المقارنة 
 2014باعتماد 

نسبة المقارنة 
 2013بفعلي 

الكهرباء والماء محطات 
 الحكومية

13،012 17،171 26،430 0373 374 0176 

 173 777 6377 017،603 33،130 010،627 ألبا

 471 4070- 3 48،342 12،131 47،240 بابكو

 178 177 874 42،646 43،630 43،638 بناغاز

 374 476 3477 083،311 083،143 074،704 الشركات المحلية األخرى

 04, ,00 100 434،223 431،425 401،014 الغازمبيعات 
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 نسبة المساهمة

 

 

 االيرادات غير النفطية 
 
  من الميزانية اذا تم االخذ  03نسبة % 6103تمثل االيرادات غير البترولية لسنة

 بنظر االعتبار مجموع االيرادات .
  من المجموع  7%تشكل الضرائب والرسوم الفقرة الرئيسية لهذه االيرادات، وتشكل

عن  01قد انخفضت بنسبة % 6103تقريبًا . وعل  أية حال فان هذه الضرائب لسنة 
 . ولم يوضح التقرير السبب في ذلك . 6104سنة 

  تبق  مفردات هذا القسم منسجمة مع الميزانية باستثناء الغرامات والعقوبات التي تظهر
من مجموع صافي  6% زيادة ملحوظة مقارنة مع الميزانية وتمثل ما يقارب

االيرادات. و يعود ذلك بصورة رئيسية نتيجة تشديد القوانين واألنظمة التي تفرض 
 هذه العقوبات.
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 النفقات المتكرر  

دينار بحريني   0،473،674،164( مبلغا قدره 6103بلغت كلفة االستخدام للسنة )  -470
الميزانية ، وينجم عن ذلك عن المبلغ المرصود في   26ويمثل هذا المبلغ زيادة تتجاوز 

( ويتبين من الجدول أدناه القوة العاملة المستخدمة في 06)  04،802،241توفير قدره 
 40القطاع العام والتي تغطيها االرقام الشهرية التي تمثل المبالغ الواردة ككلفة لغاية 

 .  6103و   6104ديسمبر مقارنة بالميزانية واألرقام الفصلية لسنتي 
 

  إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالميزانية المعتمدة للمصروفات العامة )المتكررة بلغ
% عن 0173% بفارق بلغت نسبته 8370ما نسبته  6103والمشاريع( للسنة المالية 

% مقارنة بمستوى الصرف الفعلي في 177الميزانية المعتمدة، وبزيادة بلغت نسبتها 
 .6104السنة المالية 

 من النات  المحلي اإلجمالي 6777ما نسبته  6103لعامة سنة شكلت المصروفات ا %
مليون دينار، مقابل  06،617والبالغ  6103باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية 

 .6104% في السنة المالية 6770

القانون وفقا للتصنيف الشهري للرواتب  ألحكامعدد املوظفني اخلاضعني 
 2014و  2013كما هو يف الربع الرابع لسنتي 

الرات  الشهري 

 االساسم

1224 1223 

 لمم الا ريرييم لمم الا ريرييم

 المجموع اإلراث الذ ور المجموع اإلراث الذ ور

< 955 13 13 96 11 4 10 

455 - 955 3 764 1 819 0 076 4 532 9 459 6 441 

655 - 455 8 868 6 837 10 750 8 222 7 517 16 516 

855 - 655 6 349 7 477 13 812 6 936 7 164 13 455 

1555 - 855 3 791 4 128 7 212 3 668 3 243 7 611 
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1955 - 1555 9 505 9 484 4 034 1 877 9 432 4 316 

1455 - 1955 1 583 1 968 9 301 1 512 1 196 9 140 

1655 - 1455 630 657 1 949 029 099 1 114 

1855 - 1655 439 395 709 493 398 701 

9555 - 1855 340 990 075 378 959 085 

9955 - 9555 924 127 421 312 167 486 

9455 - 9955 950 79 977 919 72 921 

9655 - 9455 148 63 911 108 03 911 

9855 - 9655 114 38 109 147 35 177 

3555 - 9855 133 97 165 25 13 153 

3955 - 3555 27 90 199 08 99 85 

3455 - 3955 151 17 118 89 19 24 

3655 - 3455 05 11 61 98 6 34 

3855 - 3655 30 19 47 41 9 43 

4555 - 3855 69 7 62 41 3 44 

> 4555 146 10 161 23 19 150 

 24،222 12،241 11،222 24،313 12،212 11،131 المجموع

  زيادة في عدد المستخدمين بواقع    6103يظهر مجموع القوة العاملة بنهاية سنة
 .  6104مستخدم إضافي مقارنة بمجموع القوة العاملة في نهاية سنة  412

  يمكن الحصول عل  صورة أفضل إذا أمكن معرفة العدد الفعلي من المستخدمين الذين
 تم تعيينهم خالل السنة وكذلك عدد المستخدمين الذين تركوا الخدمة أو تقاعدوا.

 ار إليه اعاله غير واضح تماما حيث أن هناك تنقالت في الدرجات الجدول المش
 األعل  تشير إل  أن هناك مستخدمين تمت ترقيتهم خالل السنة.

 ( مقارنة بسنة 6103تمثل زيادة في كلفة مجموع القوة العاملة لسنة )زيادة في  6104
القوة العاملة مصحوبة بزيادة في الرواتب ، وزيادة عامة ، وزيادة اعطيت إل  

 المستخدمين الذين تمت ترقيتهم إل  درجات أعل .



888 
 

 

 النفقات العامة )الخدمات( -302

  دينار بحريني بزيادة قدرها  664،063،730بمبلغ  6103يمثل مجموع النفقات لسنة
دينار بحريني  23،1 من مجموع االيرادات متجاوزة بذلك المخصص وقدره  2022
 زيادة عن تخصيصات الميزانية . 016وبنسبة 

  فيما يلي الجوانب الرئيسية للزيادة ونسبها مقارنة بما ورد في الميزانية 
 (63746الخدمات العامة ) -
 (03726التأمين والنقل والتنظيف ) -
 (3706مصاريف إيجار ) -
 (472) مواصالت -

 لم تعط  مبررات  عن سبب الزيادة.

 

 سلع استهالكية  

  عل  ما هو مخصص لها في ميزانية  6776زادت بنسبة  6103النفقات الفعلية لسنة
 السنة

 :فيما يلي أهم جوانب الزيادة ونسبها بالمقارنة مع تخصيصات الميزانية للسنة 
 (67736نفقات أخرى )   -    

 (177أدوية ومعدات طبية )   -    

لسنة  3716من مجموع صافي االيرادات مقارنة بنسبة  3786تمثل السلع االستهالكية للسنة 
6104 . 
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 سلع رأسمالية 

  8,بنسبةذ مجموع النفقات الفعلية تجاوز المخصص في الميزانية 
  086بنسبة  6104مقارنة لسنة  6103بلغ نمو النفقات لسنة 
  إسناد أهم جوانب اإلنفاق إل :يمكن 
 86766تملك أصول جديدة وإضافية إل  الكمبيوتر بنسبة  -
 63766إضافة أصول جديدة إل  المركبات ، المنشآت ، السفن ، والطائرات بنسبة  -

 من صافي إيرادات السنة 0766تمثل مصاريف السلع الرأسمالية لسنة 

 الصيانة 

 4786عل  الميزانية وزيادة بنسبة  06سبة توضح ميزانية الصيانة للسنة زيادة بن 
 . 6104مقارنة باألرقام الفعلية لسنة 

  تمثل فيما يلي : 6103يبدو أن الزيادات في األرقام الفعلية لسنة 
 67706)صيانة مباني حكومية )   -      

 (02736مباني غير حكومية )   -      

 (01706صيانة عامة )   -      

  7716وصيانة الكمبيوتر بنسبة  67736مصحوبة بانخفاض المعدات العامة بنسبة 

  من صافي االيرادات . ومن ناحية النسبة تأتي  6763تمثل مصاريف الصيانة نسبة
 .6104هذه النسبة مشابهة لألرقام الفعلية لسنة 

 

