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 (1ملحق رقم )
 

تقرير التكميلي األول ال

للجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص 

المرسوم بقانون رقم 

م 2016( لسنة 23)

 في شأن العهد.
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 2017يوليو  13التاريخ: 

 (1الرقم: التكميلي )

 

تقرير  بشأنالشؤون املالية واالقتصادية  التكميلي األول للجنة التقرير
يف شأن  2016( لسنة 23املرسوم بقانون رقم ) اللجنة )السابق( خبصوص

هد.
ُ
 الع

 الرابع التشريعي الفصل – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 4ف ق /  مص ل  527، وبموجب الخطاب رقم )م2017مايو  8بتاريخ  

 8وبناًء على قرار المجلس في جلستتتتتتتم الوامنش والالتتتتتتريت المنا د  بتاريخ  (،3د 

م، بالمواف ش على إعاد  ت رير لجنش اللتتتتتتتاوت الماليش واةقت تتتتتتتاديش 2017مايو 

إلى اللجنش وذلك  في شأن العُهد 2016( لسنة 23المرسوم بقانون رقم )بالخاص 

 سرئيالنائب األول ل جمال محمد فخروالسيد  سعادةلمزيد مت الدراسش؛ ف د أرسل 

 ت رير لجنش اللاوت الماليش الماليش واةقت اديشإلى لجنش اللاوت  الشورى مجلس

وإعداد  لمناقلتتتم ودراستتتم ،المذكور أعالهالمرسوووم بقانون  واةقت تتاديش  بلتت ت

 .مداخالت أ حاب السااد  أعضاء المجلس بناًء علىت رير بل نم 
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 :أوالً: إجراءات اللجنة

 في اةجتماعات التاليش: –آنف الذكر  –تدارست اللجنش المرسوم ب انوت  -1

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م2017يوليو  10 الوالث واألرباوت 1

 م2017يوليو  12 واألرباوت رابعال 2

 

موضتتتول البحث والدراستتتش على  لمرستتتوم ال انوتاطلات اللجنش أوناء دراستتتت ا  -2

 والتي التملت على ما يلي: اب  الووائق المتال ش

  انوت )مرفق(واةقت اديش السابق بل ت المرسوم بت رير لجنش اللاوت الماليش  

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار 

 القانوني المساعد بخصوص المرسوم بقانون. )مرفق(

 .مرفق(  رأي م رف البحريت المركزي( 

 

 :حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتــــور محمـــد عبـــدهللا الدليمــي .1

 المستشار االقتصادي والمالي.   السيدة زهرة يوسف رحمة .2

 رئيس البحوث والدراسات.   علي العـالي  السـيدة فـاتن .3

 المستشار القانوني المساعد.   السيد علي عبدهللا العرادي .4

 أخصائي إعالم أول.   السيد علي عباس العرادي .5

 باحث قانوني.    السيد علي نادر السلوم .6

 باحث قانوني.   السيدة أمينة علي أحمد ربيع  .7
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 السيد محمد رضي محمد، والسيدة مريم أحمد الريس. وتولى أمانش ســر اللجنش 

 

ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

اللجنش ت ريرها السابق واستارضت جميع اآلراء التي طرحت بل نم تدارست  

على اللجنش ، وقد اطلات 2017مايو  7( والمنا د  بتاريخ 28في جلسش المجلس )

ا رف البحريت المركزي ردً رأي هيئش التلريع واإلفتاء ال انوني المرفق بخطاب م 

وت ب انالح ول على رأي الم رف مكتوبًا حول المرسوم  على طلب مجلس اللورى

اةستئناس بآراء الج ات بقام الم رف في ل ت الا د، حيث  2016( لسنش 23رقم )

ش  انوت ألحكام اللرياذات الاالقش والمتاامليت بالا د  وضمات عدم مخالفش المرسوم ب

 .اإلسالميش

وانت ت اللجنش إلى التو يش بالمواف ش على المرسوم ب انوت الملار إليم أعاله  

 لالعتبارات التاليش، إضافش لما ورد في ت ريرها األ لي:

فإت الا د  هي عالقش قانونيش يجري ا  2016لسنش  23حسب المرسوم ب انوت رقم  . 1

)أميت الا د ( يتم مع لخص آخر  -أوناء حياتم-اللخص )المالك( )منلئ الا د ( 

بموجب ا اةحتفاظ ب موال ماينش يحددها منلئ الا د ، ب دف إدار  هذه األموال 

واستومارها وحست تنميت ا ل الح المستفيديت أو ل الح أغراض خيريش أو غير خيريش 

 أو كالهما.

 ويتطلب إنلاء الا د  أو ن ل األموال إلي ا حسب المف وم أعاله التراطات ماينش هي: 

ا لممواة ملكصة غالصخخخة  صر أ.       أن يكون الشخخخخا )المالأ( أو )م شخخخد المادة( مالكا

 محملة بالتزامات قانونصة أو شرعصة ولصست محل ت ازع.

 أن يقوم بالتصرف القانوني أث اء حصاته. .ب

ا باألهلصة القانونصةأن يكون متم .ج  الالزمة إلجراء التصرف القانوني. تما
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القانوني الذي يجريه مع أحكام القوانصن ال افذة أو أحكام أال يتمارض التصخخخخخخرف  .د

ا ألحكام المادة ) ( من 2الشريمة اإلسالمصة باعتبارها مصدر رئصسي للتشريع طبقا

 الدستور.

األحكام فإن بإصدار القانون المدني  2001( لس ة 19المرسوم بقانون رقم ) است اداا إلى . 2

تخضع ألحكام  912-909في المواد الم صوص علصاا  المتملقة بكسب الملكصة بسبب الوفاة

، األمر الذي يوجب أال يكون إنشخخاء المادة ونقل األمواة إلصاا حسخخب ما الشخخريمة اإلسخخالمصة

ا ألحكام الشخخخخخخريمة اإلسخخخخخخالمصة المتملقة بالمصرا   ورد في المرسخخخخخخوم بقانون أعالف مخالكا

 والوصصة.

قرر لذوي الشخخخخخحن الحق في اللجوء إلى القضخخخخخاء أن ال ظام القانوني في مملكة البحرين ي .3

 لطلب تقرير بطالن التصرفات القانونصة المخالكة ألحكام الشريمة اإلسالمصة.

ا على ذلأ، يجوز لذوي الشحن الطمن أمام القضاء بحي تصرف قانوني يتملق  وترتصبا

ثارها و صرها بالمادة من حصث إنشخخائاا أو نقل األمواة إلصاا أو من حصث صخخحتاا ونكاذها و 

 من التصرفات القانونصة إذا كانت مخالكة للشريمة اإلسالمصة.

ولمحكمة الموضوع التي تختا ب ظر ال زاع المتملق بالمادة طلب الرأي الشرعي 

ا ألحكام  من الجاة الشخخخخخخرعصة المختصخخخخخخة لتقرير ما إذا كان التصخخخخخخرف محل الطمن مخالكا

بإلغاء التصخخخخخخرف القانوني المخالم ألحكام الشخخخخخخريمة من عدمه، وللمحكمة سخخخخخخلطة الحكم 

 الشريمة اإلسالمصة.

 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

، اتف ت اللجنش على اختيار ت الالئحش الداخليش لمجلس اللتتتتورى( م39إعماةً لنص الماد  )

 كل مت:
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 مقرًرا أصليـــــــًا.   األستاذ بسام إسماعيل البنمحمد .1

  مقرًرا احتياطيـــًا.   األستاذ رضا عبد هللا فـرج .2

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

في شأن  2016( لسنة 23الموافقة على المرسوم بقانون رقم )توصي اللجنة ب

 العُهد.

 

 

 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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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص 

مشروع قانون بتعديل بعض 

أحكام المرسوم بقانون 

( لسنة 15رقم )

سندات م بإصدار 1977

التنمية، المرافق للمرسوم 

( لسنة 40رقم )

 م.2017
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 م2017يوليو   13التاريخ: 

 (14التقرير : )

 

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض 
 بإصدار سندات التنمية. 1977( لسنة 15أحكام املرسوم بقانون رقم )

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي الثالث 
 

 :مقدمــــــة

(، 3د 4فص ل م ق /  593، وبموجب الخطاب رقم )م2017 يوليو 12بتاريخ 

رئيس المجلس إلى لجنش اللتتاوت  األسووتاذ علي بن صووالص الصووالصأرستتل  تتاحب الماالي 

مشووروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوووم بقانون رقم الماليش واةقت تتاديش نستتخش مت 

؛ لمناقلتتتتتم ودراستتتتتم وإعداد ت رير بلتتتت نم بإصوووودار سوووونداة التنمية 1977( لسوووونة 15)

 متضمنـًا رأي اللجنش لارضم على المجلس الموقر.
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 إجراءاة اللجنة : -أوالا 

 ذ التكليف المذكور أعاله، قامة اللجنة باإلجراءاة التالية :لتنفي

 12( والمنا د بتاريخ 44اةجتمال )في  انوت المذكور ملتتتتترول التدارستتتتتت اللجنش  (1)

 .2017يوليو 

ب انوت موضتتتتتول البحث والدراستتتتتش على  للملتتتتترولاطلات اللجنش أوناء دراستتتتتت ا  (2)

 الووائق المتال ش بم والتي التملت على ما يلي:

 (مرفقموضول البحث والدراسش.   ) ملرول ال انوت -

 (مرفققرار مجلس النواب ومرف اتم. ) -

كما اطلات على رأي لجنش اللاوت التلريايش وال انونيش بمجلس اللورى والتي  -

 (مرفقمت الناحيتيت الدستوريش وال انونيش.  ) ملرول ال انوتأكدت سالمش 

 ()مرفق. ستلار ال انوني المساعدوالم رأي المستلار ال انوني للاوت اللجات -

 )مرفق(بالمجلس.  المالي واةقت اديرأي المستلار  -

 :م2017 يوليو 12 بتاريخ( والمنا د 44) وبدعو  مت اللجنش لارك في اجتماع ا (3)

 وزارة المالية وهم: •

 للشؤون المالية. دالوكيل المساع  السيد محمد أحمد محمد   .1

 إدارة الخزانة.مدير    السيد مبارك نبيل مطر .2

 مدير إدارة الميزانية. السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق .3

 محلل مالي أول. السيدة فاطمة عصام المطاوعة .4

 محلل مالي أول. السيدة عائشة إبراهيم السندي .5
 

 

 :حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.      الدكتــــور محمـــد عبـــدهللا الدليمــي .1

 المستشار المالي واالقتصادي.       السيدة زهرة يوسف رحمة .2

 رئيس البحوث والدراساة.        السـيدة فـاتن علي العـالي  .3

 المستشار القانوني المساعد.        السيد علــي عبــدهللا العــرادي .4
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 م أول.أخصائي إعال        السيد علي عباس العرادي .5

 باحث قانوني.        السيدة أمينة علي أحمد ربيع  .6

 باحث قانوني.         السيد علي نادر السلوم .7

 

 والسيدة مريم الريس.، السيد محمد رضي محمد وتولى أمانش ســر اللجنش 
 

 رأي الجهاة المعنية: –ثانيا 

 

 وزارة المالية:

دواعي إ دار الملرول ب انوت والمتمولش أوضح ممولو وزار  الماليش أوناء اةجتمال ب م 

 في:

، األمر 2018و 2017زياد  الاجز في الميزانيش الاامش للدولش للسنتيت الماليتيت   -1

الذي أبرز الحاجش إلى توافر األدا  ال انونيش جاهز  مت أجل اةقتراض مت السوق المحليش 

نف ات  للدولش وتلبيش احتياجات تمويل والسوق الاالميش لتغطيش الاجز المالي بالميزانيش الاامش

 الميزانيش، باإلضافش إلى ت ميت المبالغ لسداد مستح ات أقساط ال روض وفوائدها.

تفادي أيش ت لبات قد تحدث في األسواق الماليش يتاذر بسبب ا الح ول على ال روض  -2

 باللكل المناسب مت حيث قيمش المبالغ الم ترضش وأساار الفائد .

مليوت دينار،  1,429ديش المبلغ المتب ي مت س ف اةقتراض السابق والم در بـمحدو -3

 .2018و 2017والذي ة يكفي لتغطيش الاجز الم در لالعتمادات ميزانيش 

كما بيّت ممولو وزار  الماليش أت الوضع المالي الراهت يحتم اتخاذ إجراءات سرياش للتاامل 

رتب عليم انخفاض اإليرادات النفطيش للدولش وزياد  مع انخفاض أساار النفط، األمر الذي ت

حجم الاجز الم در في الميزانيش، وذلك نظًرا ةرتفال مستوى سار التاادل بالميزانيش الاامش. 

لذا فإنم لم ياد أمام الحكومش خيار آخر إة اةقتراض في الوقت الراهت لتمويل احتياجات ا 

 .  2018و 2017للدولش للسنتيت الماليتيت  الماليش وسرعش تنفيذ الميزانيش الاامش
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كما بينوا أت الحكومش تساى إلى ضبط م روفات ا مت خالل اتخاذ عد  إجراءات لادم 

تجاوز اةقتراض للحد المسموح بم مما قد يضر بالوضع اةقت ادي، مليريت إلى أت 

 ت أساارالحكومش سبق أت تااملت مع مول هذه الظروف ساب ًا وتجاوزت ا، حيث انخفض

، في الوقت الذي تحظى مملكش البحريت 1986دوةًرا( في الاام  30النفط إلى ما دوت )

 بو ش الماسسات الماليش الدوليش لما يتمتع بم اةقت اد الوطني بالنمو اةقت ادي الجيد.

 

إضافش إلى ذلك فإت الحكومش ت دف إلى خلق توازت بيت اةقتراض المحلي واةقتراض 

راعا  عدم الت وير على اةقت اد المحلي وكذلك اةقتراض الخارجي. وأفاد الخارجي، وم

ممولو وزار  الماليش ب ت الامل جاٍر على إنلاء وحد  مست لش إلدار  الديت الاام بوزار  

مجلس التنميش اةقت اديش وم رف البحريت المركزي وذلك لخلق  وبالتااوت معالماليش 

 توازت في السياسش الماليش الاامش والسياسش الن ديش.  

 

 رأي اللـــــجنة : -ثالثاا

والرأي  ومرف اتم ، وعلى قرار مجلس النوابملرول ال انوتباد اةطالل على 

المالي ت ادي للمستلار ال انوني للمستلار ال انوني للاوت اللجات والرأي اةق

مت الناحيتيت الدستوريش وال انونيش  ملرول ال انوتمت سالمش  الت كد، وباد واةقت ادي

لرول موجدت اللجنش أت لريايش وال انونيش بمجلس اللورى؛ وف ًا لرأي لجنش اللاوت الت

ي قع فتوفير اإلطار ال انوني والمرونش الالزمش لتمويل الاجز المتو ي دف إلى ال انوت

 م (.2018م و2017الميزانيش الاامش للدولش للسنتيت الماليتيت ) 
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 مالحظاة اللجنة: 

نتيجشً إلنخفاض اإليرادات النفطيش، ولتزايد في حجم الديت الاام  تزايد متوا تتتتتتتل .1

 اإلنفاق الاام.