 تدوير الميزانية 

  للنقل إل  الميزانيات المختلفة مبلغا  6103بلغ مجموع المبلغ المعتمد في ميزانية سنة
دينار بحريني ، ومن مجموع هذا المبلغ المعتمد تم نقل مبلغ  017،842،712قدره 

 دينار بحريني . 038،133،233
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 مقابل نف  البند في الميزانية ، فإن الحساب اآلخر تحت عنوان "حسابات تحت 
الحكومية ، التزامات واعانات  اشراف وزارة المالية "و لذي تعتبر فوائد عل  الديون

ال  مشاريع التقاعد ، الدعم الغذائي ، مساعدة العوائل المحتاجة ، المبلغ المنقول ال  
صندوق االجيال المقبلة ، دعم مشروع االسكان ) مخصصات االيجار ( صندوق 

 الضمان االجتماعي .
  صرف منه مبلغ دينار بحريني  7،761،182،837كان المبلغ المعتمد في الميزانية ،

بنود المبالغ المصروفة مقارنة  3دينار بحريني فقط .وقد اظهرت  211،838،172
بالميزانية وهذه هي : الدعم الحكومي ، الدعم الغذائي ، مساهمة الحكومة في التأمين 

 االجتماعي ، و في الصندوق .
 تأتي بعينها في  و يبدو أن جميع البنود االخرى والتي تظهرها المدفوعات كأرقام فعلية

 المبالغ المخصصة في الميزانية .
 

 االعانات و خدمة الديون  

  من صافي  64720ما نسبته % 763،438،801يمثل مجموع النفقات و قدره
 . 6104االيرادات ، و تأتي هذه النسبة متوافقة مع األرقام الفعلية لسنة 

 % في الميزانية ، و يظهر  من المبلغ المخصص 3874تمثل األرقام الفعلية ما نسبته
 . 6104مقارنة بنسبة  0172ذلك زيادة بنسبة %

 % و كذلك  0371ان السبب الرئيسي في االنخفاض هو انخفاض االعانة الغذائية بنسبة
 الزيادة في الفوائد عل  الديون االجنبية.

 

 مجمو  النفقات المتكرر  

  دينار بحريني . 4،132،641،631يبلغ مجموع النفقات المتكررة الفعلية مبلغًا قدره 
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  باستثناء كلفة التوظيف، فان جميع النفقات االخرى توضح زيادة عما هو مخصص في
هو موضوع اخر  6104الميزانية المعتمدة . و هذه الزيادة في النمو مقارنة بسنة 

 ينبغي أن يؤخذ بنظر االعتبار. 
 ما نسبته  6103لية بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة الما

% مقارنة 772% من إجمالي الميزانية المعتمدة، وحققت معدل نمو بلغ 3876
 .6104بمستواها الفعلي في السنة المالية 

 المصروفات المتكررة
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 ال  م ت

 السل  اساست   ية

 السل  العأسم لية

 الصي رة

 رفق ت تو يلة

 ا(ع ر ت  تس ي  ف ا   القع ة

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

الق ى 
 ال  ملة

السل   ال  م ت
 اساست   ية

السل  
 العأسم لية

رفق ت  الصي رة
 تو يلة

ا(ع ر ت 
 تس ي  ف ا   
 القع ة

 المصع ف ت الف لية اساعتم  ات المت فع 



888 
 

  من إجمالي المصروفات العامة، 8773شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته %
باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية % من النات  المحلي اإلجمالي 6376وبنسبة 
 .6104% عل  التوالي في السنة المالية 6474% و 8178، مقابل 6103

 

 

 مصروفات المشاريع

 2014فعلي  2014اعتماد  2013فعلي  البيان

% 

نسبة المقارنة 
 2014باعتماد 

% 

نسبة المقارنة 
 2013بفعلي 

 2- 3177- 338،411 861،126 372،710 مصروفات المشاريع

إجمالي المصروفات 
 العامة

3،353،245 3،32,،305 3،544،535 -1003 502 

 مالح ة:

  نالحظ أن هناك ارتفاع مستمر في المصروفات المتكررة وانخفاض في مصروفات
 المشاريع المنتجة. 

 مجم ق المصع ف ت المت عع 

 مصع ف ت المش عي 
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  ،لم نتمكن من معرفة األسباب الجوهرية وراء انخفاض مصروفات المشاريع الفعلية
أما بالنسبة للمبررات التي ذكرتها الحكومة هي نف  المبررات التي تذكرها في كل 

 مرة وهي التأخير في إقرار الميزانية مما أدى إل  تأخير تنفيذ بعض المشاريع. 

 المصروفات العامة حسب األنشطة:

 لجدول التالي يتبين أن مصروفات الخدمات واألنشطة الرئيسية تمثل ما من ا
وبنسبة  ،6103% من إجمالي المصروفات الفعلية العامة لسنة 2178نسبته 

، في حين بلغت 6104% مقارنة بمستواها الفعلي لسنة 471ارتفاع بلغت 
% من إجمالي المصروفات الفعلية العامة سنة 4376النشاطات األخرى 

6103. 

  ويأتي مصروفات األمن والدفاع كأعل  نسبة ضمن مصروفات الخدمات
% من إجمالي مصروفات هذا النشاط، 4372واألنشطة الرئيسية بنسبة 

% ، ومن ثم خدمات الصحة بنسبة 0774ويأتي بعدها خدمات التعليم بنسبة 
0278.% 

 المصروفات العامة حسب االنشطة

 البيان

2013 2014 

النمو في 
 فعلي المصروفات

نسبة 
 المساهمة

 فعلي 
نسبة 
 المساهمة

 3 ,150 2،330،135 1204 2،211،335 الخدمات واألنشطة الرقيسية

 373 4372 364،681 4770 843،872 األمن والدفاع

 177 0774 313،610 0777 310،631 خدمات التعليم

 173 0278 430،426 0273 470،436 الخدمات الصحية

إنتاج وتوزيع الكهرباء خدمات 
 والماء

411،036 0171 411،604 01 1 
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 6876- 477 87،133 173 060،684 خدمات الطرق والمجاري

 073- 771 073،131 773 077،316 الخدمات اإلسكانية

 0076 4376 0،604،831 4672 0،130،801 النشاطات األخرى

 502 100 3،544،535 100 3،353،245 إجمالي المصروفات

 

 العجز  

  6103و الميزانية لسنة  6103-6104يوضح الجدول ادناه العجز الفعلي للسنتين 
 بآالف الدينار البحريني .

 

الرساة %  الميزارية العجز الفعلم

 م اال الميزارية

1224 

الرساة % 

 م اال الفعلم

1223 
1224 1223 1224 

400 566 415 588 1 180 555 38 459 15 268 

 

  من مجموع العجز المقدر للسنة ، و  487316فقط %  6103العجز الفعلي لسنة يمثل

 . 6104فقط أعل  مما كان عليه عجز سنة  %017328

 %  ال  انخفاض في مجموع النفقات  8يعزى السبب الرئيسي للعجز المنخفض ال

 . 00قدره %

 لزيادة المتواضعة تعزى الزيادة في االيرادات ال  ارتفاع اسعار البترول الخام و ال  ا

 في االنتاج .
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  ألف  0،081،111مبلغ  6103يقدر إجمالي عجز الميزانية المعدلة للسنة المالية
% من إجمالي 6378% من إجمالي اإليرادات العامة وبنسبة 3673دينار، ما نسبته 

 المصروفات العامة.
  ألف دينار مقارنة بالفعلي  311،122مبلغ  6103وبلغ العجز الفعلي في السنة المالية

 دينار.  0،081،111ألف دينار ومقارنة بالمعتمد  301،188مبلغ  6104لسنة 
  والتي  6103لقد ساهمت الزيادة المحصلة في إجمالي إيرادات الدولة للسنة المالية

مدة، وكذلك انخفاض معدل المصروفات العامة % مقارنة بالميزانية المعت0172بلغت 
 ألف دينار،  311،122%، أدى إل  انخفاض العجز إل  0173للدولة بنسبة 

  من إجمالي اإليرادات العامة وإجمالي 0678% و 0377يشكل هذا العجز ما نسبته %
 المصروفات العامة عل  التوالي.