 

ب اء مستتتتوى الديت الاام ضتتتمت إلالاامش الاجوزات في الميزانيش  ماالجش ضتتترور  .2

سلبًا وياو ،األجيال ال ادمشم الح ي بح عبئًا على  الم بولش دوليًا لكي ةالحدود  ر 

 ائتماني ت تتتتنيفلضتتتتمات و على أداء مختلف ال طاعات واألنلتتتتطش اةقت تتتتاديش،

 .ف اةئتمانيالت ني ماسساتلكش مت قبل مللم إيجابي

 

مدروستتتتتتتش إلدار  الديت الاام، ولت ليص خطش  الحكومشمت الضتتتتتتتروري أت تتبنى  .3

 .الدولش ميزانيشفي لاجز ا
 

 تماليًا مع ما ت دم تو ي اللجنش بالمواف ش على ملرول ال انوت.و

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -رابعاا

ماد  )  يش لمجلس اللتتتتتتتورى ، اتف ت اللجنش على  39إعماةً لنص ال لداخل ( مت الالئحش ا

 اختيار كل مت:

ا.  األستاذ أحمد إبراهيم بهزاد -1 ا أصليـــــــا   مقررا

ا احتياطيـــاا.  األستاذ صادق عيد آل رحمة -2   مقررا

 

 توصية اللجنة: -خامساا

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الموافقة من حيث المبدأ على  .1

 .بإصدار سنداة التنمية 1977( لسنة 15بقانون رقم )



104 

 

 الجدول المرفق. الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيالا في .2

 

 

 

 

 

 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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 بإصدار سندات التنمية. 1977( لسنة 15م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )2017)  ( لسنة  قانون مشروع

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 الديباجة
 

              غلصكة  ة عصسى بن حمد حنن

 .البحرين مملكة ملأ

 بمد االطالع على الدستور،

( 15) رقم بقانون المرسوم وعلى

 س دات بإصدار 1977 لس ة

 وتمديالته، الت مصة،

 الديباجة
 

 في ورد كما ال ا على الموافقة

 .القانون مشروع

 

 

 

 الديباجة
 

 في ورد كما ال ا على الموافقة

 .القانون مشروع

 

 

 

 الديباجة
 

              غلصكة  ة عصسى بن حمد حنن

 .البحرين مملكة ملأ

 بمد االطالع على الدستور،

( 15) رقم بقانون المرسوم وعلى

 س دات بإصدار 1977 لس ة

 وتمديالته، الت مصة،
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نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( 39) رقم بقانون المرسوم وعلى

 المامة، المصزانصة بشحن 2002 لس ة

 وتمديالته،

 البحرين مصرف قانون وعلى

 المالصة والمؤسسات المركزي

 لس ة( 64) رقم بالقانون الصادر

 وتمديالته، ،2006

أقر مجلس الشورى ومجلس ال واب 

القانون اآلتي نصه، وقد صدق ا 

 علصه وأصدرناف:

( 39) رقم بقانون المرسوم وعلى

 المامة، المصزانصة بشحن 2002 لس ة

 وتمديالته،

 البحرين مصرف قانون وعلى

 المالصة والمؤسسات المركزي

 لس ة( 64) رقم بالقانون الصادر

 وتمديالته، ،2006

 ال واب ومجلس الشورى مجلس أقر

 صدق ا وقد نصه، اآلتي القانون

 :وأصدرناف علصه
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نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 املادة األوىل
 

( 2)و( 1) المادتصن ب صي ستبدةي  

 لس ة( 15) رقم بقانون المرسوم من

 الت مصة، س دات بإصدار 1977

 :اآلتصان ال صان

 

 

 

 

 

 

 املادة األوىل
 

 في ورد كما ال ا على الموافقة

 .القانون مشروع

 

 

 

 

 املادة األوىل
 

 في ورد كما ال ا على الموافقة

 .القانون مشروع

 

 

 

 

 املادة األوىل
 

( 2)و( 1) المادتصن ب صي ستبدةي  

 لس ة( 15) رقم بقانون المرسوم من

 الت مصة، س دات بإصدار 1977

 :اآلتصان ال صان
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نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (1مادة )
 

 مع باالتكاق المالصة لوزير ؤذني

 أن في المركزي البحرين مصرف

 أو البحرين مملكة في يصدر

 المامة الخزانة على أذونات غارجاا

 (الت مصة س دات) تسمى وس دات

 الشريمة مع متوافقة تمويل وأدوات

( 13,000) حدود في اإلسالمصة

 صونمل ألم عشرثالثة ) دي ار ملصون

ا  وذلأ( دي ار ( 2) المادة ألحكام وفقا

 .القانون هذا من

 (1مادة )
 

 في ورد كما ال ا على الموافقة

 .القانون مشروع

 

 

 

 

 (1مادة )
 

 في ورد كما ال ا على الموافقة

 .القانون مشروع

 

 

 

 

 (1مادة )
 

 مع باالتكاق المالصة لوزير ؤذني

 أن في المركزي البحرين مصرف

 أو البحرين مملكة في يصدر

 المامة الخزانة على أذونات غارجاا

 (الت مصة س دات) تسمى وس دات

 الشريمة مع متوافقة تمويل وأدوات

( 13,000) حدود في اإلسالمصة

 صونمل ألم عشرثالثة ) دي ار ملصون

ا  وذلأ( دي ار ( 2) المادة ألحكام وفقا

 .القانون هذا من
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نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (2مادة )
 وس دات الخزانة أذونات كونت

 صااإل المشار التمويل وأدوات الت مصة

 ةاسمص أو لحاملاا السابقة المادة في

 لمدةا في وتستالأ للتداوة، وقابلة

 .اإلصدار بصان في المحددة

 عم باالتكاق المالصة لوزير ويكون

 أن المركزي، البحرين مصرف

 والس دات األذونات تلأ يصدر

 بالدي ار سواء التمويل وأدوات

 ويل،للتح قابلة بممالت أو البحري ي

 مرة إصدارها يمصد أن له يكون كما

 (2مادة )
 في ورد كما ال ا على الموافقة

 .القانون مشروع

 

 (2مادة )
 في ورد كما ال ا على الموافقة

 .القانون مشروع

 

 (2مادة )
 وس دات الخزانة أذونات كونت

 صااإل المشار التمويل وأدوات الت مصة

 ةاسمص أو لحاملاا السابقة المادة في

 لمدةا في وتستالأ للتداوة، وقابلة

 .اإلصدار بصان في المحددة

 عم باالتكاق المالصة لوزير ويكون

 أن المركزي، البحرين مصرف

 والس دات األذونات تلأ يصدر

 بالدي ار سواء التمويل وأدوات

 ويل،للتح قابلة بممالت أو البحري ي

 مرة إصدارها يمصد أن له يكون كما



110 

 

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 م اا، المستالأ من بدالا  أغرى

 يف المتداولة قصمتاا تزيد ال بحصث

 ملصون( 13,000) على وقت أي

 ملصون ألم عشرثالثة ) دي ار

 (.دي ار

 م اا، المستالأ من بدالا  أغرى

 يف المتداولة قصمتاا تزيد ال بحصث

 ملصون( 13,000) على وقت أي

 ملصون ألم عشرثالثة ) دي ار

 (.دي ار
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نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 املادة الثانية
 نون،القا هذا ت كصذ المالصة وزير لىع

 لتاريخ التالي الصوم من به وي ممل

 .الرسمصة الجريدة في نشرف

 املادة الثانية
 في ورد كما ال ا على الموافقة

 .القانون مشروع

 املادة الثانية
 في ورد كما ال ا على الموافقة

 .القانون مشروع

 الثانيةاملادة 
 نون،القا هذا ت كصذ المالصة وزير لىع

 لتاريخ التالي الصوم من به وي ممل

 .الرسمصة الجريدة في نشرف
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 م 2017 يولصو 12التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

بتعديل بعض أحكام  المرسوم بقانون   2017رقم ) ( لسنة  قانونمشروع الموضوع: 

( لسنة 40م بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم )1977( لسنة 15رقم )

 م.2017

 تحية طيبة وبعد،

 

السيد علي بن صالح الصالح رئيس معالي ، أرفق م2017يوليو  12بتاريخ      

 قانونمشروع  (، نسخة من3د  4ص ة ت ق / ف  594، ضمن كتابه رقم )المجلس

م 1977( لسنة 15بتعديل بعض أحكام  المرسوم بقانون رقم )  2017رقم ) ( لسنة 

إلى لج ة الشؤون  ،م2017( لسنة 40بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم )

التشريمصة والقانونصة، وذلأ لم اقشته وإبداء المالحظات علصه للج ة الشؤون المالصة 

 واالقتصادية.
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، ع دت لجنش اللاوت التلريايش وال انونيش اجتماع ا م2017 يوليو 12وبتاريخ      

وقرار مجلس  ، حيث اطلات على ملتتتتتترول ال انوت المذكور،التاسووووووع والعشوووووورين

 .النواب بل نم

 

ئ لمباد إلى عدم مخالفش ملتتترول ال انوت –باد المداولش والن اش  –وانت ت اللجنش       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام    2017رقم ) ( لسنننننة  قانونمشووووروع ترى اللجنش ستتتتالمش   

م بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم 1977( لسنة 15المرسوم بقانون رقم )

 مت الناحيتيت الدستوريش وال انونيش.، م2017( لسنة 40رقم )

 

 دالل جاسم الزايد                                   

 والقانونيةرئيس جلنة الشؤون التشريعية                             
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 (3ملحق رقم )
لجنة الشؤون المالية تقرير 

واالقتصادية بخصوص 

مشروع قانون باعتماد 

الميزانية العامة للدولة 

 2017للسنتين الماليتين 

م، المرافق 2018و

( لسنة 36للمرسوم رقم )

 م.2017
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 م2017يوليو  13التاريخ: 

 (13التقرير: )

 

 الشؤون املالية واالقتصادية تقرير جلنة

 باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتنيمشروع قانون  بشأن
 .م2017( لسنة 36فق للمرسوم رقم )ااملر، 2018و 2017

 الرابعالفصل التشريعي  –الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 :مقدمــة
 

(، 3د  4ص ل م ق / ف  581وبموجب الخطاب رقم )، م2017يونيو  15بتاريخ 

أرسل  احب الماالي األستاذ علي بت  الح ال الح رئيس المجلس إلى لجنش اللاوت 

باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين مشروع قانون الماليش واةقت اديش نسخش مت 

لمناقلتم ودراستم ، م2017( لسنة 36، المرافق للمرسوم رقم )2018و2017الماليتين 

 وإعداد ت رير بل نم متضمنـًا رأي اللجنش لارضم على المجلس الموقر في موعد أق اه

 أسابيع مت تاريخم. 6

 

 

 الفصل األول: إجراءات اللجنة:
 

 :قامة اللجنة باإلجراءاة التالية لتنفيذ التكليف المذكور أعاله،
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 : اجتماعات اللجنة:أوالً 

 

 التاليش:  ااتاجتماعفي تدارست اللجنش ملرول ال انوت المذكور 

 

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 اجتماعاة اللجنة قبل إحالة مشروع القانون إلى اللجنة

 م2016ديسمبر  25 اةجتمال الاالر  .1

 م2016ديسمبر  25 الحادي علر  .2

 م2017يناير  8 الواني علر  .3

 م2017يناير  15 الوالث علر  .4

 م2017يناير  22 الرابع علر  .5

 م2017يناير  29 الخامس علر  .6

 م2017فبراير  5 السادس علر  .7

 م2017فبراير  12 السابع علر  .8

 م2017فبراير  19 الوامت علر  .9

 م2017فبراير  26 التاسع علر  .10

 م2017مارس  5 الالروت  .11

 م2017مارس  12 الحادي والالروت  .12

 م2017مارس  19 الواني والالروت  .13

 م2017مارس  26 الوالث والالروت  .14

 م2017أبريل  2 الرابع والالروت  .15
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 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م2017أبريل  13 الخامس والالروت  .16

 م2017أبريل  30 السابع والالروت  .17

 اجتماعات اللجنش باد إحالش ملرول ال انوت إلى اللجنش

 م2017يونيو  20 الخامس والوالووت  .18

 م2017يونيو  21 السادس والوالووت  .19

20.  
السابع والوالووت )بحضور مموليت عت السلطش 

 التنفيذيش(

 م2017يونيو  21

 2017يونيو م 28 الوامت والوالووت  .21

 م2017يوليو  2 التاسع والوالووت  .22

 م2017يوليو  5 األرباوت  .23

 م2017يوليو  9  الحادي واألرباوت  .24

25.  
)تمت دعو  جميع أعضاء  واألرباوت الواني

 المجلس(

 م2017يوليو  9

 م2017يوليو  10 الوالث واألرباوت  .26

 م2017يوليو  12 الرابع واألرباوت  .27

االجتماعاة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية واالقتصادية بمجلسي النواب 

 والشورى بحضور ممثلي الحكومة

 م2017يونيو  21 األول )بحضور مموليت عت السلطش التنفيذيش(  .1

 م2017يوليو  2 )التنسي ي(األول   .2

 م2017يوليو  3 الواني )بحضور مموليت عت السلطش التنفيذيش(  .3

 : مخاطبات اللجنة:ثانيًا
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لجنتا اللتتاوت الماليش واةقت تتاديش بمجلستتي اللتتورى رفات  2017يوليو  2بتاريخ  (4)

جملش مت اةستتتتفستتتارات تتالق بلتتت ت ملتتترول الميزانيش إلى ماالي وزير  والنواب

 )مرفق( الماليش.

 : الوثائق والردود الرسمية التي اطلعت عليها اللجنة:ثالثًا

اطلات اللجنش أوناء دراستتتتت ا لملتتتترول ال انوت موضتتتتول البحث والدراستتتتش على 

 الووائق المتال ش بم والتي التملت على ما يلي:

 )مرفق(الشؤون التشريمصة والقانونصة بمجلس الشورى.  رأي لج ة .1

 )مرفق(. والمستشار القانوني المساعد رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان .2

 )مرفق(رأي المستشار االقتصادي والمالي للمجلس.  .3

 )مرفق( .2016–2015مشروع قانون المصزانصة المامة للدولة للس تصن المالصتصن  .4

صة  .5 مال مة من وزارة ال قد ثائق م تالي: ملم( 200) )فالش مموري( يحتوي علىو )تم  ال

 توزيعها على أصحاب السعادة أعضاء المجلس(

 001 2030_الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين. 

 002 2018-2017التشريمي الرابع  الكصل-_برنامج عمل الحكومة. 

  003 2018-2017_نا مشروع قانون المصزانصة. 

 004 2018-2017_جداوة مشروع قانون المصزانصة. 

 005بصان الوضع المالي واالقتصادي_. 

 006 2014_الحساب الختامي الموحد للدولة. 

 007 2015_الحساب الختامي الموحد للدولة. 

 008 2016_الحساب الختامي الموحد للدولة. 

 009 2014_تقرير أداء ت كصذ المصزانصة المامة للدولة لس ة. 

 0102015رير أداء ت كصذ المصزانصة المامة للدولة لس ة _تق. 

 011 2016_تقرير أداء ت كصذ المصزانصة المامة للدولة لس ة. 

 012أسس تقديرات ال كط والغاز_. 

 013 2013_الحساب الختامي للشركة القابضة لل كط والغاز. 

 014 2014_الحساب الختامي للشركة القابضة لل كط والغاز. 

 0152015تامي للشركة القابضة لل كط والغاز _الحساب الخ. 

 016المراسصم المتملقة بالقروض وس دات الت مصة_. 

 017 2018-2017_تممصم المصزانصة المامة. 
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 018 2006األجصاة القادمة لس ة  احتصاطي_قانون. 

 019 2014لس ة  األجصاة_الحساب الختامي الحتصاطي. 

 020 2015لس ة  األجصاة_الحساب الختامي الحتصاطي. 

 021 2016لس ة  األجصاة_الحساب الختامي الحتصاطي. 

 022 األوسط.م طقة الشرق  - اإلقلصمي_أفاق االقتصاد 

 023المؤشرات االقتصادية مصرف البحرين المركزي _. 

 024التقرير الكصلي لالقتصاد البحري ي _. 

  025 2017_ملخا مشخخخخروع قانون المصزانصة المامة للدولة للسخخخخ تصن المالصتصن-

2018. 

 026بصان المصزانصة المامة_. 

 027قانون المصزانصة المامة_. 

 028 المصروفات المتكررة -_الاصئة الوط صة لل كط والغاز. 

 029 البصانات التاريخصة -_الاصئة الوط صة لل كط والغاز. 

 030 المصروفات المتكررة -_المؤسسة الوط صة لحقوق اإلنسان. 

 031 المصروفات المتكررة -_مركز عصسى الثقافي. 

 032 المصروفات المتكررة -_بدالة انترنت البحرين. 

 033- البصانات التاريخصة -نادي راشد لسباق الخصل. 

 034- المصروفات المتكررة -نادي راشد لسباق الخصل. 

 035 المشاريع –_مجلس احتصاطي األجصاة القادمة. 

 036 تكررةالمصروفات الم -_مجلس احتصاطي األجصاة القادمة. 

 037 اإليرادات. – االقتصادية_مجلس الت مصة 

 038 المشاريع – االقتصادية_مجلس الت مصة. 

 039 المصروفات المتكررة - االقتصادية_مجلس الت مصة. 

 040اإليرادات. -_وزارة اإلسكان 

 041المشاريع -_وزارة اإلسكان. 

 042المصروفات المتكررة -_وزارة اإلسكان. 

 043لبصانات التاريخصةا -_وزارة اإلسكان. 

 044 البصانات التاريخصة - األشغاة_شئون. 

 045 المصروفات المتكررة - األشغاة_شئون. 

 046 اإليرادات. – األشغاة_شئون 

 047 المشاريع – األشغاة_شئون. 

 048 البصانات التاريخصة -_شئون البلديات. 

 049 اإليرادات. –_شئون البلديات 
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 050 المشاريع –_شئون البلديات. 

 051 المصروفات المتكررة -_شئون البلديات. 

 052 اإليرادات. –_وزارة الص اعة والتجارة والسصاحة 

 053 المشاريع –_وزارة الص اعة والتجارة والسصاحة. 

 054 المصروفات المتكررة -_وزارة الص اعة والتجارة والسصاحة. 

 055 البصانات التاريخصة -_وزارة الص اعة والتجارة والسصاحة. 

 056 اإليرادات. –_وزارة المالصة 

 057 المشاريع –_وزارة المالصة. 

 058 المصروفات المتكررة -_وزارة المالصة. 

 059 البصانات التاريخصة -_وزارة المالصة. 

 060 اإليرادات. –_وزارة المواصالت واالتصاالت 

 061 المشاريع –_وزارة المواصالت واالتصاالت. 

 062المصروفات المتكررة -ت _وزارة المواصالت واالتصاال. 

 063 المصروفات المتكررة -_وزارة ال كط. 

 064 البصانات التاريخصة -_وزارة المواصالت واالتصاالت. 

 065المصروفات المتكررة -_وزارة شئون الكارباء والماء. 

 066البصانات التاريخصة -_وزارة شئون الكارباء والماء. 

 067 البصانات التاريخصة -_الجااز اإلداري لل صابة المامة. 

 068 المصروفات المتكررة -_الجااز اإلداري لل صابة المامة. 

 069 المصروفات المتكررة -_المجلس األعلى للقضاء. 

 070 البصانات التاريخصة -_المجلس األعلى للقضاء. 

 071 اإليرادات. –_المجلس األعلى للقضاء 

 072 المشاريع –_المجلس األعلى للقضاء. 

 073اإليرادات. –الدستورية  _المحكمة 

 074 المصروفات المتكررة -_المحكمة الدستورية. 

 075 اإليرادات. –_جااز المساحة والتسجصل المقاري 

 076 المشاريع –_جااز المساحة والتسجصل المقاري. 

 077 المصروفات المتكررة -_جااز المساحة والتسجصل المقاري. 

 078 البصانات التاريخصة -_جااز المساحة والتسجصل المقاري. 

 079 اإليرادات. –_ديوان الخدمة المدنصة 

 080 المشاريع –_ديوان الخدمة المدنصة. 

 081 المصروفات المتكررة -_ديوان الخدمة المدنصة. 

 082 البصانات التاريخصة -_ديوان الخدمة المدنصة. 
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 083 المصروفات المتكررة -_ديوان صاحب السمو الملكي رئصس الوزراء. 

 084 البصانات التاريخصة -_ديوان صاحب السمو الملكي رئصس الوزراء. 

 085 المصروفات المتكررة -_مجلس الشورى. 

 086 المشاريع –_مجلس الم اقصات والمزايدات. 

 087 المصروفات المتكررة -_مجلس الم اقصات والمزايدات. 

 088 البصانات التاريخصة -_مجلس الم اقصات والمزايدات. 

 089 المشاريع –ال واب _مجلس. 

 090 المصروفات المتكررة -_مجلس ال واب. 

 091 المشاريع –والدولصة والطاقة  االستراتصجصة_مركز البحرين للدراسات. 

 092 المصخخخروفات  -والدولصة والطاقة  االسخخختراتصجصة_مركز البحرين للدراسخخخات

 .المتكررة

 093 قتصخخاديةللشخخئون اال31_مسخختشخخار صخخاحب السخخمو الملكي رئصس الوزراء- 

 .المصروفات المتكررة

 094 المصخخخخخروفات  - 38_مسخخخخختشخخخخخار صخخخخخاحب السخخخخخمو الملكي رئصس الوزراء

 .المتكررة

 095 المشاريع –لرئصس مجلس الوزراء  األوة_مكتب ال ائب. 

 096 المصروفات المتكررة -لرئصس مجلس الوزراء  األوة_مكتب ال ائب. 

 097 المشاريع – 17_نائب رئصس مجلس الوزراء. 

 098 المصروفات المتكررة - 17_نائب رئصس مجلس الوزراء. 

 099 المصروفات المتكررة - 30_نائب رئصس مجلس الوزراء. 

 100 المصروفات المتكررة - 44_نائب رئصس مجلس الوزراء. 

 101 المصروفات المتكررة - 74_نائب رئصس مجلس الوزراء. 

 102 اإليرادات. –_هصئة التشريع واإلفتاء القانوني 

 103 المصروفات المتكررة -_هصئة التشريع واإلفتاء القانوني. 

 104 البصانات التاريخصة -_هصئة التشريع واإلفتاء القانوني. 

 105 المصروفات المتكررة -_هصئة الكارباء والماء. 

 106 المصروفات المتكررة -_األمانة المامة لمجلس األعلى للشباب والرياضة. 

 107المصروفات المتكررة -_عالوة اإليجار. 

 108 المصروفات المتكررة -اإلسكانصة األقساط_تخكصض. 

 109 المصروفات المتكررة -_بورصة البحرين. 

 110 المصروفات المتكررة -_ممرض البحرين الدولي للطصران. 

 111 المصروفات المتكررة - اإلنسانصة_جائزة عصسى لخدمة. 

 112 المشاريع –_المجلس األعلى للصحة. 
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 113_ المصروفات المتكررة -المجلس األعلى للصحة. 

 114المصروفات المتكررة -_ص دوق ال كقة. 

 115 المصروفات المتكررة -_األوقاف الجمكرية. 

 116المصروفات المتكررة -_بصت القر ن. 

 117 المصروفات المتكررة -_األوقاف الس صة. 

 118- المصروفات المتكررة -مماد البحرين للت مصة السصاسصة. 

 119 المصروفات المتكررة -مجلس ال واب النتخابات_اللج ة الت كصذية. 

 120 مصروفات المتكررة -_ اإلسالمصة_المجلس األعلى للشئون. 

 121 المشاريع – اإلسالمصة_المجلس األعلى للشئون. 

 122- البصانات التاريخصة - اإلعالموزارة شئون. 

 123 المصروفات المتكررة -_وزارة شئون اإلعالم. 

 124 المشاريع –_وزارة شئون اإلعالم. 

 125 اإليرادات. –_وزارة شئون اإلعالم 

 126- المشاريع – االجتماعصةوزارة الممل والت مصة. 

 127- اإليرادات. – االجتماعصةوزارة الممل والت مصة 

 128- المصروفات المتكررة -االجتماعصةوزارة الممل والت مصة. 

 129- البصانات التاريخصة -ماعصةاالجتوزارة الممل والت مصة. 

 130-المشاريع -وزارة الصحة. 

 131اإليرادات. -_وزارة الصحة 

 132 البصانات التاريخصة -_وزارة الصحة. 

 133 المصروفات المتكررة -_وزارة الصحة. 

 134- المصروفات المتكررة -وزارة شئون الشباب والرياضة. 

 135- المشاريع –وزارة شئون الشباب والرياضة. 

 136- اإليرادات. –وزارة شئون الشباب والرياضة 

 137- البصانات التاريخصة -وزارة شئون الشباب والرياضة. 

 138 اإليرادات. –_هصئة ت ظصم سوق الممل 

 139 المصروفات المتكررة -_هصئة ت ظصم سوق الممل. 

 140  المشاريع -_هصئة المملومات والحكومة االلكترونصة. 

 141المصروفات المتكررة -لحكومة االلكترونصة _هصئة المملومات وا. 

 142 اإليرادات.–_هصئة المملومات والحكومة االلكترونصة 

 143 البصانات التاريخصة -_هصئة المملومات والحكومة االلكترونصة. 

 144  البصانات التاريخصة -_وزارة الخارجصة. 

 145اإليرادات. - -_وزارة الخارجصة 
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 146 ريعالمشا –_وزارة الخارجصة. 

 147 المصروفات المتكررة -_وزارة الخارجصة. 

 148 )اإليرادات. –_وزارة الداغلصة ) شئون الجمارك 

 149 )المشاريع –_وزارة الداغلصة ) شئون الجمارك. 

 150 )المصروفات المتكررة -_وزارة الداغلصة ) شئون الجمارك. 

 151 )البصانات التاريخصة -_وزارة الداغلصة ) شئون الجمارك. 

 152 (اإلسخخخخخخالمصة)الشخخخخخخئون  واألوقاف اإلسخخخخخخالمصة_وزارة المدة والشخخخخخخئون- 

 .اإليرادات

 153 (  اإلسخخخخخخالمصة)الشخخخخخخئون  واألوقاف اإلسخخخخخخالمصة_وزارة المدة والشخخخخخخئون- 

 .المشاريع

 154 ( اإلسخخخخخخالمصة)الشخخخخخخئون  واألوقاف اإلسخخخخخخالمصة_وزارة المدة والشخخخخخخئون- 

 .المصروفات المتكررة

 155البصانات -(  اإلسالمصة)الشئون  واألوقاف اإلسالمصة _وزارة المدة والشئون 

 .التاريخصة

 156 اإليرادات -)شئون المدة( واألوقاف اإلسالمصة_وزارة المدة والشئون. 

 157 المشاريع –)شئون المدة(  واألوقاف اإلسالمصة_وزارة المدة والشئون. 

 158 شئون شئون المدة(  واألوقاف اإلسالمصة_وزارة المدة وال المصروفات  -)

 .المتكررة

 159 البصانات  -)شخخخخخخئون المدة(  واألوقاف اإلسخخخخخخالمصة_وزارة المدة والشخخخخخخئون

 .التاريخصة

 160 المصروفات المتكررة-_وزارة شئون مجلس الوزراء. 

 161 البصانات التاريخصة-_وزارة شئون مجلس الوزراء. 

 162 ات التاريخصةالبصان -_وزارة شئون مجلسي الشورى وال واب. 

 163 المصروفات المتكررة-_وزارة شئون مجلسي الشورى وال واب. 

 164_المصروفات المتكررة -المامة لمجلس الوزراء  األمانة. 

 165_البصانات التاريخصة -المامة لمجلس الوزراء  األمانة. 

 166 اإليرادات –_المجلس األعلى للبصئة. 

 167 المشاريع –_المجلس األعلى للبصئة. 

 168 المصروفات المتكررة -_المجلس األعلى للبصئة. 

 169 البصانات التاريخصة -_المجلس األعلى للبصئة. 

 170- اإليرادات. –الاصئة الوط صة لت ظصم المان والخدمات الصحصة 

 171- المصروفات المتكررة -الاصئة الوط صة لت ظصم المان والخدمات الصحصة. 

 172-البصانات التاريخصة -والخدمات الصحصة  الاصئة الوط صة لت ظصم المان. 
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 173- اإليرادات. –الاصئة الوط صة للمؤهالت وضمان جودة التملصم والتدريب 

 174 المشاريع –_الاصئة الوط صة للمؤهالت وضمان جودة التملصم والتدريب. 

 175 المصخخخخروفات  -_الاصئة الوط صة للمؤهالت وضخخخخمان جودة التملصم والتدريب

 .المتكررة

 176  البصانات التاريخصة -_وزارة التربصة والتملصم. 

 177 المصروفات المتكررة -_وزارة التربصة والتملصم. 

 178 المشاريع –_وزارة التربصة والتملصم. 

 179- اإليرادات. –وزارة التربصة والتملصم 

 180 اإليرادات. –_بولصتك أ البحرين 

 181 المشاريع –_بولصتك أ البحرين. 

 182- المصروفات المتكررة -البحرين بولصتك أ. 

 183- المشاريع –جاممة البحرين. 

 184- المصروفات المتكررة -جاممة البحرين. 

 185- اإليرادات. –مماد اإلدارة المامة 

 186- المشاريع –مماد اإلدارة المامة. 

 187 المصروفات المتكررة -_مماد اإلدارة المامة. 

 188 المشاريع – واآلثار_هصئة البحرين للثقافة. 

 189- المصروفات المتكررة - واآلثارهصئة البحرين للثقافة. 

 190- البصانات التاريخصة - واآلثارهصئة البحرين للثقافة. 

 191 اإليرادات. -واآلثار_هصئة البحرين للثقافة 

 192 المجالس البلدية-_المصروفات المتكررة. 

 193 2016-2015_قانون اعتماد المصزانصة المامة للدولة. 

 194 2014-2013_قانون اعتماد المصزانصة المامة للدولة. 

 195 2012-2011_قانون اعتماد المصزانصة المامة للدولة. 

 196 2010-2009_قانون اعتماد المصزانصة المامة للدولة. 

 197 المصزانصة المامة بإقرار_قرار مجلس الوزراء. 

 198مرسوم بقانون بِشحن س دات الت مصة_. 

 199_ اإليرادات –البصانات التاريخصة. 

 200 المصروفات –_البصانات التاريخصة. 

 )مرفق(والتي قدمت في االجتماعات المشتركة. وزارة المالصة على استكسارات  ودرد .6

 )مرفق(التمديالت التي تم التوافق بشحناا مع الحكومة الموقرة.  .7
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 االجتماعات المشتركة: ممثلو الجهات الرسمية المشاركون في رابعًا

 واجتماعات اللجنة:

 بدعو  مت اللجنش لارك في اةجتماعات الملتركش ممولوت عت:

 المن ب اةسم الرقم

 وزار  الماليش

 وزير الماليش ماالي الليخ أحمد بت محمد آل خليفش  1

 وكيل وزار  الماليش السيد عارف  الح خميس  2
 لللاوت الماليشالوكيل المساعد  السيد محمد أحمد محمد  3

 السيد  رنا إبراهيم ف ي ي  4
الوكيل المساعد لتنميش اإليرادات 

 الاامش

 السيد يوسف عبدهللا حمود  5
الوكيتتتل المستتتتتتتتتاعتتتد لللتتتتتتتاوت 

  اةقت اديش
 مدير إدار  الميزانيش السيد عدنات عبدالوهاب إسحق  6
 مدير إدار  الخزانش السيد مبارك نبيل مطر  7

 مدير إدار  الملاريع ف ي يالم ندس طم محمود   8

 رئيس قسم المدفوعات المتكرر  السيد علي جاسم علي  9

 رئيسش قسم اإليرادات الاامش السيد  رغدات  الح قاسم  10

 السيد  مزوت عبدالازيز الماجد  11
رئتتيتتس التتاتتمتتلتتيتتتتات وتتت تتتتاريتتر 

 الميزانيش

 السيد محمد سايد حست  12
رئيس قسم إدار  ميزانيات قطال 

 اةجتماعيشالخدمات 

 رئيس ضبط ميزانيش الملاريع السيد إبراهيم أحمد كمال  13

 رئيس ملاريع السيد  زينب علي الجزيري  14

 رئيس ملاريع السيد  أمل محمد عبدالرحيم  15

 رئيس الملاريع السيد علي فردات محمد  16

 رئيس الملاريع السيد  لمياء عبدالازيز آل عباس  17

 مالي أولمحلل  السيد  حنات علي التناك  18

 محلل مالي أول السيد  سار  محمد الكواري  19

 محلل مالي أول السيد عبدهللا فااد المحرقي  20

 محلل مالي أول السيد حمد يوسف عبدالسالم  21

 محلل مالي السيد حمد  الح ساتر  22

 محلل مالي السيد فراس عادل آل رلدات  23

 محلل مالي  السيد  مريم حمد البنالي  24

 أخ ائي لاوت جلسات أول  الح اللبااتالسيد  ندى   25
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 المن ب اةسم الرقم

 محلل مالي السيد علي رالد المرزوقي  26

 زار  اإلسكاتو

 وزير اإلسكات سااد  الم ندس باسم يا وب الحمر  27

 السيد سامي عبدهللا بوهزال  28
عد للملتتتتتتتتاريع  يل المستتتتتتتتا الوك

 اإلسكانيش

 رئيس قسم الموارد الماليش الليخ أحمد بت عيسى آل خليفش  29

 الامل والتنميش اةجتماعيش وزار 

 وزير الامل والتنميش اةجتماعيش سااد  السيد جميل محمد حميدات  30

 وزار  النفط

 وزير النفط ماالي الليخ محمد بت خليفش آل خليفش  31

 الدكتور أحمد علي اللريات  32
أميت عتتام ال يئتتش الوطنيتتش للنفط 

 والغاز

 النفطيشرئيس السياسات  السيد  عز أحمد المناعي  33

 وزار  لاوت مجلسي اللورى والنواب

 سااد  السيد غانم فضل البوعينيت  34
وزير لتتتاوت مجلستتتي اللتتتورى 

 والنواب

 مدير إدار  مجلس اللورى السيد  دينا عبدهللا الفايز  35

 أخ ائي لاوت جلسات اآلنسش فاطمش محمد الاامر  36

 أخ ائي تنسيق ومتاباش أول السيد  رباب عبدهللا الاالي  37

 مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

 المستلار اإلعالمي السيد وليد خالد الليخ  38
 

فرق الدعم القانوني والمالي واالقتصووووادي واإلداري بمجلسووووي النواب كما حضتتتتر الل اء 

 :والشورى وهم

 

 المن ب اةسم الرقم

 مجلس النواب

 المستلار ال انوني للجنش الدكتور جندي محمد أبوسحلي  1

 المستلار اةقت ادي للجنش عبدهللا محمد ال ادق الدكتور  2

 مدير إدار  لاوت اللجات والجلسات السيد يوسف أحمد الروياي  3
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 المن ب اةسم الرقم

 اآلنسش أمينش إبراهيم األحمد  4
رئيس قسم لاوت اللجات الماليش واةقت اديش  
والماقتش والتح يق ولجنتي اللباب والرياضش 