  النات  المحلي باألسعار الجارية % من إجمالي 472كما شكل العجز المتحقق ما نسبته
 .6104% للسنة المالية 474، مقابل 6103المقدر للسنة المالية 

 االيرادات والمصروفات والعجز الفعلي

 البيان
فعلي  

2013 

اعتماد 
2014 

فعلي 
2014 

نسبة المقارنة 
باعتماد 
2014 

نسبة المقارنة 
2013فعلي   

 0 1506 462 582 3 350 723 9 608 243 9 االيرادات

 007 (1502) 030 044 3 350 278 3 740 303 3 المصروفات

 22 (1211) (422،211) (2،212،222) (422،211) العجز
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 المبالغ المدور :

من المالحظ أنه قد تم تدوير المبالغ التي لم تصرف من الميزانية لتغطية التزامات الوزارات 
. )تمثل مبالغ مرحلة إل  ميزانية 6101المالية والجهات الحكومية وذلك لدعم ميزانية السنة 

( وقد ذهبت كل 6101( لسنة 3وذلك بموجب القرار الوزاري رقم ) 6101السنة المالية 
ألف دينار وذلك لتغطية  081،111االعتمادات المدورة لمصروفات المشاريع حيث بلغت 

نية واصبحت جاهزة للتنفيذ التدفقات النقدية للعديد من المشاريع التي استكملت دراستها الف
 . 6101الفعلي أو اصبحت قيد التنفيذ خالل سنة 

 

 بيان االعتمادات المدور  للسنة

 2014 2013 البيان

 1 1 المصروفات المتكررة 

 081،111 671،126 مصروفات المشاريع

 220،512 220،512 اجمالي المبالغ المدور 
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 الدين الحكومي:

  نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة حجم الدين العام ومقدار
المالية للحكومة فهي تؤثر عل  الوضع االقتصادي العام في الدولة، ففي حال وجود 
فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغالله لها تأثير عل  االنشطة 

 االقتصادية في الدولة

  

  دينار  0،083،841بقيمة إجمالية قدرها  6104ارتفع الدين الحكومي للسنة المالية
، فقد بلغ الدين 6106% مقارنة عل  ما كان عليه في السنة المالية 6873وبمعدل
 . 6106دينار عام  3،081،887دينار مقارنة بمبلغ  1،471،766العام

  
 الدين الحكومي

 
 

  6103% من إجمالي القروض للسنة المالية 1371شكلت القروض المحلية ما نسبته ،
% و 1171%. مقابل ما نسبته 3271بينما شكلت القروض الخارجية ما نسبته 

. كما بلغ الدين  6104% عل  التوالي من إجمالي القروض للسنة المالية 3176
% من إجمالي النات  المحلي باألسعار الجارية المقدر لسنة 3471الحكومي ما نسبته 

 .6104% سنة 3477مقابل  6103
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 )ألف دينار( كوميالدين الح

 1224 1223 البيان
نسبة 
 المساهمة

نسبة النمو 
 )االنخفاض(

 ,10 2412 3،221،313 1،221،131 القروض المحلية

 878 3178 0،641،111 0،041،111 أذونات الخزانة

 171 472 018،111 018،111 صكوك السلم اإلسالمية

 271- 0374 181،111 261،111 صكوك التأجير اإلسالمية

 3171- 174 3،484 01،248 قروض داخلية أخرى

 171 4271 0،181،111 0،181،111 سندات التنمية الحكومية المحلية

 100 4100 2،511،2,3 2،412،0,4 القروض الخارجية

 1171- 0071 686،111 123،111 صكوك التأجير اإلسالمية الدولية

 6373 8177 6،128،111 0،138،111 سندات التنمية الحكومية الدولية

 0776- 876 600،684 611،183 قروض صناديق التنمية

 302 10000 5،523،111 5،325،222 إجمالي القروض
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 2013و  2014الدين الحكومي 

 
 

 

  فقد بلغت الفوائد  6104ارتفاع الفوائد المترتبة عل  الدين الحكومي مقارنة عن
% مقارنة بمستواها 0874ألف دينار وبنسبة  41،136المترتبة عل  الدين الحكومي 

 ألف دينار.  063،624والبالغة  6104الفعلي في السنة المالية 
 من إجمالي اإليرادات 773ه كما شكلت الفوائد المترتبة عل  الدين الحكومي ما نسبت %

وما  6103% من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية 273المحصلة وما نسبته 
% من إجمالي النات  المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدر 078نسبته 
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% عل  التوالي في السنة المالية 072% و 177% و 271، مقابل 6103للسنة المالية 
6104. 

 :مالح ات اللجنة حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  رابعًا
م، وتنقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقالت بين اعتمادات الميزانية 2014ديسمبر  31

  م: 2014العامة للدولة للسنة المالية 

  الموحد للدولة للسرنة   الحساب الختاميتقدر اللجنة الجهد الحكومي الذو بذل إلعداد

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمنراقالت  2014ديسمبر  31المالية المنتهية في 

م، والذو جاء بتفاصريل  2014بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

ة عن اإليرادات والمصروفات والمؤشرات االقتصادية ألبوابهرا،  وإحصاءات توضيحي

حيث الح ت اللجنة التطور الملموس في احتواء التقرير على بيانات مفصرلة عمرا   

تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من بررام  وأنشرطة ومشراريع    

الرت هنراب بعرض    إال أنها ترى أنه الزتفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ 

 :المالح ات على الحساب توجزها في النقاط التالية

رأت اللجنة أنه وعل  الرغم مما حققه االقتصاد البحريني من تطور في بعض   .0

المؤشرات االقتصادية والمالية إال أنه اليزال يعاني من بطئ في النمو في الكثير من 

حة، وال يزال النشاط القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسيا

االقتصادي يعتمد بشكل كبير عل  القطاع النفطي وعل  السيولة التي تضخها الدولة 

 .من خالل مصروفاتها العامة

من األهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية هو ضبط الدين العام من خالل  .6

بلة للتحكم التي كان "تنويع مصادر التمويل الذاتية ليكون الدين عند المستويات القا
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عليها في السنوات الماضية والتي يمكن عندها تعزيز المالءة المالية للمملكة والقدرة 

الالزمة للوفاء بجميع االلتزامات والمحافظة عل  السمعة الدولية المتقدمة في جميع 

العام المجاالت االقتصادية والمالية" )بحسب تقرير أداء تنفيذ الميزانية(؛ إال أن الدين 

 .في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلًبا عل  قدرة الدولة في تحقيق الرؤية االقتصادية

وعل  الرغم من أنها ال تزال في الحدود اآلمنة اقتصادًيا، إال أن اللجنة ترى أن 

العالقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو االقتصادي هو أمر في غاية األهمية 

ر المالي، وأن االرتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم لغرض تحقيق االستقرا

 خدمة الدين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة.

في االقتصاد سوى  2لم يأتي التقرير االقتصادي عل  اي مؤشر حول مستوى االنتاجية .4

يق " كان ذلك في القطاع العام أو الخاص. وطبقا للرؤية االقتصادية فإنها تسع  لتحق

نمو اقتصادي مستدام من خالل تحسين اإلنتاجية وتنويع مصادر الدخل" و "تحقيق 

طموحات البحرينيين من خالل تبني الحكومة للسياسات المبتكرة في إدارة دفة 

االقتصاد وزيادة إنتاجية القطاع العام، وإيجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف 

لتمويل النفقات وإنشاء بنية تحتية ذات معايير وخفض االعتماد عل  اإليرادات النفطية 

 عالمية تعزز من مزايا البيئة االستثمارية".

 
ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي عل  حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة  .3

 والتابعة للدولة كشركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك لألسباب التالية:

                                                             
8 صإل تاجي  فهم  قياس  مقدصر صإل تاج  ن صستخدصم قدر  عين ص ماصرل صالقتصالي  فم  صإل تاجي   فهم ص  س   بين ص م تج ص عملي   

 ص مخ جات )حجم ص سل  وص خد ات ص م تج (  وص مدخالت ) مي  ص ماصرل ص تم صستخد ت فم وص مستخدم  وهم ص  س   ص حسابي  بين

 –ع ص  ص    ي صإل تاجي   باإلضاف  إ   خد ات ص  إ تاجها(. وتتكال ه ه ص ماصرل  ن ص ماصل ص خام وصآلالت وص طاق  وصالرض وص م ا م

 .صال سال
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من قانون الميزانية العامة والتي نصت عل : "تلتزم /ب( 11أواًل: إعماال لنص المادة )

  :الشركات المملوكة بالكامل للدولة، بأن تقدم إل  الوزير في كل سنة مالية ما يلي

الميزانية التشغيلية واالستثمارية والرأسمالية التقديرية للسنة القادمة العتمادها قبل  -أ 

  .رفعها إل  الجهة المختصة

  .تامية للسنة المالية المنقضيةالحسابات الخ  -ب 

  .أية بيانات أو معلومات أخرى يحددها الوزير    -ج 

وتلتزم الشركات المذكورة بالحصول عل  موافقة الوزير المسبقة، قبل االقتراض من 

  "أية جهة كانت، ألغراض التوسعة أو التحديث أو لألغراض المماثلة

بالكامل للدولة بتقديم الحسابات للسنة المالية وهذا النص يلزم الشركات المملوكة 

المنقضية لوزير المالية في كل سنة مالية، حت  يتسن  الوقوف عل  الوضع المالي 

العام الفعلي للدولة، وحيث إن الحساب الختامي الحالي ال يعك  الوضع المالي للدولة 

للدولة، األمر الذي  بصورة مكتملة المعالم وبخاصة أن تلك الشركات مملوكة أو تابعة

 مليون دينار. 1471إل   6104ينعك  سلًبا عل  الدين العام الذي وصل في عام 

  هذه المالح ة في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لسنوات الماضية. )تكررت 

النظام األساسي لشركة ممتلكات ( الفقرة )د( من 43ثانًيا: إعمااًل لنص المادة )

والتي تنص عل :" يكون  "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" )ش.م.ب(البحرين القابضة 

نسبة األرباح الصافية  -في األرباح الصافية للشركة عل  النحو التالي: د التصرف

 التي تحول إل  الميزانية العامة".

وقد التزمت الحكومة بدعم شركة طيران الخلي ، حيث تم اعتماد مبالغ لتغطية خسائر 
 م.6103و 6104ية السنتين الشركة في ميزان
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الحظت اللجنة أنه الزالت هناك تجاوز في المصروفات المتكررة )نفقات الخدمات،  .1

نفقات الصيانة(، وتأمل اللجنة من الحكومة الموقرة االلتزام بقوانين الميزانية واللوائح 

 والقرارات المتعلقة بذلك، باإلضافة إل  ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة

الصرف الفعلي عل  المشاريع اإلنشائية، نظًرا لوجود تفاوت كبير بين االعتماد 

 والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية. 

من األهداف التي جاءت بها الحكومة في سياستها المالية هو ترشيد االنفاق حيث  .2

ت ترشيد ذكرت "سوف تعمل الحكومة في دورة الميزانية القادمة عل  انتهاج إجراءا

اإلنفاق كسياسة عامة في جميع المراحل المرتبطة بإعداد وتنفيذ الميزانية العامة 

للدولة" إال أننا لم نتمكن من معرفة مدى ما تم تحقيقه في هذا المجال خاصة وأن 

المصروفات المتكررة في ارتفاع مستمر، كما أنه لم يتضح ما هي السياسة المستخدمة 

 .قفي عملية ترشيد االنفا

تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرام  الواضحة لزيادة اإليرادات غير  .7

النفطية بوتيرة أسرع وتنويعها لتقليل االعتماد عل  اإليرادات النفطية تفادًيا لمخاطر 

)تكررت هذه المالح ة في تقرير اللجنة  تقلبات أسعارها وانخفاض تلك اإليرادات.

 بشأن الحساب الختامي لسنوات الماضية. 

الحظت اللجنة في البند الخاص بالمبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية أنها  .8

خصصت كاعتمادات لمصروفات المشاريع إال أنها ظهرت فقط كمبلغ واحد دون 

لها تلك المبالغ، وعليه فإن اللجنة تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة 

تعيد مطالبتها بأن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة كاعتمادات للمشاريع 
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)تكررت هذه المالح ة في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لسنوات مفردة. 

 . الماضية

خطة غياب جهة محددة في السلطة التنفيذية تكون مسؤولة عن االقتصاد )وضع ال .3
االقتصادية الشاملة للدولة وتنفيذها( ولذلك تكون اغلب السياسات المالية غير مرتبطة 
بخطة اقتصادية شاملة تحدد توجه الدول االقتصادي وتكون مسؤولة عن نجاح او فشل 
الوضع االقتصادي للدولة. مما ساهم بشكل واضح في غياب الخطط والبرام  

وتقليل االعتماد عل  النفط وايجاد البدائل  التفصيلية بشأن تنويع مصادر الدخل
المناسبة للنمو االقتصادي وتقليل مخاطر انخفاض االيرادات حيث ان ايرادات النفط 

6 من اجمالي االيرادات للدولة وهذا يشكل خطر كبير عل  الوضع المالي 82تفوق 
 للدولة وفي ظل عدم قدرتها عل  تنويع مصادر الدخل. 

ية المشاريع للجهات الحكومية يجب ان تتوازى مع نسب االنجاز آلية احتساب ميزان .01
)نسبة االنجاز الفعلية متفاوته لكل جهة وهناك جهات لم تتجاوز فيها نسبة انجاز 

6( نسبة الصرف الفعلي عل  المشاريع مقارنة بالمعتمد لم تتجاوز 4المشاريع 
1374 .% 

% من اجمالي المصروفات، ومن 8773تشكل المصروفات المتكررة ما نسبته  .00
 المحتمل انها ال تضيف ال  النمو االقتصادي. 

ضعف دور القطاع الخاص في توجيه االقتصاد وغياب الخطة االقتصادية مما شكل  .06
ضغطًا كبيرًا عل  الحكومة لتكون جهة التوظيف الرئيسية وبالتالي زاد من مصاريف 

 6 من اجمالي المصروفات المتكررة(.3371ى العاملة )القو
مع االخذ باالعتبار ان الحساب الختامي الموحد للدولة لم يتضمن الديون المستحقة  .04

وااللتزامات عل  الشركات المملوكة بالكامل للدولة والهيئات العامة وبالتحديد ممتلكات 
 فافية.  مما يزيد من المخاطر غير المعلومة ويقلص من نسبة الش
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 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -خامًسا 

( من الالئحة الداخلية لمجل  الشورى، اتفقت اللجنة عل  اختيار كل  43إعمااًل لنص المادة ) 

 من:

 مقرًرا أصليرًرا.  األستراذ رضرا عبرداهلل فررج .1

 مقرًرا احتياطيًرا.  األستررراذ جواد حبيب الخياط .2

 توصية اللجنة: -سادًسا 

 وصي اللجنة  المجل  الموقر بما يلي:ت

 31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الموافقة على اعتماد  -1

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقالت بين اعتمادات الميزانية 2014ديسمبر 

م 2014العامة للدولة للسنة المالية 

 المالح ات الوارد  في التقرير إلى الحكومة والموقر .الموافقة على رفع  -2

 واألمر معرو  للى المجلس المونر الت اذ الالز ،،،

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي              الدكتور عبدالعزيز حسن أبل           

 الشؤون املالية واالقتصادية  رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة 
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 م 8888 أب يل 88ص تاريخ : 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

ميسمار  32ال سا  ال تامم المو م للمولة للسرة المالية المرتهية فم الموضوح: 

 ، وت رير أما  ترفيذ الميزارية والمرانال  ايم التماما  الميزارية العامة 1224

  . 1224للسرة المالية 

 

 ت ية طياة واعم،
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م  ل  ال  ن ع   ب  ص لح ال  لح رئ س   أرفق م2112 أبريل 3بتاريخ      

ال سا   (   سخ   ن8ل  8  ص   ت ق /  880  ضمن  تابه رقم ) المج س

 ، وت رير 1224ميسمار  32ال تامم المو م للمولة للسرة المالية المرتهية فم 

أما  ترفيذ الميزارية والمرانال  ايم التماما  الميزارية العامة للسرة المالية 

إ    ج   ص  ؤول ص ت  يعي  وص قا ا ي   وذ ك  م اق ته وإبدصء ص مالحظات  ، 1224

   وصالقتصالي .عليه  لج   ص  ؤول ص ما ي

  عقدت  ج   ص  ؤول ص ت  يعي  وص قا ا ي  صجتماعها م2112أبريل  12وبتاريخ      

ال سا  ال تامم المو م للمولة للسرة المالية عل    حيث صطلعت عشر الث م 

 ، وت رير أما  ترفيذ الميزارية والمرانال  1224ميسمار  32      المرتهية فم

  ل   وض ع المستش ع    1224ايم التماما  الميزارية العامة للسرة المالية 

 الق ر ر    لمجل .