 ومنا ر  اللاب الفلسطيني

 أميت سر اللجنش أول عبدهللا إبراهيمالسيد  بلرى   5

 باحث قانوني أول السيد  منير  حست الناار  6

 باحث اقت ادي أول السيد أحمد يوسف الحوري  7

 ملرف إعالم إلكتروني السيد  أريج عبدهللا ماتوق  8

 باحث اقت ادي السيد  بدور أديب المطول  9

 باحث مالي السيد  عائلش محمد البوعينيت  10

 أخ ائي أدوات تلريايش ورقابيش ابت اج حست السماهيجيالسيد    11

 باحث سياسي أول السيد علي راضي حسانيت  12

 أميت سر اللجنش السيد خالد يوسف مراد  13

 مت إدار  ت نيش المالومات السيد في ل البلولي  14

 سكرتير اللجنش السيد  مريم عبدالنا ر جناحي  15

 منسق لجات السيد محمد عبدالازيز جاسم  16

 منسق لجات السيد أحمد يوسف الكابي  17

 منسق لجات السيد أحمد حافظ إبراهيم  18

 منسق لجات السيد عباس علي الحايكي  19

 مجلس اللورى

 المستلار ال انوني للاوت اللجات الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  1

 المستلار اةقت ادي والمالي السيد  زهر  يوسف رحمش  2

 رئيس قسم البحوث والدراسات السيد  فاتت علي الاالي  3

 المستلار ال انوني المساعد السيد علي عبدهللا الارادي  4

 أميت سر اللجنش السيد محمد رضي محمد  5

 أميت سر اللجنش السيد جواد م دي محفوظ  6

 أخ ائي إعالم أول السيد علي عباس الارادي  7

 باحث قانوني ب يئش المستلاريت السيد علي نادر السلوم  8

 باحث قانوني السيد  أمينش علي ربيع  9

 أميت سر لجنش مساعد السيد  مريم أحمد الريس  10
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 المن ب اةسم الرقم

 م ور  عبدهللا جاسمالسيد علي   11

 

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

 2018و 2017املاليتني 
 

 2017يونيو  21االجتماع المشترك األول بتاريخ : أوالً 

 

 :حسب ما جاء يف مشروع القانون مرئيات وزارة املالية

 استمرض ممالي وزير المالصة الب ود التالصة:

إلى إدغاة المديد من  في ظل التحديات التي تواجااا المملكة فإن الحكومة سخخخخخخمت .1

كطصة مع عدم اإلضخخخخخخرار اإلصخخخخخخالحات التي من شخخخخخخخحناا زيادة اإليرادات  صر ال 

 .باالقتصاد الوط ي

كما تم ، 2018و 2017المصزانصة المامة للدولة عرض مرئي حوة مشروع تم تقديم  .2

تحديات الوضع المالي بشكل عام، تراعي  اإلجراءاتحزمة من التحكصد على وضع 

 ستشمل المرحلة األولى التشريمات التالصة:حصث 

  2018و 2017المامة للدولة مشروع قانون اعتماد المصزانصة. 

 .مشروع قانون بشحن التصرف في أمواة احتصاطي األجصاة القادمة 

 بإصخخدار  1977لسخخ ة  15بتمديل بمض أحكام المرسخخوم بقانون رقم  مشخخروع قانون

 .س دات الت مصة

  ي على قرار  بضريبة القصمة المضافة والسلع االنتقائصة المب يتملقومشروع القانون

 .لدوة الخلصج المربصة مجلس التماون

 سقمالا قبل است كاد ا ضروريا ملصار دي ار بات أمرا  13رفع سقم االقتراض إلى  إن .3

ا في نااية السخخخخخ ة دي ار تقريبا  اتملصار 10 ، حصث سخخخخخصصخخخخخل الدين المام إلىالحالي

 م.2017المالصة الحالصة 

، وتقديرات السخخخخخخ تصن 2016-2007نتائج ت كصذ المصزانصة للسخخخخخخ وات المالصة  كانت .4

 :على ال حو اآلتي 2018-2017المالصتصن 
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شخخخخخخادت ارتكاعا  حصث 2018-2007اإليرادات المامة للدولة بصن األعوام  تذبذب .5

اع ارتك بسخخخببملحوظا في بمض السخخخ وات في حصن انخكضخخخت في سخخخ وات أغرى، 

 .الس وات وهو ما أدى إلى ارتكاع اإليرادات أسمار ال كط في بمض

 3,600م إلى 2018نمو المصخخروفات المامة بشخخكل ملحوظ حصث سخختصخخل في المام  .6

ملصون دي ار، وذلأ نتصجة لبمض القرارات التي تقتضخي زيادة مصخروفات جديدة تم 

 إقرارها بالتماون بصن السلطتصن التشريمصة والت كصذية غالة هذف الس وات.

 ةملصار دي ار نسخخب 1,240 والبالغ قصمتهم 2018المام مصزانصة المجز المقدر في  يمثل .7

 من ال اتج المحلي اإلجمالي. 10%

، 2018-2014نسخخبة اإليرادات المامة سخخواء ال كطصة و صر ال كطصة للسخخ وات كانت  .8

 على ال حو اآلتي:
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في حصن  %86م نسخخخخخخبخخة 2014مجموع اإليرادات ال كطصخخة الكملصخخة في المخخام  بلغ .9

من إجمالي اإليرادات  %76إلى م 2016انخكضت نسبة اإليرادات ال كطصة في المام 

 هبوط أسمار ال كط بسبب، %10بكرق بلغت نسبته المامة 

بقصمة  2018-2017في مصزانصة السخخخخخ تصن المالصتصن  تم اعتماد سخخخخخمر برمصل ال كط .10

 .ادوالرا  55

بة  .11 م، في حصن ارتكمت 2014ام في الم %14اإليرادات  صر ال كطصة بلغت نسخخخخخخ

، من إجمالي اإليرادات المامة م2016في المام  %24اإليرادات  صر ال كطصة ب سبة 

لدعم  صه ا عادة توج كة وإ بدأ اسخخخخخخترداد الكل كل كبصر إلى تطبصق م ئد بشخخخخخخ عا لأ  وذ

 للمواط صن.

على ال حو  2018-2017أسخخخخس تقديرات المصخخخخروفات المامة للسخخخخ وات المالصة  .12

 اآلتي:



131 

 

 

على األسخخس  2018-2017المصخخروفات المامة للسخخ تصن المالصتصن  اتتقدير ب صت .13

 اآلتصة:

 .عدم المساس ب كقات الرواتب األساسصة والزيادة الس وية للموظكصن 

  ا لبرامج الدعم الحكومي باإلضافة إلى االستمرار في دعم المواط صن األكثر استحقاقا

 للمواط صن.توفصر الخدمات الرئصسصة ذات األولوية 

  15الجاات الحكومصة ب سخخبة وتخكصض المصخخروفات التشخخغصلصة لجمصع الوزارات% 

كحد أقصخخى، عدا المصخخروفات الثابتة، وهي مصخخروفات عقود الكارباء والصخخرف 

 الصحي.

  ملصون دي خخار  553ملصون دي خخخار ومبلغ  477تقخخخدير فوائخخخد الخخخدين الحكومي بمبلغ

 .2018و 2017للس تصن المالصتصن 

 350بمبلغ  2018و 2017ر مصزانصة مصخخخروفات المشخخخاريع للسخخخ تصن المالصتصن تقدي 

 ملصون دي ار لكل س ة مالصة متضم ة التزامات المشاريع القائمة ومشاريع الصصانة.

بلغخخت مصزانصتاخخا أكثر من مصزانصخخة  حصخخثالخخدين المخخام الحكومي  غخخدمخخةارتكخخاع  .14

 .المشاريع

باشخخخخخخر في السخخخخخخ   .15 لدعم الحكومي الم مالصتصن انخكاض ا عن  2018-2017تصن ال

 الس وات السابقة وذلأ لتحقصق رؤية الحكومة في دعم المواط صن األكثر استحقاقا.
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 نتصجة 2018حتى المام  2014المصخخخخخخروفات المتكررة من المام في زيادة ال إن .16

س ويا، وهو ما لم يتم المساس  %3الس وية المقررة للموظكصن والبالغة نسبة الزيادة 

 ا على مكتسباتام.به حكاظا 

 اآلتي: في 2018-2017المامة للدولة للس تصن المالصتصن  تتلخا المصزانصة .17

 

 .نكقات القوى الماملة تشكل ال سبة األكبر من المصزانصة المامة للدولة .18

ن سخخخخمر برمصل ال كط المطلوب لتحقصق التمادة ما بصن اإليرادات والمصخخخخروفات إ .19

س ة  114و 2017للمام  للبرمصل ادوالرا  119 يقدر بـخخخخخخخ ، في حصن تم 2018دوالر ل

 2018-2017تقدير سخخخخخخمر البرمصل في المصزانصة المامة للدولة للسخخخخخخ تصن المالصتصن 

 دوالر للبرمصل، وهو ما يم ي وجود فارق كبصر لتحقصق التمادة المطلوب. 55بسمر 
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ملصار  1,336 ما قصمته 2017الموازنة حصث سخخخصصخخخل في المام في مجز الارتكاع  .20

 دي ار.

 

ملصار دي ار في  11.4إلى ، 2014ملصار دي ار في المام  5.5من  الدين المام ارتكع .21

مام  قد ارتكمت من 2018ال مام ف لدين ال ئد ا ما فوا مام  227م، وأ ملصون دي ار في ال

حسخخخخخخب مشخخخخخخروع القانون كما جاء من  م2018ملصون دي ار في  553م إلى 2014

 .الحكومة

 ل والتنمية االجتماعية:مرئيات وزارة العم

لدعم الحكومي لصس القصخخخخخخخد م ه تقلصا المالوات وإنما  إن انخكاض .1 بمض ب ود ا

للمواط صن  إعادة ت ظصمااارتحت الحكومة قد الادف م ه هو إعادة ت ظصماا فقط، ف

 .األكثر استحقاقا

لدعم الحكومي هو نتصجة إدغاة عالوة الغالء ضخخخخخخمن ممايصر   .2 إن انخكاض مبلغ ا

االستحقاق واحتساباا مع الراتب األساسي للمتقاعدين، لذلأ انخكض مبلغ االعتماد 

 المالي المخصا لام في المصزانصة المامة للدولة.

 .ستحقاقااعالوة الغالء لتوجصااا إلى المواط صن األكثر ا استحقاقممايصر  مراجمة .3

 :اإلسكانمرئيات وزارة 

وصخخخلت في المام وملصون دي ار،  14م 2007عالوة اإليجار في المام  بلغت مصزانصة .1

ألم أسخخخخخخرة بحري صة، وهو ما  40 أصخخخخخخبحت تغطيوملصون دي ار  50م إلى 2016

 .2018-2017يمادة نصم مصزانصة وزارة اإلسكان الس وية في الس تصن المالصتصن 
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 ح المالوة المخخذكورة بحصخخث تصخخخخخخرف للمواط صن الخخذين لم تتجخخاوز إعخخادة ت ظصم م  .2

شاريا مع بمض الضوابط األغرى كسكن المواطن في مسكن  700رواتبام  دي ار 

 مؤجر فملصا وتقديم ما يثبت ذلأ.

 2017يوليو  2: االجتماع التنسيقي بتاريخ ثانيًا

جملة  لسخخصن( على رفعتم االتكاق بصن )لج تي الشخخؤون المالصة واالقتصخخادية في المج

من االسخخخخخختكسخخخخخخخارات والمطالبات إلى السخخخخخخلطة التت كصذية، وقدمت لج ة الشخخخخخخؤون المالصة 

سخخخؤاالا حوة مشخخخروع قانون المصزانصة المامة للدولة إلى  16واالقتصخخخادية بمجلس الشخخخورى 

 وزارة المالصة للرد علصه من قبل الجاات المختصة )مرفق(. 

 2017يوليو  3بتاريخ  الثاني: االجتماع المشترك ثالثًا

أجاب ممالي وزير المالصة على اسخختكسخخارات اللج ة شخخكوياا، ووعد بتسخخلصم اللج ة رد 

الوزارة كتابصاا )مرفق( كما وعد بمخاطبة الجاات المختصة باستكسارات اللج تصن وتسلصماا 

 إلى اللج ة.

 

 لة:للدو الفصل الثالث: مناقشات اللجنة ملشروع قانون امليزانية العامة
 

 أوالً: رؤية عامة

جلسات  عدةالمامة بشكل تكصصلي من غالة  المصزانصةمشروع عككت اللج ة على دراسة 

سواء قبل إحالة مشروع القانون إلى اللج ة من غالة إعداد استراتصجصة واجتماعات مكثكة 

اللج ة لم اقشة المصزانصة المامة للدولة، أو بمد إحالتاا إلى اللج ة من غالة اجتماعات اللج ة 

بشكل م كرد أو من غالة االجتماعات المشتركة بصن لج ة الشؤون المالصة واالقتصادية 

اإلسراع في إقرار المصزانصة وتقديم التقرير ال اائي لمجلس  وذلأ بغرضبمجلس ال واب، 

 مواجاةو الشورى، ومن ثم تمكصن السلطة الت كصذية من تمويل برامجاا ومشاريماا الت موية

 :، والمتمثلة في اآلتياسصة التي تواجه اقتصادنا الوط يالتحديات االقتصادية والسص

 .إليرادات ال كطصةامصدر رئصسي واحد وهو على  المملكةاعتماد  .1

 .المجز المالي في المصزانصة المامة للدولة .2

 تضخم الجااز الحكومي. .3

 لتص صم االئتماني للمملكة.تحسصن ا .4

 فرص عمل للمواط صن. إيجاد فيقدرة االقتصاد ال مو االقتصادي وتحثصرف على  .5
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يمكن من أداة اقتصادية هامة المصزانصة باعتبارها تماملت مع هذف ومن ه ا فإن اللج ة 

 غاللاا التحثصر على الحركة االقتصادية ومواجاة كل تلأ التحديات، وغاصة قدرتاا على

جذب االستثمارات وغلق فرص عمل غلق اقتصاد قوي والحكاظ على الت مصة المستدامة و

 وتحقصق األهداف االستراتصجصة. 

اعتماًدا على  2018-2017: إعداد الميزانية العامة للسنوات المالية ثانيًا

 عدد من المبادئ:

 .تحقصق التوازن بصن اإليرادات والمصروفات المامة .1

تخكصض مسخختويات المصخخروفات الحكومصة للوزارات والجاات الحكومصة عن طريق  .2

 .إعادة ترتصب األولويات

   .ت مصة اإليرادات الحكومصة  صر ال كطصة .3

 .يتوظصم برنامج الت مصة الخلصجي لتحكصز ال مو االقتصاد .4

ا وتوفصر الخدمات الرئصسخخخخخخصة ذات  .5 االسخخخخخختمرار في دعم المواط صن األكثر اسخخخخخختحقاقا

 .األولوية للمواط صن

  .التحكم في مستويات الدين المام .6
 

 

كما جاءت في  : األسس العامة لتقديرات الميزانية العامة للدولةثالثًا

 مشروع القانون:

 لمسس اآلتصة:عككت اللج ة على دراسة تقديرات المصزانصة وفقاا 

 :اإليرادات المامة .1

 :اإليرادات ال كطصة 

ا 55تم تقدير اإليرادات ال كطصة وفقاا لسمر  -أ  2017للبرمصل للس تصن المالصتصن  دوالرا

 .2018و

ا للس ة المالصة  47تقدير كمصة إنتاج حقل البحرين من ال كط ع د تم  -ب ألم برمصل يومصا

ا للس ة المال 45.6و 2017  2018صة ألم برمصل يومصا

ا لكل من الس تصن المالصتصن  150تقدير إنتاج حقل أبوسمكة ع د تم  -ج ألم برمصل يومصا

 2018و 2017

ابتداءا من الس ة ( mmbtu) ادوالرا   3.03تقدير إيرادات بصع الغاز على أساس سمر  -د

 .2018ابتداءا من الس ة المالصة  (mmbtu)دوالر 3.29، وسمر 2017المالصة 

ملصار قدم مكمب  535.4ملصار قدم مكمب و 516.8الس وي للغاز ع د تقدير االنتاج  -ف

 .على التوالي 2018و 2017للس وات المالصة 
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 40غصم دوالر واحد عن كل برمصل نكط يتم تصديرف إلى الخارج يزيد سمرف عن  -و

 حساب احتصاطي األجصاة القادمةل ادوالرا 

 :اإليرادات  صر ال كطصة 

 2018و 2017 صر ال كطصة للس تصن المالصتصن تقدير إجمالي اإليرادات تم  -أ

ملصون دي ار على  537.2ملصون دي ار، و 474.5)دون اإلعانات( بمبلغ 

 .التوالي

 2017ملصون دي ار للس تصن المالصتصن  28تقدير إيرادات اإلعانات بمبلغ تم  -ب

، والذي على أساسه تصل إجمالي اإليرادات  صر ال كطصة إلى مبلغ 2018و

 2018و 2017ملصون دي ار للس تصن المالصتصن  565ملصون دي ار و 503يمادة 

 .على التوالي )مع احتساب اإلعانات(

 :المامة المصروفات .2

 :المصروفات المتكررة 

 2017ملصون دي ار للس ة المالصة  3,214تقدير إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ تم 

ا لمسس التالصة:، 2018ملصون دي ار للس ة المالصة  3,252وبمبلغ   وذلأ وفقا

ضبط وتخكصض نكقات القوى الماملة في جمصع الوزارات والجاات الحكومصة  -أ

بالقطاع المدني في حدود اعتمادات المصزانصة. مع عدم المساس ب كقات 

الرواتب األساسصة والزيادة الس وية لرواتب الموظكصن البحري صصن، 

 والمالوات األساسصة األغرى.