ال سا  ال تامم  لى ع   م  لفة  –    الم ا لة  الرق    – ارت ت اللجرة      

 ، وت رير أما  ترفيذ 1224ميسمار  32فم  المو م للمولة للسرة المالية المرتهية

لم   ئ  ، 1224رية العامة للسرة المالية الميزارية والمرانال  ايم التماما  الميزا

  أو    ال ست ع.

 رأ  ال جهة:
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         ال سا  ال تامم المو م للمولة للسرة المالية المرتهية فم ت ى ص لج   سال       

 ، وت رير أما  ترفيذ الميزارية والمرانال  ايم التماما  1224ميسمار  32

  ن ص  احيتين ص دستاري  وص قا ا ي .   1224الميزارية العامة للسرة المالية 

 

 دالل جاسم الزايد                            

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                         
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 (3ملحق رقم )
تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص الحساب 

الختامي الحتياطي األجيال القادمة 

 13للسنة المالية المنتهية في 

م بعد تدقيقه من قبل 4132ديسمبر 

 ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
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 م2016يوليو  26التاريخ: 

 الية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون امل

 طي األجيال القادمة للسنة املاليةاحلساب اخلتامي الحتياحـــول 
بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية  2014 ديسمرب 31املنتهية يف 

 .واإلدارية

 صل التشريعي الرابعالف –دور االنعقاد العادي الثاني 

 

 :م ممــــــة

 4  ع ل     /  310    م ج  ال  ر   عنر  ) 9516أ عيل  3 ت عيخ 

األستاذ للرم ارم صرالل الصرالل ع ري  المجلر   لرى (  أعسل ص و  الم  ل  9  

ال سررا  ال ترامم ال تيراطم األجيررال لجررة الشرع م الم ليرة  اسانتصرر  ية رسر ة مرم 

اعم تمني ه مرم نارل ميروام  1224ميسمار  32ال اممة للسرة المالية المرتهية فم 

لمر نشررته   عاسررته   عرر ا  تقعيررع  شرر ره متضمررر ً  عأ    ؛الرنااررة الماليررة واإلماريررة

 .اللجرة ل عضه على المجل  الم نع
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   إجرا ا  اللجرة -أوالا 

   نام  اللجرة ااإلجرا ا  التالية ،لترفيذ الت ليف المذ ور ألاله

 اجتم ع ت   الت لية: ف الم   ع  الوس  ت اعست اللجرة  (3)

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرن 

  9516أ عيل  94 ال  م   الستيم 1

  9516م ي   8 الس     الستيم 9

  9516م ي   10 الس     الستيم 3

  9516ي ري   6 الت س   الستيم 4

  9516ي ري   95 الس  يم 0

  9516ي لي   3 الو     الس  يم 6

  9516ي لي   17 الث ر   الس  يم 7

 

ا ل ت اللجرة أثر م  عاسرت   لوسر   اوتير    األجير ل م ضر ق ال ور  علرى  (2)

 ال ث    المت لقة  ه  الت  اشتملت على م  يل :

 (مرفق) لجرة الشع م التشعي ية  الق ر رية.عأ   -

 (مرفق)عأ  المستش ع الق ر ر  لشع م اللج م.  -

 (مرفق)عأ  المستش ع اسانتص     الم ل  للمجل .  -

 (مرفق) ش م اساوتي    لألجي ل الق  مة.  9556( لسرة 98الق ر م عن  ) -

 ش م ر    عمرل مجلر  اوتير    األجير ل  9558( لسرة 90معس   عن  ) -

 (مرفق) .الق  مة
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( مررم معسرر   عنرر  18 ت رر يل المرر    ) 9511( لسرررة 159معسرر   عنرر  ) -

 األجيرر ل الق  مررة.  شرر م ر رر   عمررل مجلرر  اوتيرر    9558( لسرررة 90)

 (مرفق)

 (مرفق) نعاع مجل  الر ا   معفق ته. -

 

 

  ما  ةر االجتمالا  مم مجلس الشورى  ل مم   (2)

 المستشار ال ارورم لشعوم اللجام. الم تــور م مــم لاــمهللا المليمــــم -2

 المستشار االنتصامي والمالم. الم تور جعفــــــر م ــــــــمم الصائغ  -1

 المستشار ال ارورم المسالم.  السيم م مم أ مم لامهللا  -3

 

  م مم رةم م مم، والسيم جوام مهرمي السيم  ت ل   ى أم ر   ة س     ع اللجر     ة

 .لامهللا م ممم فوظ، والسيمة أمل 

 

 

ا   ايارا  إرشا  وتطور  سا  األجيال ال اممة -ثاريا

لسرة  98وس   اوتي    األجي ل الق  مة  م ج  الق ر م عن  ت   رش م  .1

( مرررم القررر ر م 9ويررر  رصرررت المررر    ) 9556ي ليررر   17فررر   9556

تفرررررررتل وزارة الماليرررررررة  سررررررراااا  اصررررررراا "  المررررررر   ع علرررررررى أرررررررره 

األجيرررال ال اممرررة " ترصرررم فيررره األمررروال  ا تيررراطم  سرررا " يسرررمى

( مرررررم هرررررذا ال ررررراروم ولوائرررررم 2المرصرررررو  لليهرررررا فرررررم المرررررامة )

   تعص  فيه الم  ل  المقت  ة مم تص يع الررف   ع ا ر  ".استثماراتها

 استثم عه .



888 
 

 اور  عرم  رل   علرى  صر    ساع أمعي ر  الصر    ي تم  أس ًسر  ل  .6

ال وررعيم عررر م  يتجرر    سرر ع  رر ع  مصرر ع مررم الرررف  ال رر   ال  عميررل

لسررة  98ق ر م عنر  المم  1ترع الم      وي  ا  ساعً  45الرف  ال    

يقت     ساع أمعي    او  مرم سر ع  رل  عميرل رفر  على أره   9556

  ساًعا  يررت  تصرر يعه  مررم  رر ع  ممل ررة  45 رر   ي يرر  سرر عه علررى 

 ا القر ر م  لت ر يم ال وعيم اعت  ًعا مم ا ل السرة الم لية الت لية لرفر   هر

اوتيرر     رر ع يسررمى )اوتيرر    األجيرر ل الق  مررة(  سا يجرر    فررة 

الم ل  المقت   ا   ي  ته أ  التصع    م ال اساوتي    لغيرع ال ملير ت 

  ".االستثمارية إال بقانون

نظام عميل مجلي  احتيياطي     6118لسنة  61مرسوم رقم ال ينظم .4

اب الختامي للحساب لكيل  األجيال وتحديد اختصاصاته، واعداد الحس

سنة مالية، وعرضه عل  مجل  الوزراء ، وقيام ديوان الرقابة المالية 

 واإلدارية بمراقبة وتدقيق الميزانية والحساب الختامي للحساب.

بدأ الخصم الفعلي من اإليرادات الواردة من تصيدير الينفط الخيام     .3

 وفقًا للمرسوم. 6117يناير  0من  ااعتباًر

خضعت جميع صادرات مملكة البحرين من النفط الخام المنت  من حقيل ابيو    .1

فيما عيدا مبيعيات شيهر     6103إل   6117سعفة إل  االقتطاع خالل الفترة 

وذلك بسبب انخفاض معدل أسعار النفط في ذلك الشيهر إلي     6118ديسمبر 

ون دوالر للبرميل الواحد، وهو أقل من السعر المحدد فيي القيان   42،74معدل 

 دوالر للبرميل الواحد.   31بمعدل 
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 12،201،323إلي    6103ارتفعت قيمة االقتطاعات لصالح االحتياطي لعام  .2

 .    6104دوالر عام  10،188،133دوالر مقارنة بمبلغ 

وارتفعت إيرادات استثمارات الحساب )مجموع فائض السنة واليدخل الشيامل(    .7

دوالر مقارنية ب  اليف   46،343،323فقيد ارتفعيت إلي      6103في عام 

 . 6104مليون دوالر عام  03،384،808

 ميا مجموعيه   6103ديسيمبر   40بلغ إجمالي االحتياطي الميالي بتياريخ    .8

.  6104مليون دوالر عام  306،064،321مليون دوالر مقارنة ب  110،423،183

مليون دوالر مقارنية   378،106،781مبلغ  6103كما بلغ الرصيد في نهاية عام 

 .6104مليون دوالر عام  432،347،173بمبلغ 

 

 المبالغ بالدوالر األمريكي  9514رصيد االحتياطي لعام 

 1224 1223 الموجودات

 646 391 967 548 769 164 الموجودات غير المتداولة

 112،312،141 214،211،241 استثمارات طويلة األجل

   الموجودات المتداولة

 857 267 46 996 348 996 النقد وما في حكمه

 837 417 7 419 285 0 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 599 857 172 122 582 10 ودائع ثابتة

 111 221 134 142،422،132 إجمالي الموجودات المتداولة
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 321 224 222 421،222،112 إجمالي الموجودات

   االحتياطي المالي

 785 519 478 574 237 326 االحتياطي المتراكم

 352 306 93 386 186 10 احتياطي القيمة العادلة

 212 312 222 421،213،412 اجمالي االحتياطي المالي

 
 االحتياطي المتراكم

 2014ديسمبر  31الرصيد في  2013ديسمبر  31الرصيد في  البيان
رصيد االحتياطي في 

 بداية السنة
443،467،177 432،347،173 

 63،723،132 1،387،801 فائض السنة
األموال المحولة إل  
حساب االحتياطي خالل 

 السنة

16،060،286 12،400،021 

 012،2,0،,42 331،332،024 الرصيد في نهاية السنة
 6103 -احتياطي األجيال القادمة  –المصدر: تقرير ديوان الرقابة المالية واالدارية 

 
 مدينون وأرصد  مدينة أخرى

ديسمبر  31الرصيد في  البيان
2013 

 2014ديسمبر  31الرصيد في 

 727,1,,42 717،138 فوائد مستحقة

مبالغ مستحقة عل  وزارة 
المالية )تعويض عن 
 مصروفات االحتياطي(

33،044 336،636 

 3،711،160 1،068،740 أرصدة مدينة أخرى
 32,،2،412 5،3,0،412 اإلجمالي

 
األخرى أموال االحتياطي المستحقة عن صادرات النفط لشيهر   تمثل األرصدة المدينة

دوالر  1،166،648:6104دوالر أمريكيي )  3،707،343والبالغة  6103ديسمبر 
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، باإلضيافة  6101يناير  03وقد تم تحويلها إل  حساب االحتياطي بتاريخ امريكي(، 
كياليف  دوالر امريكي جزء من مبلغ مسيترجع مين ت   46،187إل  مبلغ نقدي قدره 

( ، و الذي تم تحويله الي    Fidelity European Dynamic Fund ادارة استثمار )
 . 6101مار   61حساب االحتياطي بتاريخ 

  الودائيع قصييرة   الفوائد المستحقة هي من المؤسسات المالية التي أودعت فيها
 .6103ديسمبر  40األجل والمستحقة في 

  بالدوالر األمريكي، وهيي ذات فتيرة   جميع الودائع قصيرة األجل تم إظهارها
استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إيداعها، وتحتسب عليها فوائيد بمعيدل   

% و 0: 6104) 6103% سينويا فيي عيام    0771% و 0يتراوح ما بيين  
 % سنويا(.4771

 

 وداقع قصير  األجل

ديسررمبر  31الرصرريد فرري  البيان
2013 

 2014ديسمبر  31الرصيد في 

 3،182،674 37،343،121 البحرين والكويتبنك 

 - 63،264،801 بنك البحرين الوطني

 - - بنك ستاندرد تشارترد

 - - بنك الخلي  الدولي

 - 37،234،134 البنك األهلي المتحد

 01،111،111 07،341،323 بنك البحرين االسالمي

 01،334،122 01،673،163 بنك التمويل الكويتي

 - - بنك اإلثمار

 - - البنك البحرين السعودي

 - 63،000،360 مصرف السالم

 - 68،437،702 بنك أوف أنديا  ستيت
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 01،111،111 - بنك مسقط الدولي

 - 01،134،366 أي سي أي سي بنك

 33,،33،523 220،014،020 إجمالي الوداقع قصير  األجل

 

 حسابات جارية بالبنوب

 40الرصيد في  البيان
 6104ديسمبر 

 40الرصيييد فييي  
 6103ديسمبر 

 62،036 36،160 بنك البحرين الوطني

 1،271،347 2،013،781 بنك الخلي  الدولي

   إجمالي الحسابات الجارية

 1،335،250 1,1،300 حساب جي بي مورغان

 ,2،432،31 1،334،201 إجمالي الحسابات الجارية بالبنب 

إجمالي الحسابات الجاريرة بالبنرب والوداقرع    
 قصير  األجل

221،34,،221 41،312،,02 

   جميع الودائع الثابتة قصيرة األجل يتم احتسابها بالدوالر األمريكي، وهيي ذات
أشهر من تاريخ إيداعها، وتحتسب عليها فوائد بمعيدل   4فترة استحقاق تتجاوز 

% و 6701: 6104) 6103% سنويا فيي عيام   6701% و 0يتراوح ما بين 
 % سنويا(.471

 

 الوداقع الثابتة

ديسمبر  40الرصيد في  البيان
6104 

ديسمبر  40الرصيد في 
6103 

 61131227 - بنك ستاندر تشارترد
 30278311 - بنك البحرين والكويت
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 68403418 - بنك البحرين الوطني
 - 1،161،401 اي سي اي سي اي بنك
 8006161 - ستيت بنك اوف انديا
 3003314 - بنك البحرين االسالمي

 63167063 - مصرف السالم
 - - بيت التمويل الكويتي
 38101131  البنك األهلي المتحد
 - 01،124،883 بنك مسقط الدولي

 123,02022 15،0,3،133 اإلجمالي
 

 المصروفات:
    لم يتم احتساب أية مصاريف عمومية وإدارية عل  حساب االحتيياطي اليذي

 االستثمارات الحكومية بوزارة الماليةتمت إدارته من قبل إدارة 
   07تم اعتماد الهيكل الدائم للجهاز اإلداري والفني لمجل  االحتياطي بتياريخ 

 6106يونيو 
  تم تعيين مدير إدارة شئون األمالك الحكومية باإلضافة إل  عمله القيام بأعمال

 6104يل ابر 0الرئي  التنفيذي للجهاز اإلداري والفني لالحتياطي للفترة من 
 .6104ديسمبر  40لغاية 

  مبليغ   6103بلغت المصروفات العمومية واإلدارية لحساب االحتياطي لسنة
 دوالر كما هو مبين في الجدول التالي: 0،863،636

 

 دعم المصروفات التشغيلية لالحتياطي  

حتياطي االجيال القادمية علي  أن   بشأن نظام عمل مجل  ا 6118( لسنة 04تنص المادة ) 
 تدرج االعتمادات المالية االزمة ألداء أعمال المجل  في الميزانية العامة للدولة " ."