للس ة المالصة كحد أقصى  %15مصزانصة المصروفات التشغصلصة بواقع تخكصض  -ب

 2016مقارنة بمستويات االعتمادات التي تم إقرارها للس ة المالصة  2017

لجمصع الوزارات والجاات الحكومصة، مع األغذ في االعتبار القرارات 

الصادرة من مجلس الوزراء الموقر وقرارات اللجان الوزارية والكرق 

ة وااللتزامات الرئصسص ،كومصة المشكلة لتخكصض المصروفات الحكومصةالح

وتخكصض نكقات المصروفات  ،القائمة بالوزارات والجاات الحكومصة

 .%10التشغصلصة في الجاات المسكرية واألم صة ب سبة 

توحصد برامج الدعم ال قدي المباشر وممايصر صرفاا إلى األسر البحري صة  -ج

ا والكئات المشمولة في ص دوق الضمان والمتقاعدين األكثر  استحقاقا

 االجتماعي والص دوق االجتماعي الوط ي.

ومبلغ  2017ملصون دي ار للس ة المالصة  477بمبلغ  المامتقدير فوائد الدين  -د

، وذلأ بسبب االستمرار في نمو الدين 2018ملصون دي ار للس ة المالصة  553

 .لتغطصة عجز المصزانصةالمام 

  المشاريع:مصروفات 

 350بمبلغ  2018و 2017تقدير مصزانصة مصروفات المشاريع للس تصن المالصتصن تم  -أ

 .ملصون دي ار لكل س ة مالصة متضم ه التزامات المشاريع القائمة ومشاريع الصصانة
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ملصون دي ار ضمن تقديرات اعتماد مصزانصة مصروفات  100مبلغ  رصد  -ب

 وذلأ لدعم شركة طصران الخلصج. 2018و 2017 للس تصن المالصتصنالمشاريع 

من إجمالي  %9.72و %9.82تبلغ نسبة مساهمة تقديرات مصروفات المشاريع  -ج

 على التوالي. 2018و 2017المصروفات المامة للس تصن المالصتصن 

 :المجز في المصزانصة المامة 

 2018و 2017من المتوقع أن تحقق المصزانصة عجزاا في الس تصن المالصتصن  -أ

ملصون  1,336يقدر بـ دوالر أمريكي  55بحسب تقدير سمر ال كط ع د سمر 

من ال اتج المحلي اإلجمالي، ومبلغ  10.9%وب سبة  2017دي ار لس ة 

، اليمن ال اتج المحلي اإلجم 9.9%وب سبة  2018ملصون دي ار لس ة  1,240

وذلأ نتصجة الرتكاع مستوى المصروفات مقارنة بإجمالي اإليرادات المقدرة 

 .للس تصن المالصتصن القادمتصن

لتحقصق التوازن بصن اإليرادات والمصروفات فإن متوسط سمر بصع ال كط  -ب

وع د سمر  2017دوالر غالة الس ة المالصة  119يجب أن يكون ع د مستوى 

 .2018المالصة دوالر غالة الس ة  114
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديرات امليزانية العامة للدولة دراسة اللجنة لالفصل الرابع: 
 :2018–2017للسنتني املاليتني 

 :المالحظات العامة للجنة بشأن الميزانية العامة للدولة: أوالً 
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 لتسديد الدين المام. ضرورة تحديد استراتصجصة واضحة -1

 لت ويع مصادر الدغل.لحكومة الواضحة لخطط ال أهمصة وجود -2

 تطوير الاصكل االقتصادي باستحدا  قطاعات اقتصادية م تجة. -3

جمصع أوجه الدعم والمساعدات المقدمة حالصاا، ل وضع غطط وبرامج ودراسات -4

 تطبصق سصاسة توجصه الدعم والمساعدات للمستحقصن من المواط صن. طغطو
 

 :اإليرادات العامة: ثانيًا
 

 العامة:تقسيم اإليرادات 
 تتكون اإليرادات الحكومية من التالي:

 .إيرادات نكطصة -1

 إيرادات  صر نكطصة وتتكون من التالي: -2

o رسوم. 

o عوائد استثمارات حكومصة. 

o إعانات مالصة. 

 :تقديرات أسعار النفط

، ثم بدأت 2014دوالر أمريكي للبرمصل في س ة  96.3بلغ متوسط أسمار ال كط في سلة األوبأ 

دوالر  49.5األسمار في االنخكاض بشكل حاد حصث بلغ متوسط أسمار ال كط في سلة األوبأ 

. وتواصلت االسمار 2016دوالر أمريكي للبرمصل في س ة  40.8و 2015أمريكي للبرمصل في س ة 

، 2016دوالر أمريكي في شار ي اير  26.5لتصل إلى سمر  2015ض مع نااية س ة في االنخكا

ا من بداية س ة  حصث بلغ متوسط سمر  2017ولغاية س ة  2016وقد بدأت األسمار ترتكع تدريجصا

دوالر أمريكي للبرمصل في األسواق المالمصة في ال صم األوة من شار فبراير لس ة  53.2ال كط 

2017. 

 (OPECيوضح البيانات الشهرية ألسعار النفط حسب منظمة األوبك )رسم بياني 
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، مع توقمات 2016دوالر أمريكي للبرمصل لس ة  43.7و 42.8أسمار ال كط ما بصن  تراوحت

 .2017دوالر أمريكي للبرمصل في س ة  55.0و 54.5بارتكاع األسمار بشكل طكصم لتصل إلى 

 38.1لحقلي البحرين وأبوسمكة  2016أسمار ال كط لس ة  أما على الصمصد المحلي، فقد بلغ متوسط

 49.8والذي بلغ ممدة  2015مقارنة بس ة  %24دوالر أمريكي للبرمصل، وهو انخكاض ب سبة 

دوالر للبرمصل.  كما تواصلت كمصات إنتاج ال كط في االنخكاض، حصث بلغ إجمالي إنتاج ال كط لحقل 

، أي 2015ملصون برمصل لس ة  18.5مقارنة بـ  2016س ة ملصون برمصل ل 17.7البحرين ما يمادة 

 .%4.3 انخكاض ب سبةب

 توقعات المنظمات الدولية ألسعار النفط
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إجمالي إنتاج النفط لحقل البحرين ومتوسط أسعار مبيعات النفط لحقلي البحرين رسم بياني 

 وأبو سعفة

 

 :العامة لدول مجلس التعاون في الموازناتتقديرات أسعار النفط 

 45ما بصن  2017تراوحت تقديرات أسمار ال كط في الموازنات المامة لدوة مجلس التماون لس ة 

دوالر أمريكي، وقد اعتمدت مملكة البحرين سمر نكط مقارب لسمر األسواق المالمصة للمصزانصة  55و

 .2018-2017صن المالصتصن دوالر أمريكي للمصزانصة المامة للس ت 55المامة والذي بلغ 

 

 

 إحصائيــــــات تاريخيـــــة للميزانية العامة للدولة:

 السنة 

سعر 

النفط 

 المقدر 

اجمالي المصروفاة من 

البياناة الواردة من 

 وزارة المالية  

اجمالي المصروفاة 

المعتمدة من السلطة 

 التشريعية

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  
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 السنة 

سعر 

النفط 

 المقدر 

اجمالي المصروفاة من 

البياناة الواردة من 

 وزارة المالية  

اجمالي المصروفاة 

المعتمدة من السلطة 

 التشريعية

نسبة 

 التغيير 

الفائض /العجز  

 ميزانية وزارة المالية 

العجز الفعلي حسب 

 الحساب الختامي  

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- 

2015 60$  3,559,415,404 3,601,586,000 1.18% -1,517,258,950 -1,504,257,000 

2016 60$  3,532,296,051 3,682,550,000 4.2% -1,634,518,598 -1,517,258,950 

2017 55$  3,564,296,000 3,579,695,000  -1,336,006,000 -1,341,434,000 

2018 55$  3,601,999,000 3,687,194,000  1,240,384,000 -1,315,579,000 

 
 :2018-2017تقديرات اإليرادات العامة للسنتني املاليتني 

 

 2018-2017تقديرات اإليرادات للسنتين الماليتين إجمالي 

شاملة اإليرادات ال كطصة و صر ال كطصة  2018و 2017تقدر اإليرادات الحكومصة للس تصن المالصتصن 

 وإيرادات اإلعانات وفقا لما يلي:

 مليون دينار

 البيان
 $55التقديرات حسب 

التقديرات بعد 

توافق اللجنة 

 والحكومة 

2017 2018 2017 2018 

 1,176 1,179 1,176 1,179 صافي إيرادات النفط

 174 170 174 170 صافي إيرادات حقل البحرين  

إيرادات حقل البحرين )ال يشمل الدعم     

 المقدر(
205 200 205 200 
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 مليون دينار

 البيان
 $55التقديرات حسب 

التقديرات بعد 

توافق اللجنة 

 والحكومة 

2017 2018 2017 2018 

 (26) (35) (26) (35) الدعم للمبصمات المحلصة لل كط    

 1,023 1,029 1,023 1,029 صافي إيرادات حقل أبو سمكة  

 (21) (21) (21) (21) احتصاطي األجصاة القادمة

 614 541 614 541 صافي إيرادات الغاز

 6 6 6 6 الضرائب النفطية

 1,796 1,726 1,796 1,726 *صافي اإليرادات النفطية

 547 485 537 475 اإليرادات غير النفطية

 28 28 28 28 إيرادات اإلعانات

 2,372 2,238 2,362 2,228 إجمالي اإليرادات

 :أسس تقديرات ميزانية اإليرادات النفطية

 

 .دوالر أمريكي للبرمصل 55ط بقصمة تقدير أسمار بصع ال ك .1

ا للس ة المالصة  47تقدير كمصة إنتاج حقل البحرين من ال كط ع د  .2  45.6و 2017ألم برمصل يومصا

ا للس ة المالصة   .2018ألم برمصل يومصا

ا لكل من الس تصن المالصتصن  150حقل أبوسمكة ع د تقدير إنتاج  .3  .2018و 2017ألم برمصل يومصا

، وسمر 2017دوالر ابتداءا من الس ة المالصة  3.03تقدير إيرادات بصع الغاز على أساس سمر  .4

 .2018دوالر ابتداءا من الس ة المالصة  3.29
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ملصار قدم مكمب للس وات  535.4ملصار قدم مكمب و 516.8تقدير االنتاج الس وي للغاز ع د  .5

 .على التوالي 2018و 2017المالصة 

دوالر  40غصم دوالر واحد عن كل برمصل نكط يتم تصديرف إلى الخارج يزيد سمرف عن  .6

 لصرصد بحساب احتصاطي األجصاة القادمة

 :تقديرات الدعم المخصص للنفط والغاز

ملصون دي ار  26ملصون دي ار و 35حلصة بمبلغ تم تقدير اجمالي الدعم المقدم لمبصمات ال كط للسوق الم

 دوالر أمريكي.  55على التوالي على أساس سمر  2018و 2017للس تصن المالصتصن 

 :أسس تقديرات ميزانية اإليرادات غير النفطية واالعانات

 474.5)دون اإلعانات( بمبلغ  2018و 2017تقدير إجمالي اإليرادات  صر ال كطصة للس تصن المالصتصن 

 ملصون دي ار على التوالي، وقد تم االغذ في االعتبار ما يلي: 537.2ملصون دي ار، و

األثر المالي جراء ت كصذ مبادرات ت مصة اإليرادات  صر ال كطصة التي أصدرتاا الحكومة غالة  -

 الكترة الماضصة 

 كومصةت الحمستويات التحصصل السابقة مع احتساب الزيادة الطبصمصة في الطلب على الخدما -

، والذي على 2018و 2017ملصون دي ار للس تصن المالصتصن  28تقدير إيرادات اإلعانات بمبلغ  -

ملصون  565ملصون دي ار و 503أساسه تصل إجمالي اإليرادات  صر ال كطصة إلى مبلغ يمادة 

 على التوالي )مع احتساب اإلعانات( 2018و 2017دي ار للس تصن المالصتصن 

ة، كما هو موضح في الرسم حسب القطاعات المختلك 2017يرادات  صر ال كطصة لس ة تم توزيع اإل

 :البصاني
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 مالحظات اللجنة حول اإليرادات العامة:

من إجمالي  %24، واإليرادات  صر ال كطصة %76تشخخخخكل اإليرادات ال كطصة نسخخخخبة   -1

للسخخخخخ تصن  . واسخخخخختمر تقديرها على ذات ال سخخخخخب2016اإليرادات المامة الكملصة لمام 

 .2018و 2017المالصتصن 

وتم  2016ملصون دي خخار للمخخام  1.436بلغ صخخخخخخخخافي إيرادات ال كط والغخخاز للخخدولخخة  -2

ملصون دي ار في المام  1.796ملصون دي ار وبمبلغ  1.725بـ  2017تقديرها في المام 

2018. 

صون مل 34.6مبلغ  2017تم تقدير دعم الم تجات ال كطصة في السوق المحلي في المام  -3

ملصون دي ار فملي للمام  12مقارنة بـخخخخخخخ 2018ملصون دي ار للمام  25.5دي ار ومبلغ  

2016. 

دي خخار بحري ي في المخخام  474.508.000تم تقخخدير إجمخخالي اإليرادات  صر ال كطصخخة  -4

 2016مقارنة بالمام  2018دي ار بحري ي في المام  537.218.000ومبلغ  2017

 ن اإلعانات(.ملصون دي ار )بدو 433حصث كانت 

بة اإليرادات المامة من إجمالي ال اتج المحلي  -5  %18.94و %18.31ارتكمت نسخخخخخخ

حصث وصلت  2016على التوالي، مقارنة مع المام  2018و 2017للس تصن المالصتصن 

 .%15.84إلى 

 %55.48و %59.92انخكضخخخخت نسخخخخبة المجز المالي المقدرة من اإليرادات المامة  -6

حصث وصلت  2016على التوالي، مقارنة مع المام  2018و 2017للس تصن المالصتصن 

 .%86.09إلى 

 

 
 البيان
 

 دينار

 االعتمادات بعد التوافق مع الحكومة ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك

2017 2018 2017 2018 

إجمالي 

اإليرادات 

 العامة
2,228,261,000 2,361,615,000 2,238,261,000 2,371,615,000 

 

 :توافقات اللجنة مع احلكومة املوقرة بشأن اإليرادات العامة

 

إضافة عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة لإليرادات العامة للدولة، بمبلغ 

دينار للسنة المالية  10,000,000، ومبلغ 2017دينار للسنة المالية  10,000,000

2018. 



145 

 

حكومصة كما جاءت في مشروع القانون مة حسب الوزارات والجاات الاجدوة باإليرادات الم

 وبمد التوافق مع الحكومة الموقرة. 