تم دفع مصروفات خاصة باالحتياطي من الميزانية التحويلية المدرجة ضمن الميزانيية عين   
، و قد بلغ اجميالي تليك المصيروفات مبليغ      6103ديسمبر  40السنة المالية المنتهية في 

 كي ، و في ما يلي بيان ذلك :  دوالر امري 0863636

 2014 - 2013المصروفات العمومية واإلدارية لحساب االحتياطي 



888 
 

 مالح ات  2014 2013 البيان
مكافآت أعضاء 
 مجل  االحتياطي

 4،111م، تم صرف مكافأة نقدية سنوية و قدرها 6104في عام  038،342 77،068
المكافاة السنوية دينار بحريني سنويا، و قد تم اقرار زيادة صرف 

دينار و ذلك باعتبار المجل  االحتياطي من المجال   8،111ال  
( لسنة 03ذات المسؤولية المالية ، و الذي نص عليه المرسوم رقم )

، و كتاب معالي نائب رئي  مجل  الوزراء رقم الموقر رقم 6103
م و 6103سبتمبر6المؤرخ في  3086/6103/أم و /37دخ م 

ه ، كما سيتم تجميد مكافآت أعضاء مجل  المرفق نسخة من
االحتياطي ، و ذلك كوفق قرار مجل  الوزراء الموقر الصادر في 

 م.6101نوفمبر3( المنعقدة بتاريخ 6443جلسته رقم )
مكافآت ورواتب 
القائمين عل  

 حساب االحتياطي

انخفاض مصروفات رواتب الموظفين لخروج الرئي  الرواتب : 88،111 074،764
 م.6104مار 40فيذي السابق عل  التقاعد في التن

 لم يتم صرف مكافأة نقدية لموظفي االحتياطي . المكافآت:
أتعاب مدقق 
 الحسابات

7،373 3،413 - 

 م ناتجة عن التالي : 6103المصروفات االخرى لعام  471،121 21،071 مصروفات أخرى
دوالر امريكي  044،434مبلغ الرسوم االنشائية قدرها  -0

 . AMPاالستثمار مع 

دوالر أمريكي رسوم ادارية تم دفعها ال   036،611مبلغ  -6
 . IDB Infrastructure Fundشركة اسما كابيتا لصندوق 

 دوالر عضوية منتدى الصناديق السيادية . 41،111 -4

 دوالر رسوم تحويل مصرفية . 261 -3

تتمثل في مصروفات ادارية ، السفر لمهمات  دوالر 04،816 -1
 رسمية ، و نثرية شهرية .

 - 24،232,،1 324،000 المجمو 
( 04تم تسجيل هذه المصروفات ضمن مصروفات الميزانية العامة للدولة وفقا للمادة ) -

بشأن نظام عمل مجل  احتياطي األجيال القادمة  6118( لسنة 61من المرسوم رقم )
التي تنص عل  أن "تدرج االعتمادات المالية الالزمية ألداء أعميال المجلي  فيي     

ومية وإداريية علي    تم احتساب أية مصاريف عملم يالميزانية العامة للدولة". وبذلك 
 حساب االحتياطي.
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مليون دوالر  110،103،406 مبلغ 6103ديسمبر  40بلغ رصيد االحتياطي بتاريخ  -
 .9513ملي م   ساع ع    306،073،881 مقابل

 
سنوات الإيرادات النفط المنت  من حقل البحرين خالل أي من تستقطع أي مبالغ من لم  -

أنها ال تصّدر بصفة نفط خام بل ييتم تكريرهيا فيي    وذلك بسبب  6104 – 6117
 .المصفاة ثم يتم تصديرها بصفة مشتقات نفطية

 
احتياطي األجيال القادمة فيي  عل  التوالي يتم استثمار جزء من حساب الخامسة للسنة  -

مليون دوالر مقارنية  632،208،233 حيث تم استثمار مبلغ استثمارات طويلة األجل
، والجدول التيالي يبيين تفاصييل    6104عام  دوالرمليون  023،726،138 بمبلغ 

 االستثمارات:

 

 

 2014 – 2002قيمة االقتطاعات لصالح حساب االحتياطي خالل الفتر   

 بالدوالر األمريكي
 قيمة االقتطاع السنة

 )المبالغ المحولة(

إيييييييرادات 
 االستثمارات

 المجموع

6117 14،334،182 0،036،340 11،042،107 

6118 11،817،383 6،602،327 14،163،310 

6113 11،371،323 380،437 12،312،800 

6101 11،177،776 4،282،607 18،724،383 

6100 13،701،813 1،126،130 21،678،411 

6106 38،033،447 04،224،111 20،817،836 

6104 09 191 689 14 483 818 66 650 055 

6103 06 311 165 39 234 462 82 940 692 

 222،312،212 24،212،222 411،142،124 اإلجمالي
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  ةرير السابقاالتقو 6103تقرير المصدر:               
 

 
 جدول يوضح تفاصيل االستثمارات

الرصيد في ديسمبر  البيان
2013 

الرصرريد فرري ديسررمبر 
2014 

 66،271،816 66،711،111 اإلسالميةصكوك التأجير 
 - 06،673،811 صكوك أخرى

 - 00،117،831 سندات مؤسسة الخلي  لالستثمار
 083،368 083،368 أسهم في شركة الخلي  لتكنولوجية المياه المحدودة

 - - محفظة السندات العالمية
 64،631،308 2،121،831 يو بي ا  لك 
 48،643،644 62،432،333 محفظة اإلخالص
 - - ب  أي ام سي او

 01،111،111 01،111،111 (777استثمارات الوكالة )االمارات بي 
 1،471،616 1،026،737 محفظة هالل بي ان بي باريبا 

 3،316،411 1،331،682 الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(
 64،267،362 60،731،830 شركة السندات واالستثمار

 01،166،741 8،238،713 بيوتك الخلي *شركة 
 1،133،173 3،310،177 شركة جي ا  سي للتمويل المحدودة

 67،710،218 63،872،140 محفظة اليانز
 3،367،333 3،132،142 شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية

 11،413 11،413 صندوق غذاء االستثماري
BBH Global core select fund - 61،271،334 

 61،134،241 - لالستثمار ف ص كلين تم لتالشركة 
AMP Capital infrastructure debt fund - 8،204،372 

 3،177،311 - صكوك بنك البحرين المركزي
 1،110،313 - صكوك شركة أبوظبي للطاقة

 IDB Trust services Limited  - 0،333،616 
 134،,241،11 ,114،212،04 اإلجمالي

 1،111،111دوالر، تم سيداد مبليغ    01،111،111*بلغ إجمالي قيمة المساهمة في شركة بيوتك الخلي  
 .6104دوالر خالل عام  1،111،111، وسيتم سداد باقي قيمة المساهمة البالغة 6106دوالر خالل عام 
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 ثالثا: رأو اللجنة:

للسنة المالية المنتهيرة فري    الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمةناقشت اللجنة 

، حيرث ترمت تبرادل    2014ديسمبر   31 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

وجهات الن ر حوله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار 

االقتصادو والمالي بالمجلس، وأخذت اللجنة برأو لجنة الشرؤون التشرريعية والقانونيرة    

بالمجلس والتي انتهت إلى عدم مخالفة الحساب الختامي لمبادئ وأحكام الدستور، وسرالمته  

من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما أن اللجنة رأت االكتفاء بما جاء في قررار مجلرس   

 ات وردود للجهات المختصة.النواب من مرفق

 إحدى أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق باعتباره من بينعل  اللجنة ؤكد وفي الوقت الذي ت
الوسائل العديدة التي تبنتها المملكة لدعم مسيرة االقتصاد الوطني، وأحد أهم األدوات للحفياظ  

جيال القادمة فيي آفياق   عل  موارد الدولة وحماية أصولها وتنميتها من جهة وضمان حق األ
رى إال أن اللجنة لديها المالحظيات  ومستقبل أكثر إشراقا من جهة أخ واعدة وحياة أكثر رحابة

 اآلتية:

   

بدرجة متواضعة نسبة الي   ارتفاع إيرادات استثمارات الصندوق استمرار يالحظ  -0
ملييون دوالر   0،036،340 حيث كانت هذه اإليرادات نحيو المبالغ المستثمرة ، 

ثييم  6118مليييون دوالر عييام    6،602،327زادت إليي  6117عييام 
مليون دوالر عام  4،282،607ثم إل  6113مليون دوالر عام  380،437بلغت
مليون  04،224،111وإل   6100مليون دوالر عام  1،126،130وإل   6101

وإلي    6104ملييون دينيار عيام     03،384،808وإلي    6106دوالر عام 
 . 6103نار عام مليون دي 46،343،323
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تنحصر استثمارات الصندوق في أسهم والسندات والودائع قصيرة وطويلة األجيل   -6
ونعتقد السبب في ذلك هو غياب الجهاز اإلداري القادر علي  دراسية الفيرص    
 االستثمارية المتاحة، وذلك عل  الرغم من تعيين جهاز اداري إلدارة الصندوق.  