 

 
 البيان
 

 دينار

 االعتمادات بعد التوافق مع الحكومة ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك

2017 2018 2017 2018 

إيرادات 

النفط والغاز 

 الطبيعي
1,725,553,000 1,796,197,000 1,725,553,000 1,796,197,000 

إيرادات 

النفط والغاز 

 الطبيعي
1,725,553,000 1,796,197,000 1,725,553,000 1,796,197,000 

مساهمات 

وعوائد 

االستثمارا

ت 

 الحكومية

107,780,000 109,746,000 117,780,000 119,746,000 

عوائد بنك 

 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 االسكان

حصة 

الحكومة 

من هيئة 

تنظيم سوق 

 العمل

30,920,000 30,920,000 30,920,000 30,920,000 

عوائد 

الشركة 

القابضة 

 للنفط والغاز

56,400,000 56,400,000 56,400,000 56,400,000 

عوائد 

شركة 

ممتلكات 

البحرين 

 القابضة

- - 10,000,000 10,000,000 

فوائض 

الحكومة 

من هيئة 

تنظيم 

 االتصاالت

7,460,000 9,426,000 7,460,000 9,426,000 

عوائد 

مصرف 

البحرين 

 المركزي

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

قطاع 

خدمات 

اإلدارة 

 العامة

70,133,000 85,719,000 70,133,000 85,719,000 

هيئة 

التشريع 

واإلفتاء 

 القانوني

5,000 5,000 5,000 5,000 

وزارة 

 3,000 3,000 3,000 3,000 المالية
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 البيان
 

 دينار

 االعتمادات بعد التوافق مع الحكومة ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك

2017 2018 2017 2018 

وزارة 

 2,055,000 2,055,000 2,055,000 2,055,000 الخارجيــة

ديوان 

الخدمة 

 المدنية
5,000 5,000 5,000 5,000 

هيئة 

المعلومات 

والحكومة 

 االلكترونية

2,600,000 2,670,000 2,600,000 2,670,000 

جهاز 

المساحة 

والتسجيل 

 العقاري

24,371,000 38,121,000 24,371,000 38,121,000 

معهد 

اإلدارة 

 العامة
660,000 660,000 660,000 660,000 

وزارة العدل 

والشئون 

اإلسالمية 

واألوقاف 

)الشئون 

 اإلسالمية(

10,000 10,000 10,000 10,000 

 28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000 اإلعانات
إيرادات 

 13,990,000 12,224,000 13,990,000 12,224,000 متنوعة

قطاع النظام 

العام 

وشئون 

السالمة 

 العامة

208,918,000 230,789,000 208,918,000 230,789,000 

وزارة 

 50,982,000 50,982,000 50,982,000 50,982,000 الداخلية

شئون 

 163,036,000 141,286,000 163,036,000 141,286,000 الجمارك

المجلس 

األعلى 

 للقضاء
2,000 3,000 2,000 3,000 

وزارة العدل 

والشئون 

اإلسالمية 

واألوقاف 

)شئون 

 العدل(

16,644,000 16,764,000 16,644,000 16,764,000 

المحكمة 

 4,000 4,000 4,000 4,000 الدستورية

قطاع 

الشئون 

االقتصادية 

والبنية 

 التحتية

67,216,000 90,375,000 67,216,000 90,375,000 

وزارة 

المواصالت 

 واالتصاالت
45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 

وزارة 

الصناعة 
18,264,000 33,967,000 18,264,000 33,967,000 
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 البيان
 

 دينار

 االعتمادات بعد التوافق مع الحكومة ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك

2017 2018 2017 2018 

والتجارة 

 والسياحة
وزارة 

األشغال 

وشئون 

البلديات 

والتخطيط 

العمراني 

)شئون 

 االشغال(

3,571,000 11,027,000 3,571,000 11,027,000 

وزارة 

العمل 

والتنمية 

 االجتماعية

29,000 29,000 29,000 29,000 

مجلس 

التنمية 

 االقتصادية
352,000 352,000 352,000 352,000 

قطاع حماية 

 301,000 290,000 301,000 290,000 البيئة

المجلس 

األعلى 

 للبيئة
290,000 301,000 290,000 301,000 

قطاع 

اإلسكان 

ومرافق 

 المجتمع

3,386,000 3,386,000 3,386,000 3,386,000 

وزارة 

 35,000 35,000 35,000 35,000 اإلسكان

وزارة 

األشغال 

وشئون 

البلديات 

والتخطيط 

 العمراني

)شئون 

البلديات 

والتخطيط 

 العمراني(

3,351,000 3,351,000 3,351,000 3,351,000 

قطاع 

 40,780,000 40,680,000 40,780,000 40,680,000 الصحة

وزارة 

 39,945,000 39,845,000 39,945,000 39,845,000 الصحــــة

الهيئة 

الوطنية 

لتنظيم 

المهن 

والخدمات 

 الصحية

835,000 835,000 835,000 835,000 

قطاع 

الشباب 

والثقافة 

 واإلعالم

2,182,000 2,104,000 2,182,000 2,104,000 

وزارة 

شئون 
17,000 17,000 17,000 17,000 
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 البيان
 

 دينار

 االعتمادات بعد التوافق مع الحكومة ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك

2017 2018 2017 2018 

الشباب 

 والرياضة
هيئة 

البحرين 

للثقافة 

 واآلثار

175,000 293,000 175,000 293,000 

وزارة 

شئون 

 االعالم
1,990,000 1,794,000 1,990,000 1,794,000 

قطاع 

 2,218,000 2,123,000 2,218,000 2,123,000 التعليم

وزارة 

التربية 

 والتعليم
1,611,000 1,718,000 1,611,000 1,718,000 

بوليتكنك 

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

هيئة جودة 

التعليم 

 والتدريب
12,000 - 12,000 - 

 اإلجمالي
2,228,261,00

0 

2,361,615,00

0 

2,238,261,00

0 

2,371,615,00

0 

 

 

 :المصروفات العامة: ثالثًا

 تقديرات املصروفات العامة املقدمة من احلكومة:
 :2018-2017تقديرات المصروفات العامة للسنتين الماليتين 

شاملة المصروفات المتكررة  2018و 2017قدرت المصروفات المامة للس تصن المالصتصن 

ومبلغ  ،ملصون دي ار 3,564ملصون دي ار م اا مبلغ  7,166ومصروفات المشاريع بمبلغ وقدرف 

ا لما يلي:، التوالير للس تصن المالصتصن على ملصون دي ا 3,602  وفقا

 

 ملصون دي ار

 البيـان
 اعتماد

2016 

 تقديرات

2017 

 نسبة

 التغير

 تقديرات

2018 

 نسبة

 التغير

المصروفات المتكررة 

 للوزارات والجاات الحكومصة
2,175 2,117 - 2.7% 2,154 1.7% 

 545 %4.9 - 621 653 الدعم الحكومي المباشر
- 

12.2% 

 %15.9 553 %22.3 477 390 فوائد الدين المام

 %1.2 3,252 %0.1 - 3,214 3,218 إجمالي المصروفات المتكررة
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 350 465 إجمالي مصروفات المشاريع
- 

24.7% 
350 0.0 

      

 %1.1 3,602 %3.2 - 3,564 3,683 إجمالي المصروفات

 

 2018- 2017رسم بياني يوضح إجمالي المصروفات العامة للسنتين الماليتين 

 

 

 

 ميزانية المصروفات المتكررة: اتتقدير
وبمبلغ  2017ملصون دي ار للس ة المالصة  3,214تقدير إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ تم 

 في الس تصن المالصتصن % 3.2 بـ لأ بانخكاض قدرذو .2018ملصون دي ار للس ة المالصة  3,252

 نون اعتماد مصزانصة الس تصن المالصتصنفي قا ةباعتماد المصروفات المتكرر مقارنة 2018و 2017

 وذلأ وفقاا لمسس اآلتصة: .2016 – 2015

ضبط وتخكصض نكقات القوى الماملة في جمصع الوزارات والجاات الحكومصة بالقطاع المدني  -

في حدود اعتمادات المصزانصة. مع عدم المساس ب كقات الرواتب األساسصة والزيادة الس وية 

 البحري صصن، والمالوات األساسصة األغرى.لرواتب الموظكصن 

مقارنة بمستويات  2017للس ة المالصة  %15تخكصض مصزانصة المصروفات التشغصلصة بواقع  -

لجمصع الوزارات والجاات الحكومصة، مع  2016االعتمادات التي تم إقرارها للس ة المالصة 

ر وقرارات اللجان الوزارية األغذ في االعتبار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموق

والكرق الحكومصة المشكلة لتخكصض المصروفات الحكومصة. وااللتزامات الرئصسصة القائمة 

بالوزارات والجاات الحكومصة. وتخكصض نكقات المصروفات التشغصلصة في الجاات 

 .%10المسكرية واألم صة ب سبة 

كثر األسر البحري صة والمتقاعدين األ توحصد برامج الدعم ال قدي المباشر وممايصر صرفاا إلى -

إجمالي المصروفاة العامة

350 350 465

3,252 3,214
3,218

3,602

2016

3,564
3,683

2017

المتكررةالمصروفاة

2018

المشاريعمصروفاة

553 477

545 621

للوزاراةالمتكررةالمصروفاة

الحكوميةوالجهاة

3,214

المباشرالحكوميالدعم

2,117

3,252

الحكوميالدينفوائد

2018

2,154

2017

المصروفاة المتكررة

مليوت دينار
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ا والكئات المشمولة في ص دوق الضمان االجتماعي والص دوق االجتماعي الوط ي.  استحقاقا

ملصون  553ومبلغ  2017ملصون دي ار للس ة المالصة  477تقدير فوائد الدين الحكومي بمبلغ  -

ن المام الحكومي لتغطصة ، وذلأ بسبب االستمرار في نمو الدي2018دي ار للس ة المالصة 

عجز المصزانصة، باإلضافة إلى ارتكاع نسبة الكائدة على الس دات والقروض نتصجةا لتخكصض 

 لصة.دوالتص صم االئتماني لمملكة البحرين من قبل مؤسسات التص صم االئتماني ال

 :وقرةامل دراسة املصروفات املتكررة والتعديالت التي مت االتفاق عليها مع احلكومة
 

زيادة المبلغ المقدر لعالوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بحيث يصبح  .1

دينار للسنة المالية  132,000,000، و2017دينار للسنة المالية  118,000,000

2018. 

دينار  115,000,000زيادة المبلغ المقدر لدعم األسر محدودة الدخل، بحيث يصبح  .2

 .2018نار للسنة المالية دي 128,000,000، و2017للسنة المالية 

دينار  18,900,000زيادة المبلغ المقدر لصندوق الضمان االجتماعي، بحيث يصبح  .3

 .2018دينار للسنة المالية  21,500,000، و2017للسنة المالية 

 17,700,000زيادة المبلغ المقدر للصندوق االجتماعي الوطني، بحيث يصبح  .4

 .2018دينار للسنة المالية  19,100,000، و2017دينار للسنة المالية 

زيادة المبلغ المقدر لدعم برنامج اإلسكان )عالوة اإليجار(، بحيث يصبح  .5

 .2018، وبذات المبلغ للسنة المالية 2017دينار للسنة المالية  57,000,000

دينار للسنة المالية  10,187,000زيادة المبلغ المقدر لمجلس النواب، بحيث يصبح  .6

 .2018دينار للسنة المالية  10,888,000، و2017

دينار للسنة المالية  9,328,000زيادة المبلغ المقدر لمجلس الشورى، بحيث يصبح  .7

 .2018دينار للسنة المالية  9,779,000، و2017

 2017مليون دينار للسنتين الماليتين  60خفض مبلغ دعم شركة طيران الخليج إلى  .8

 .2018و

، 2017دينار للسنة المالية  94,621,000االحتياطي المبلغ المقدر العتماد حساب  .9

 .2018دينار للسنة المالية  97,719,000و

 2018و 2017المصروفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 
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 البيــــــان

  

 دينار

ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك  الموقرةالتوافق مع الحكومة االعتماد بعد  

2017 2018 2017 2018 

قطاع خدمات 

 اإلدارة العامة 

     

673,396,000  

     

756,049,000  
 674,418,000   758,223,000  

ديوان رئيس 

 الوزراء
      

18,128,000  

       

18,185,000  
 18,128,000   18,185,000  

مكتب النائب 

األول لرئيس 

مجلس 

 الوزراء

       

1,494,000  

         

1,513,000  
 1,494,000   1,513,000  

نائب رئيس 

مجلس 

 الوزراء

          

814,000  

           

828,000  
 814,000   828,000  

نائب رئيس 

مجلس 

 الوزراء

          

787,000  

           

801,000  
 787,000   801,000  

نائب رئيس 

مجلس 

 الوزراء

          

961,000  

           

971,000  
 961,000   971,000  

نائب رئيس 

مجلس 

 الوزراء
659,000  669,000   659,000   669,000  

مستشار 

رئيس مجلس 

 الوزراء
305,000  307,000   305,000   307,000  

مستشار 

رئيس مجلس 

الوزراء 

للشئون 

 االقتصادية

264,000  268,000   264,000   268,000  

وزارة شئون 

مجلس 

 الوزراء
565,000  572,000   565,000   572,000  

األمانة العامة 

لمجلس 

 الوزراء
1,451,000  1,471,000   1,451,000   1,471,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك  الموقرةالتوافق مع الحكومة االعتماد بعد  

2017 2018 2017 2018 

هيئة التشريع 

واإلفتاء 

 القانوني
2,483,000  2,526,000   2,483,000   2,526,000  

وزارة شئون 

مجلسي 

الشورى 

 والنواب

1,357,000  1,377,000   1,357,000   1,377,000  

مجلس 

 الشورى
8,701,000  8,701,000   9,328,000   9,779,000  

  10,888,000   10,187,000   9,792,000  9,792,000 مجلس النواب

اللجنة 

التنفيذية 

النتخابات 

 مجلس النواب

-    2,000,000   -     2,000,000  

الرقابة ديوان 

المالية 

 واإلدارية
5,400,000  5,400,000   5,400,000   5,400,000  

  8,366,000   8,240,000   8,366,000  8,240,000 وزارة المالية 

وزارة 

 الخارجيــة
28,638,000  28,902,000   28,638,000   28,902,000  

نصيب 

البحرين في 

مجلس 

 التعاون

9,801,000  9,801,000   9,801,000   9,801,000  

اشتراكات 

ومساهمات 

في منظمات 

 األمم المتحدة

5,000,000  5,000,000   5,000,000   5,000,000  

اشتراكات 

ومساهمات 

في المنظمات 

العربية 

 واإلسالمية

1,802,000  1,739,000   1,802,000   1,739,000  

ديوان الخدمة 

 المدنية
6,398,000  6,491,000   6,398,000   6,491,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك  الموقرةالتوافق مع الحكومة االعتماد بعد  

2017 2018 2017 2018 

هيئة 

المعلومات 

والحكومة 

 االلكترونية

12,365,000  12,673,000   12,365,000   12,673,000  

جهاز المساحة 

والتسجيل 

 العقاري
8,215,000  8,220,000   8,215,000   8,220,000  

مجلس 

المناقصات 

 والمزايدات
1,039,000  1,052,000   1,039,000   1,052,000  

المؤسسة 

الوطنية 

لحقوق 

 االنسان

868,000  861,000   868,000   861,000  

معهد اإلدارة 

 العامة
1,727,000  1,753,000   1,727,000   1,753,000  

معهد البحرين 

للتنمية 

 السياسية
1,302,000  1,291,000   1,302,000   1,291,000  

وزارة العدل 

والشئون 

اإلسالمية 

واألوقاف 

)الشئون 

 اإلسالمية(

4,087,000  4,120,000   4,087,000   4,120,000  

المجلس 

األعلى 

للشئون 

 االسالمية

3,162,000  3,149,000   3,162,000   3,149,000  

األوقاف 

 السنية
2,761,000  2,734,000   2,761,000   2,734,000  

األوقاف 

 الجعفرية
2,761,000  2,734,000   2,761,000   2,734,000  

  76,000   76,000   76,000  76,000 بيت القرآن

فوائد الديـن 

 الحكومي
477,000,000  553,000,000   477,000,000   553,000,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك  الموقرةالتوافق مع الحكومة االعتماد بعد  

2017 2018 2017 2018 

تمويل  

 األخطار
541,000  541,000   541,000   541,000  

مساعدات 

 حكومية
2,656,000  2,656,000   2,656,000   2,656,000  

التزامات 

 متنوعة
14,000,000  14,000,000   14,000,000   14,000,000  

تقديرات اخرى 

للوزارات 

والجهات 

 الحكومية

27,796,000  31,509,000   27,796,000   31,509,000  

 قطاع الدفاع
     

522,457,000  

     

522,457,000  
 522,457,000   522,457,000  

وزارة 

 الدفــــاع
482,050,000  482,050,000   482,050,000   482,050,000  

األمانة العامة 

لمجلس الدفاع 

 األعلى
284,000  284,000   284,000   284,000  

الحرس 

 الوطني
40,123,000  40,123,000   40,123,000   40,123,000  

قطاع النظام 

العام وشئون 

 السالمة العامة

     

440,724,000  

     

441,394,000  
 440,724,000   441,394,000  

  352,256,000   352,256,000   352,256,000  352,256,000 وزارة الداخلية

  4,421,000   4,421,000   4,421,000  4,421,000 المحافظات

جهاز األمن 

 الوطني
34,116,000  34,116,000   34,116,000   34,116,000  

شئون 

 الجمارك
19,957,000  20,303,000   19,957,000   20,303,000  

المجلس 

 األعلى للقضاء
12,611,000  12,727,000   12,611,000   12,727,000  

وزارة العدل 

والشئون 

اإلسالمية 

11,666,000  11,832,000   11,666,000   11,832,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك  الموقرةالتوافق مع الحكومة االعتماد بعد  

2017 2018 2017 2018 

 واألوقاف

 )شئون العدل(

الجهاز 

االداري للنيابة 

 العامة
3,406,000  3,448,000   3,406,000   3,448,000  

المحكمة 

 الدستورية
2,291,000  2,291,000   2,291,000   2,291,000  

قطاع الشئون 

االقتصادية 

والبنية 

 التحتية

     

355,971,000  

     