 

ينتظر من القائمين علي   الحتياطي للصندوق ترى اللجنة أنه ومع ارتفاع رصيد ا -4
مرحلة جديدة من مراحل تطور هذا الصندوق أن يبدئوا في التفكير في الدخول في 

تنمية موارده وزيادة تدفق وذلك لغرض االستثمارية، وأدواته عمله وتنفيذ برامجه 
ية مصادره، وخلق مجاالت أوسع للعمل والتطور أمام المواطنين من األجيال الحال

 .والقادمة

ترى اللجنة أنه ال يوجد تقرير سنوي منشور للعامة يبين اداء هذا الصندوق كما  -3
أنه لي  هناك تقارير دورية. وترى اللجنة إن وجود مثل هذه التقارير سوف 
يوضح مدى العوائد عل  االستثمارات ربع سنويا وتدارك الخسارة او االنهيارات 

ه قبل نهاية العام المالي. كما ستساعد مثل هذه في اي قطاع أو اقتصاد مستثمر في
التقارير عل  تقييم نتائ  هذه االستثمارات، ووضع الجميع عل  بينة بنتائ  تقييم 
الصندوق ألداءه كما أن غياب هذا التقييم وهذه التقارير قد يزيد من عدم كفاءة 

 . أداء هذا الصندوق

الحتيياطي األجييال فيي الجرييدة     ترى اللجنة ضرورة نشر الحساب الختامي  -1
 الرسمية.

بشأن احتيياطي   6112( لسنة 68( من القانون رقم )3الحظت اللجنة أن المادة ) -2
"ُيشكل  بوزارة الماليية مجلي  يسيم  )مجلي      أنه األجيال القادمة تنص عل  

احتياطي األجيال القادمة( برئاسة وزير الماليية وعيدد كيافن مين األعضياء      
خبرة من داخل الحكومة وخارجها يخيتص بوضيع وتنفييذ    المختصين وذوي ال

( 4السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار األموال المنصوص عليها في الميادة ) 
من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف االقتصادية المتطورة وإقرار الحسياب  

تشيكيل  بإعادة  6118( لسنة 83الختامي لها"، واستناًدا لذلك صدر المرسوم رقم )
مجل  احتياطي األجيال القادمة برئاسة وزير المالية وثمانية أعضاء. وقد الحظت 
اللجنة أن تشكيل المجل  طبًقا لما ورد في المرسوم قد حدد األعضاء من خيارج  
الحكومة بعضوين فقط، بينما كان عدد االعضاء من داخل الحكومة ستة أعضياء  

سة المجل . ولذلك ترى اللجنة ضيرورة  إضافة إل  وزير المالية الذي يتول  رئا
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تنويع اختصاصات أعضاء المجل  ممن يمتلكون الخبرات والكفاءات في مجيال  
بشيأن   6112( لسنة 68( من القانون رقم )3استثمار األموال وفًقا لنص المادة )

 االحتياطي لألجيال القادمة.
تثمار أميوال  تؤكد اللجنة عل  ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة السي  -7

الحساب في مجاالت استثمارية ذات عائد مالي جيد ومخاطر منخفضة، بما يحقيق  
 .  أفضل تتناسب مع حجم األموال المتاحة سنوية زيادة

تالحظ اللجنة عدم وجود لجان لالستثمار والتدقيق والمخاطر للنظر فيي فيرص    -8
توجه لتعزيز المكاسب االستثمار واالستراتيجية واألداء، وما إل  ذلك تماشًيا مع ال

 المالية لالحتياطي سنويًا.   
 

أن الحفاظ عل  هذه األموال يعد أمًرا في غاية األهميية ، مميا يسيتدعي    تؤكد اللجنة و
توجيه الشكر لمجل  ادارة احتياطي األجيال القادمة عل  الجهد الوطني المخلص المبذول فيي  

 خالل السنوات القليلة الماضية.خدمة مصلحة األجيال القادمة وحمايته من الضياع 

 

 

 

  اختيار مقررو الموضو  األصلي واالحتياطي: -رابًعا

( من الالئحة الداخلية لمجل  الشورى ، اتفقت اللجنة عل  اختييار   43إعمااًل لنص المادة ) 

 كل من:

 مقرًرا أصليررررًرا  جواد حبيب الخياط األستاذ -1

 طًيرامقرًرا احتيا  األستاذ رضا عبداهلل فرج -2
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 توصية اللجنة: -خامًسا

في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة الحساب الختيامي الحتيياطي األجييال    

بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة الماليية   6103ديسمبر  40القادمة للسنة المالية المنتهية في 

 واإلدارية ، فإن اللجنة توصي:

ديسمبر  31باعتماد الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في  -

 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية. 2014

 

 

 

 واألمر معرو  للى المجلس المونر الت اذ الالز ،،،

 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي       الدكتور عبدالعزيز  حسن أبل         

 جلنة الشؤون املالية واالقتصادية نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  رئيس
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 م 8888 أب يل 88ص تاريخ : 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

         األجيال ال اممة للسرة المالية المرتهية فمال سا  ال تامم ال تياطم الموضوح: 

  ، اعم تمني ه مم نال ميوام الرنااة المالية واإلمارية. 1224ميسمار  32

 

 ت ية طياة واعم،

 

م  ل  ال  ن ع   ب  ص لح ال  لح رئ س   أرفق م2112أبريل  3بتاريخ      

ال سا    سخ   ن(  8ل  8  ص   ت ق /  888  ضمن  تابه رقم ) المج س

ميسمار  32ال تامم ال تياطم األجيال ال اممة للسرة المالية المرتهية فم 

إ    ج   ص  ؤول  ،يوام الرنااة المالية واإلمارية ، اعم تمني ه مم نال م1224

ص ت  يعي  وص قا ا ي   وذ ك  م اق ته وإبدصء ص مالحظات عليه  لج   ص  ؤول ص ما ي  

 وصالقتصالي .
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  عقدت  ج   ص  ؤول ص ت  يعي  وص قا ا ي  صجتماعها م2112أبريل  12وبتاريخ      

ال سا  ال تامم ال تياطم األجيال ال اممة للسرة عل    حيث صطلعت عشر الث م 

 ، اعم تمني ه مم نال ميوام الرنااة 1224ميسمار  32المالية المرتهية فم 

  ر    لمجل .  ل   وض ع المستش ع الق ر  المالية واإلمارية

ال سا  ال تامم  لى ع   م  لفة  –    الم ا لة  الرق    – ارت ت اللجرة      

 ، اعم 1224ميسمار  32ال تياطم األجيال ال اممة للسرة المالية المرتهية فم 

 لم   ئ  أو    ال ست ع.يوام الرنااة المالية واإلمارية تمني ه مم نال م

 رأ  ال جهة:

ال سا  ال تامم ال تياطم األجيال ال اممة للسرة المالية  ت ى ص لج   سال        

يوام الرنااة المالية  ، اعم تمني ه مم نال م1224ميسمار  32المرتهية فم 

  ن ص  احيتين ص دستاري  وص قا ا ي .  واإلمارية

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                          

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                       