319,676,000  
 355,971,000   319,676,000  

التنمية مجلس 

 االقتصادية
5,486,000  5,439,000   5,486,000   5,439,000  

وزارة 

الصناعة 

والتجارة 

 والسياحة

11,511,000  11,650,000   11,511,000   11,650,000  

وزارة العمل 

والتنمية 

 االجتماعية
16,025,000  16,265,000   16,025,000   16,265,000  

هيئة تنظيم 

 سوق العمل
8,864,000  8,812,000   8,864,000   8,812,000  

  182,000   180,000   182,000  180,000 وزارة النفط

الهيئة الوطنية 

 للنفط والغاز
2,134,000  2,162,000   2,134,000   2,162,000  

وزارة شئون 

الكهرباء 

 والماء
249,000  252,000   249,000   252,000  

هيئة الكهرباء 

 والمــــاء
229,635,000  188,745,000   229,635,000   188,745,000  

وزارة األشغال 

وشئون 

البلديات 

والتخطيط 

 العمراني

43,011,000  43,498,000   43,011,000   43,498,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك  الموقرةالتوافق مع الحكومة االعتماد بعد  

2017 2018 2017 2018 

)شئون 

 االشغال(

وزارة 

المواصالت 

 واالتصاالت
32,510,000  32,979,000   32,510,000   32,979,000  

معرض 

البحرين 

الدولي 

 للطيران

551,000  3,121,000   551,000   3,121,000  

بدالة انترنت 

 البحرين
1,771,000  1,787,000   1,771,000   1,787,000  

مركز البحرين 

للدراسات 

االستراتيجية 

والدولية 

 والطاقة

1,300,000  1,290,000   1,300,000   1,290,000  

الجهاز 

التنفيذي 

واإلداري 

لمجلس 

احتياطي 

األجيال 

 القادمة 

2,000,000  3,000,000   2,000,000   3,000,000  

الهيئة الوطنية 

 لعلوم الفضاء
244,000  244,000   244,000   244,000  

بورصة 

 البحرين
500,000  250,000   500,000   250,000  

قطاع حماية 

 البيئة 
6,078,000  

         

6,152,000  
 6,078,000   6,152,000  

المجلس 

 األعلى للبيئة
6,078,000  6,152,000   6,078,000   6,152,000  

قطاع اإلسكان 

ومرافق 

 المجتمع
15,077,000  

       

15,312,000  
 15,077,000   15,312,000  

  4,902,000   4,821,000   4,902,000  4,821,000 وزارة اإلسكان
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 البيــــــان

  

 دينار

ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك  الموقرةالتوافق مع الحكومة االعتماد بعد  

2017 2018 2017 2018 

وزارة األشغال 

وشئون 

البلديات 

والتخطيط 

 العمراني

)شئون 

البلديات 

والتخطيط 

 العمراني(

9,644,000  9,798,000   9,644,000   9,798,000  

المجالس 

 البلدية
612,000  612,000   612,000   612,000  

 قطاع الصحة 
     

305,358,000  

     

323,099,000  
 305,358,000   323,099,000  

المجلس 

 االعلى للصحة
493,000  495,000   493,000   495,000  

وزارة 

 الصحــــة
241,937,000  244,655,000   241,937,000   244,655,000  

الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن 

والخدمات 

 الصحية

2,362,000  2,383,000   2,362,000   2,383,000  

 مستشفى

الملك حمد 

 الجامعي
35,930,000  35,930,000   35,930,000   35,930,000  

مركز محمد 

بن خليفة آل 

خليفة 

التخصصي 

 للقلب

14,636,000  14,636,000   14,636,000   14,636,000  

المركز 

الوطني 

لالورام 

 السرطانية

10,000,000  25,000,000   10,000,000   25,000,000  

الشباب قطاع 

والثقافة 

 واإلعالم
49,958,000  

       

50,217,000  
 49,958,000   50,217,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك  الموقرةالتوافق مع الحكومة االعتماد بعد  

2017 2018 2017 2018 

وزارة شئون 

الشباب 

 والرياضة
10,991,000  10,956,000   10,991,000   10,956,000  

األمانة العامة 

للمجلس 

األعلى للشباب 

 والرياضة

9,222,000  9,234,000   9,222,000   9,234,000  

نادي راشد 

للفروسية 

 وسباق الخيل
1,876,000  1,876,000   1,876,000   1,876,000  

هيئة البحرين 

 للثقافة واآلثار
6,942,000  7,013,000   6,942,000   7,013,000  

مركز عيسى 

 الثقافي
1,352,000  1,341,000   1,352,000   1,341,000  

جائزة عيسى 

لخدمة 

 االنسانية
868,000  861,000   868,000   861,000  

وزارة شئون 

 االعالم
18,458,000  18,688,000   18,458,000   18,688,000  

الهيئة العليا 

لإلعالم 

 واالتصال
249,000  248,000   249,000   248,000  

 قطاع التعليم
     

381,183,000  

     

387,391,000  
 381,183,000   387,391,000  

التربية وزارة 

 والتعليم
318,686,000  324,685,000   318,686,000   324,685,000  

هيئة جودة 

التعليم 

 والتدريب
4,638,000  4,602,000   4,638,000   4,602,000  

جامعة 

 البحرين
42,508,000  42,508,000   42,508,000   42,508,000  

كلية البحرين 

 للمعلمين
3,862,000  3,906,000   3,862,000   3,906,000  

بوليتكنك  

 البحرين
11,489,000  11,690,000   11,489,000   11,690,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك  الموقرةالتوافق مع الحكومة االعتماد بعد  

2017 2018 2017 2018 

قطاع الحماية 

 االجتماعية

     

370,446,000  

     

335,534,000  
 403,850,000   435,554,000  

الصندوق 

االجتماعي 

 الوطني
17,288,000  17,634,000   17,700,000   19,100,000  

صندوق 

الضمان 

 االجتماعي
18,360,000  18,727,000   18,900,000   21,500,000  

االلتزامات 

ومبالغ الدعم 

 ألنظمة التقاعد
19,000,000  19,000,000   19,000,000   19,000,000  

عالوة تحسين 

مستوى 

المعيشة 

 للمتقاعدين

100,992,000  86,746,000   118,000,000   132,000,000  

حصة 

ومساهمة 

الحكومة في 

 أنظمة التقاعد

800,000  800,000   800,000   800,000  

دعم االسر 

 محدودة الدخل
109,250,000  93,840,000   115,000,000   128,000,000  

صندوق  

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

إعانة المواد 

 الغذائية
35,200,000  35,904,000   35,200,000   35,904,000  

حصة الحكومة 

في نظام 

التأمين ضد 

 التعطل

18,000,000  18,000,000   18,000,000   18,000,000  

دعم برنامج 

االسكان ) 

عالوة 

 اإليجار(

47,306,000  40,633,000   57,000,000   57,000,000  

دعم برنامج 

االسكان ) 

تخفيض 

4,000,000  4,000,000   4,000,000   4,000,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك  الموقرةالتوافق مع الحكومة االعتماد بعد  

2017 2018 2017 2018 

االقساط 

 االسكانية(

 المجموع
 

3,120,648,000  

  

3,157,281,000  
3,155,074,000  3,259,475,000  

حساب 

 االحتياطي
93,619,000  94,718,000   94,621,000   97,719,000  

 اإلجمالي
 

3,214,267,000  

  

3,251,999,000  
3,249,695,000  3,357,194,000  

 

 

 

 :2018و  2017بيانات الدعم الحكومي المباشر للسنتين الماليتين 

  

 البيان

  

 دينار

 التوافق مع الحكومة الموقرةاالعتماد بعد  ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك

2017 2018 2017 2018 

هيئة الكهرباء 

  229,635,000 والمــــاء
     

188,745,000  

 

229,635,000  

 

188,745,000  

 جامعة البحرين
42,508,000  

       

42,508,000  
 42,508,000   42,508,000  

كلية البحرين 

 للمعلمين
3,862,000  3,906,000   3,862,000   3,906,000  

 بوليتكنك البحرين 
11,489,000  

       

11,690,000  
 11,489,000   11,690,000  

االجتماعي الصندوق 

  17,288,000 الوطني
       

17,634,000  
 17,700,000   19,100,000  
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 البيان

  

 دينار

 التوافق مع الحكومة الموقرةاالعتماد بعد  ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك

2017 2018 2017 2018 

صندوق الضمان 

  18,360,000 االجتماعي
       

18,727,000  
 18,900,000   21,500,000  

عالوة تحسين 

مستوى المعيشة 

 للمتقاعدين
100,992,000  

       

86,746,000  

 

118,000,000  

 

132,000,000  

حصة ومساهمة 

الحكومة في أنظمة 

 التقاعد
800,000 800,000 - - 

دعم االسر محدودة 

  109,250,000 الدخل
       

93,840,000  

 

115,000,000  

 

128,000,000  

 إعانة المواد الغذائية
35,200,000  

       

35,904,000  
 35,200,000   35,904,000  

دعم برنامج االسكان 

  47,306,000 )عالوة اإليجار(
       

40,633,000  
 57,000,000   57,000,000  

دعم برنامج االسكان 

)تخفيض االقساط 

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

 اإلجمالي
   

620,690,000  

  

545,133,000  

 

653,294,000  

 

644,353,000  

 
 :املصروفات املتكررةمالحظات اللجنة حول ثالثًا: 

 

  

 البيــــــان

  

 دينار

ا ورد في مشروع القانونماالعتماد ك  التوافق مع الحكومة الموقرةاالعتماد بعد  

2017 2018 2017 2018 

إجمالي 

المصروفات 

 المتكررة

 

3,214,267,000  

  

3,251,999,000  
3,249,695,000  3,357,194,000  
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 %26.58مادة يما بفي المصزانصة المامة للدولة  المتكررة المصروفات يقدر حجم .1

من إجمالي  %26.81ونسبة  2017للمام  ال اتج المحلي اإلجمالي وفقاا لتقديرات

حصث بلغت  2016مقارنة بالمام  2018ال اتج المحلي اإلجمالي المقدر للمام 

26.05%. 

للمام  %88ب سبة  تستحوذ المصروفات المتكررة من إجمالي المصروفات المامة، .2

 على التوالي. 2018و 2017للمامصن  %91وب سبة  2016

ى عدم التحكصد علب اء على ما تم التوافق علصه بصن اللج ة والحكومة الموقرة فقد تم  .3

المساس باالعتمادات المالصة الالزمة لتغطصة نكقات الرواتب األساسصة والزيادات 

المالوات األساسصة األغرى، مع ضبط الس وية لرواتب الموظكصن البحري صصن، و

وتخكصض ال كقات في جمصع الوزارات واللجان الحكومصة في حدود االعتمادات 

 المقررة في المصزانصة.
 

 ميزانية مصروفات المشاريع: اتتقدير
 350بمبلغ  2018و 2017تقدير مصزانصة مصروفات المشاريع للس تصن المالصتصن  -

  .متضم ه التزامات المشاريع القائمة ومشاريع الصصانةلكل س ة مالصة  ملصون دي ار
صن مصزانصة مصروفات المشاريع للمامص اتتقديرتمديل تم وبمد التشاور مع الحكومة فقد  -

ملصون دي ار لكل  330مبلغ مد االتكاق مع الحكومة الموقرة ب 2018و 2017المالصصن 

ا  الصصانةعام مالي متضم ه التزامات المشاريع القائمة ومشاريع  ، وذلأ بمد أيضا

ملصون دي ار للمام  60تخكصض المبلغ المخصا لدعم شركة طصران الخلصج لصكون 

ملصون دي ار بحري ي في المصزانصة قبل االتكاق مع  100، بدالا من 2018و 2017

 اللج ة.

 

 :رةاملوق والتعديالت التي مت االتفاق عليها مع احلكومة مصروفات املشاريعدراسة 
 

  

 البيان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

قطاع خدمات اإلدارة 

 العامة 
48,430,000  

       

48,253,000  
 48,430,000   48,253,000  

مكتب النائب األول 

 لرئيس مجلس الوزراء
2,500,000  2,500,000   2,500,000   2,500,000  



163 

 

  

 البيان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

نائب رئيس مجلس 

 الوزراء 
45,000   -   45,000   -  

  -   249,000   -   249,000 مجلس النواب

  1,800,000   1,800,000   1,800,000  1,800,000 وزارة المالية 

  3,000,000   3,500,000   3,000,000  3,500,000 وزارة الخارجيــة

  300,000   300,000   300,000  300,000 ديوان الخدمة المدنية

هيئة المعلومات 

 والحكومة االلكترونية
4,500,000  4,800,000   4,500,000   4,800,000  

جهاز المساحة 

 والتسجيل العقاري
500,000  500,000   500,000   500,000  

مجلس المناقصات 

 والمزايدات
200,000  200,000   200,000   200,000  

  83,000   120,000   83,000  120,000 معهد اإلدارة العامة

وزارة العدل والشئون 

اإلسالمية واألوقاف 

 )الشئون اإلسالمية(
600,000  600,000   600,000   600,000  

المجلس األعلى 

 للشئون االسالمية
600,000  600,000   600,000   600,000  

المشاريع الرأسمالية 

 المصنفة
33,516,000  33,870,000   33,516,000   33,870,000  

  3,000,000   3,000,000   3,000,000  3,000,000 قطاع الدفاع

  3,000,000   3,000,000   3,000,000  3,000,000 الحرس الوطني

قطاع النظام العام 

 العامةوشئون السالمة 
14,800,000  

       

14,700,000  
 14,800,000   14,700,000  

  13,000,000   13,000,000   13,000,000  13,000,000 وزارة الداخلية

  1,200,000   1,200,000   1,200,000  1,200,000 شئون الجمارك

المجلس األعلى 

 للقضاء
300,000  200,000   300,000   200,000  
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 البيان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

العدل والشئون  وزارة

اإلسالمية واألوقاف 

 )شئون العدل(
300,000  300,000   300,000   300,000  

قطاع الشئون 

االقتصادية والبنية 

 التحتية
128,320,000  

     

133,120,000  
108,320,000 113,120,000 

مجلس التنمية 

 االقتصادية
8,000,000  8,000,000  8,000,000 8,000,000 

الصناعة وزارة 

 والتجارة والسياحة
5,500,000  6,000,000  5,500,000 6,000,000 

وزارة العمل والتنمية 

 االجتماعية
600,000  600,000  600,000 600,000 

وزارة األشغال وشئون 

البلديات والتخطيط 

العمراني )شئون 

 االشغال(

60,000,000  64,000,000  60,000,000 64,000,000 

المواصالت وزارة 

 واالتصاالت
4,000,000  4,500,000  4,000,000 4,500,000 

مركز البحرين 

للدراسات االستراتيجية 

 والدولية والطاقة
20,000  20,000  20,000 20,000 

الجهاز التنفيذي 

واإلداري لمجلس 

احتياطي األجيال 

 القادمة 

200,000   -  200,000 - 

 30,000,000 30,000,000  50,000,000  50,000,000 شركة طيران الخليج

 300,000 300,000  300,000  300,000 قطاع حماية البيئة 

 300,000 300,000  300,000  300,000 المجلس األعلى للبيئة

قطاع اإلسكان ومرافق 

 المجتمع
105,000,000  

     

105,000,000  
105,000,000 105,000,000 

 100,000,000 100,000,000  100,000,000  100,000,000 وزارة اإلسكان

وزارة األشغال وشئون 

البلديات والتخطيط 

5,000,000  5,000,000  5,000,000 5,000,000 
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 البيان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

العمراني )شئون 

البلديات والتخطيط 

 العمراني(

  21,500,000 قطاع الصحة 
       

14,100,000  
21,500,000 14,100,000 

 1,600,000 1,500,000  1,600,000  1,500,000 المجلس االعلى للصحة

 8,500,000 8,000,000  8,500,000  8,000,000 وزارة الصحــــة

مستشفى الملك حمد 

 الجامعي
12,000,000  4,000,000  12,000,000 4,000,000 

قطاع الشباب والثقافة 

 واإلعالم
18,500,000  

       

19,800,000  
18,500,000 19,800,000 

وزارة شئون الشباب 

 والرياضة
4,500,000  5,000,000  4,500,000 5,000,000 

هيئة البحرين للثقافة 

 واآلثار
8,500,000  9,000,000  8,500,000 9,000,000 

 5,800,000 5,500,000  5,800,000  5,500,000 وزارة شئون االعالم

  10,150,000 قطاع التعليم
       

11,727,000  
10,150,000 11,727,000 

 6,000,000 6,000,000  6,000,000  6,000,000 وزارة التربية والتعليم

هيئة جودة التعليم 

 والتدريب
50,000  27,000  50,000 27,000 

 4,000,000 3,000,000  4,000,000  3,000,000 جامعة البحرين

 1,700,000 1,100,000  1,700,000  1,100,000 بوليتكنك البحرين 

 330,000,000 330,000,000 350,000,000  350,000,000 اإلجمالي

 

 

ا
ً
 :مصروفات املشاريعمالحظات اللجنة حول : خامس
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 البيان

  

 دينار

 االعتماد بعد التوافق مع الحكومة  االعتماد كما ورد في مشروع القانون الفعلي

2016 2017 2018 2017 2018 

إجمالي 

مصروف

ات 

 المشاريع

410,882,99

8 

350,000,000 

 

350,000,00

0 

330,000,00

0 

330,000,00

0 

 

ا في االعتمادات المخصصة .1 لمصروفات المشاريع كما هو  يمكس مشروع المصزانصة انخكاضا

 .2016الجدوة أعالف مقارنة بالمام في مبصن 

من  %3.4تمادة ملصون دي ار ب سبة  411مبلغ  2016بلغت نكقات المشاريع للمام المالي  .2

 %2.6و %2.7حصث بلغت ال سبة  2018و 2017ال اتج المحلي االجمالي.  مقارنه بالمام 

 على التوالي.

للمام جمالي المصروفات المامة إمن  %12 بما يمادة نسبة مصروفات المشاريع انخكاض .3

 .2018-2017 لكٍل من الس تصن المالصتصن %9ونسبة  2016

 : عجـز الميزانيـة:رابعًا

 

 تقدير قيمة العجز
دوالر  55 )المقدر(ال كط  برمصل بحسب سمر 2018و 2017لس تصن المالصتصن ق در المجز ل

أدناف، وذلأ نتصجة الرتكاع مستوى المصروفات مقارنة بإجمالي اإليرادات  مبصن هوأمريكي كما 

فإن متوسط  وفاتالمقدرة للس تصن المالصتصن القادمتصن، ولتحقصق التوازن بصن اإليرادات والمصر

 وع د سمر 2017الة الس ة المالصة دوالر غ 119سمر بصع ال كط يجب أن يكون ع د مستوى 

وذلأ بمد التوافق بصن السلطة التشريمصة والحكومة  2018دوالر غالة الس ة المالصة  118

 الموقرة.

 البيان

 55سمر بصع ال كط للبرمصل )

 دوالر( 

االعتمادات بمد التوافق مع 

 الحكومة الموقرة

2017 2018 2017 2018 

 2,372 2,238 2,362 2,228 إجمالي اإليرادات
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 :اللجنة بشأن العجزمالحظات : ثانياً 
، حصث بلغت 2018و 2017انخكضخخخت تقديرات نسخخخبة المجز المالي للسخخخ تصن المالصتصن  -1

مام  1,315ملصون دي ار و 1,341 بال نة  قار حصث  2016ملصون دي ار على التوالي، م

 ملصون دي ار. 1,635وصلت إلى 

لتصخخخخل إلى  2018و 2017انخكضخخخخت تقديرات نسخخخخبة المجز المالي للسخخخخ تصن المالصتصن  -2

حصخخث بلغخخت  2016من إجمخخالي ال خخاتج المحلي، مقخخارنخخة بخخالمخخام  %10.51و 10.97%

13.64%. 

لتصخخخخل إلى  2018و 2017انخكضخخخخت تقديرات نسخخخخبة المجز المالي للسخخخخ تصن المالصتصن  -3

حصث بلغت  2016من إجمالي اإليرادات المامة، مقارنة بالمام  %55.48و 59.92%

86.09%. 

 

ا
ً
 :ة بشأن العجزمرئيات اللجن: ثالث

مام  إدارة -1 لدين ال له  لكي الا لدولة على االقتراض من سخخخخخخلبي تحثصر يكون  قدرة ا على 

 .الداغل والخارج

ب ي سخخخخخصاسخخخخخة فمالة مراعاة الممايصر االقتصخخخخخادية في عملصة االقتراض وذلأ من أجل ت -2

 للتحكم في الدين المام.

 غطة مدروسة مع التزامات واضحة لسداد الدين المام وتقلصا المجز. وضع  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,687 3,580 3,602 3,564 إجمالي المصروفات

 (1,315) (1,341) (1,240) (1,336) عجز المصزانصة

 %10.51 %10.97 9.9% 10.9% لمجز إلى ال اتج المحلي اإلجمالينسبة ا
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 الفصل اخلامس: اجلداول املرفقة:
 

 

 (1)رقم جدول 

 2017إمجايل اإليرادات واملصروفات العامة للسنتني املاليتني 
 2018و

 

  

 البيـــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 القانونمشروع 
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

 اإليرادات العامة

إجمالي 

إيرادات 

 النفط والغاز

  

1,780,737,000  

    

1,842,273,000  
1,780,737,000  1,842,273,000  

احتياطي 

االجيال 

 القادمة
20,586,000)) 20,586,000)) 20,586,000)) 20,586,000)) 

دعم مبيعات 

منتجات 

النفط في 

السوق 

 المحلي

34,598,000)) 25,490,000)) 34,598,000)) 25,490,000)) 

صافي 

إيرادات 

النفط والغاز 

 الطبيعي 

  

1,725,553,000  

    

1,796,197,000  

 

1,725,553,000  

 

1,796,197,000  

اإليرادات 

غير 

 النفطية

     

474,508,000  

      

537,218,000  

    

484,508,000  

    

547,218,000  

 اإلعانات
      

28,200,000  

       

28,200,000  

     

28,200,000  

     

28,200,000  
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 البيـــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 القانونمشروع 
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

إجمالي 

اإليرادات 

 العامة

  

2,228,261,000  

    

2,361,615,000  

 

2,238,261,000  

 

2,371,615,000  

 العامةالمصروفات 

المصروف

ات 

المتكررة 

للوزارات 

والجهات 

 الحكومية

  

2,116,577,000  

    

2,153,866,000  

 

2,119,401,000  

 

2,159,841,000  

الدعم 

الحكومي 

 المباشر

     

620,690,000  

      

545,133,000  

    

653,294,000  

    

644,353,000  

فوائد الدين 

 الحكومي

     

477,000,000  

      

553,000,000  

    

477,000,000  

    

553,000,000  

مجموع 

المصروف

ات 

 المتكررة

  

3,214,267,000  

    

3,251,999,000  

 

3,249,695,000  

 

3,357,194,000  

مصروفات 

 المشاريع

     

350,000,000  

      

350,000,000  
330,000,000 330,000,000 

إجمالي 

المصروف

 ات العامة

  

3,564,267,000  

    

3,601,999,000  
3,579,695,000 3,687,194,000 

 الوفر /

 )العجز(
1,336,006,000)

) 

1,240,384,000)

) 

)1,341,434,000

) 

)1,315,579,000

( 

 

 

 (2) رقم جدول
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اإليرادات العامة حسب الوزارات واجلهات احلكومية للسنتني املاليتني 
 2018و 2017

 

  

 البيان

  

 دينار  

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

إيرادات النفط 

والغاز 

 الطبيعي 

  

1,725,553,000  

  

1,796,197,000  
 

1,725,553,000  

 

1,796,197,000  

إيرادات النفط 

والغاز 

 الطبيعي 

  

1,725,553,000  

    

1,796,197,000  
 

1,725,553,000  

 

1,796,197,000  

مساهمات 

وعوائد 

االستثمارات 

 الحكومية

     

107,780,000  

     

109,746,000  
 117,780,000   119,746,000  

عوائد بنك 

  10,000,000 االسكان
       

10,000,000   10,000,000   10,000,000  

حصة الحكومة 

من هيئة تنظيم 

 سوق العمل

      

30,920,000  

       

30,920,000  
 30,920,000   30,920,000  

عوائد الشركة 

القابضة للنفط 

 والغاز

      

56,400,000  

       

56,400,000   56,400,000   56,400,000  

عوائد شركة 

ممتلكات 

البحرين 

 القابضة

- - 

 10,000,000   10,000,000  

فوائض 

الحكومة من 

هيئة تنظيم 

 االتصاالت

        

7,460,000  

         

9,426,000  
 7,460,000   9,426,000  

عوائد مصرف 

البحرين 

 المركزي

        

3,000,000  

         

3,000,000   3,000,000   3,000,000  
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 البيان

  

 دينار  

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

قطاع خدمات 

 اإلدارة العامة 

      

70,133,000  

       

85,719,000   70,133,000   85,719,000  

هيئة التشريع 

واإلفتاء 

 القانوني

             

5,000  

              

5,000   5,000   5,000  

              وزارة المالية 

3,000  

              

3,000   3,000   3,000  

وزارة 

 الخارجيــة
        

2,055,000  

         

2,055,000   2,055,000   2,055,000  

ديوان الخدمة 

 المدنية
            

5,000 

              

5,000   5,000   5,000  

هيئة 

المعلومات 

والحكومة 

 االلكترونية

        

2,600,000  

         

2,670,000  
 2,600,000   2,670,000  

جهاز المساحة 

والتسجيل 

 العقاري

      

24,371,000  

      

38,121,000   24,371,000   38,121,000  

معهد اإلدارة 

 العامة
          

660,000  

           

660,000   660,000   660,000  

وزارة العدل 

والشئون 

اإلسالمية 

واألوقاف 

)الشئون 

 اإلسالمية(

           

10,000  

             

10,000  
 10,000   10,000  

       اإلعانات

28,200,000  

       

28,200,000   28,200,000   28,200,000  

إيرادات 

 متنوعة
      

12,224,000  

       

13,990,000   12,224,000   13,990,000  

قطاع النظام 

العام وشئون 

 السالمة العامة

     

208,918,000  

     

230,789,000  
 208,918,000   230,789,000  



172 

 

  

 البيان

  

 دينار  

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

       وزارة الداخلية

50,982,000  

       

50,982,000   50,982,000   50,982,000  

شئون 

 الجمارك
     

141,286,000  

      

163,036,000   141,286,000   163,036,000  

المجلس 

 األعلى للقضاء
             

2,000  

              

3,000   2,000   3,000  

وزارة العدل 

والشئون 

اإلسالمية 

واألوقاف 

 )شئون العدل(

      

16,644,000  

      

16,764,000  
 16,644,000   16,764,000  

المحكمة 

 الدستورية
             

4,000  

              

4,000   4,000   4,000  

قطاع الشئون 

االقتصادية 

  والبنية التحتية

      

67,216,000  

       

90,375,000  
 67,216,000   90,375,000  

وزارة 

المواصالت 

 واالتصاالت

      

45,000,000  

       

45,000,000  
 45,000,000   45,000,000  

وزارة 

الصناعة 

والتجارة 

 والسياحة

      

18,264,000  

       

33,967,000  
 18,264,000   33,967,000  

وزارة األشغال 

وشئون 

البلديات 

والتخطيط 

العمراني 

)شئون 

 االشغال(

        

3,571,000  

       

11,027,000  
 3,571,000   11,027,000  

وزارة العمل 

والتنمية 

 االجتماعية 

           

29,000  

             

29,000  
 29,000   29,000  

مجلس التنمية 

 االقتصادية
        

352,000  

           

352,000  
 352,000   352,000  
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 البيان

  

 دينار  

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

قطاع حماية 

 البيئة 

          

290,000  

           

301,000  
 290,000   301,000  

المجلس 

 األعلى للبيئة

         

290,000  

           

301,000  
 290,000   301,000  

اإلسكان قطاع 

ومرافق 

 المجتمع

        

3,386,000  

         

3,386,000  
 3,386,000   3,386,000  

            وزارة اإلسكان

35,000  

            

35,000  
 35,000   35,000  

وزارة األشغال 

وشئون 

البلديات 

والتخطيط 

 العمراني

)شئون 

البلديات 

والتخطيط 

 العمراني(

        

3,351,000  

         

3,351,000  
 3,351,000   3,351,000  

 قطاع الصحة 
      

40,680,000  

       

40,780,000  
 40,680,000   40,780,000  

وزارة 

 الصحــــة

      

39,845,000  

       

39,945,000  
 39,845,000   39,945,000  

الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن 

 والخدمات

 الصحية

          

835,000  

           

835,000  
 835,000   835,000  

قطاع الشباب 

والثقافة 

 واإلعالم

        

2,182,000  

         

2,104,000  
 2,182,000   2,104,000  

وزارة شئون 

الشباب 

 والرياضة

           

17,000  

             

17,000  
 17,000   17,000  

البحرين هيئة 

 للثقافة واآلثار
          

175,000  

          

293,000  
 175,000   293,000  
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 البيان

  

 دينار  

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

وزارة شئون 

 االعالم
        

1,990,000  

         

1,794,000  
 1,990,000   1,794,000  

 قطاع التعليم
        

2,123,000  

         

2,218,000  
 2,123,000   2,218,000  

 وزارة التربية

 والتعليم

        

1,611,000  

         

1,718,000  
 1,611,000   1,718,000  

بوليتكنك  

 البحرين

          

500,000  

           

500,000  
 500,000   500,000  

هيئة جودة 

التعليم 

 والتدريب

           

12,000  
-  12,000   -    

 اإلجمالي
  

2,228,261,000  

  

2,361,615,000  

 

2,238,261,000  

 

2,371,615,000  
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 (3) رقم جدول

املصروفات املتكررة حسب الوزارات واجلهات احلكومية للسنتني املاليتني 
 2018و 2017

 

  

 البيــــــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

قطاع خدمات 

 اإلدارة العامة 

     

673,396,000  

     

756,049,000  
 674,418,000   758,223,000  

ديوان رئيس 

 الوزراء
      

18,128,000  

       

18,185,000  
 18,128,000   18,185,000  

مكتب النائب 

األول لرئيس 

مجلس 

 الوزراء

       

1,494,000  

         

1,513,000  
 1,494,000   1,513,000  

نائب رئيس 

مجلس 

 الوزراء

          

814,000  

           

828,000  
 814,000   828,000  

نائب رئيس 

مجلس 

 الوزراء

          

787,000  

           

801,000  
 787,000   801,000  

نائب رئيس 

 مجلس

 الوزراء

          

961,000  

           

971,000  
 961,000   971,000  

نائب رئيس 

مجلس 

 الوزراء
659,000  669,000   659,000   669,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

مستشار 

رئيس مجلس 

 الوزراء
305,000  307,000   305,000   307,000  

مستشار 

رئيس مجلس 

الوزراء 

للشئون 

 االقتصادية

264,000  268,000   264,000   268,000  

وزارة شئون 

مجلس 

 الوزراء
565,000  572,000   565,000   572,000  

األمانة العامة 

لمجلس 

 الوزراء
1,451,000  1,471,000   1,451,000   1,471,000  

هيئة التشريع 

واإلفتاء 

 القانوني
2,483,000  2,526,000   2,483,000   2,526,000  

وزارة شئون 

مجلسي 

الشورى 

 والنواب

1,357,000  1,377,000   1,357,000   1,377,000  

مجلس 

 الشورى
8,701,000  8,701,000   9,328,000   9,779,000  

  10,888,000   10,187,000   9,792,000  9,792,000 مجلس النواب

اللجنة 

التنفيذية 

النتخابات 

 مجلس النواب

-    2,000,000   -     2,000,000  

ديوان الرقابة 

المالية 

 واإلدارية
5,400,000  5,400,000   5,400,000   5,400,000  

  8,366,000   8,240,000   8,366,000  8,240,000 وزارة المالية 

وزارة 

 الخارجيــة
28,638,000  28,902,000   28,638,000   28,902,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

نصيب 

البحرين في 

مجلس 

 التعاون

9,801,000  9,801,000   9,801,000   9,801,000  

اشتراكات 

ومساهمات 

في منظمات 

 األمم المتحدة

5,000,000  5,000,000   5,000,000   5,000,000  

اشتراكات 

ومساهمات 

في المنظمات 

العربية 

 واإلسالمية

1,802,000  1,739,000   1,802,000   1,739,000  

ديوان الخدمة 

 المدنية
6,398,000  6,491,000   6,398,000   6,491,000  

هيئة 

المعلومات 

والحكومة 

 االلكترونية

12,365,000  12,673,000   12,365,000   12,673,000  

جهاز المساحة 

والتسجيل 

 العقاري
8,215,000  8,220,000   8,215,000   8,220,000  

مجلس 

المناقصات 

 والمزايدات
1,039,000  1,052,000   1,039,000   1,052,000  

المؤسسة 

الوطنية 

لحقوق 

 االنسان

868,000  861,000   868,000   861,000  

معهد اإلدارة 

 العامة
1,727,000  1,753,000   1,727,000   1,753,000  

معهد البحرين 

للتنمية 

 السياسية
1,302,000  1,291,000   1,302,000   1,291,000  

وزارة العدل 

والشئون 

اإلسالمية 

4,087,000  4,120,000   4,087,000   4,120,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

واألوقاف 

)الشئون 

 اإلسالمية(

المجلس 

األعلى 

للشئون 

 االسالمية

3,162,000  3,149,000   3,162,000   3,149,000  

األوقاف 

 السنية
2,761,000  2,734,000   2,761,000   2,734,000  

األوقاف 

 الجعفرية
2,761,000  2,734,000   2,761,000   2,734,000  

  76,000   76,000   76,000  76,000 بيت القرآن

فوائد الديـن 

 الحكومي
477,000,000  553,000,000   477,000,000   553,000,000  

تمويل  

 األخطار
541,000  541,000   541,000   541,000  

مساعدات 

 حكومية
2,656,000  2,656,000   2,656,000   2,656,000  

التزامات 

 متنوعة
14,000,000  14,000,000   14,000,000   14,000,000  

تقديرات اخرى 

للوزارات 

والجهات 

 الحكومية

27,796,000  31,509,000   27,796,000   31,509,000  

 قطاع الدفاع
     

522,457,000  

     

522,457,000  
 522,457,000   522,457,000  

وزارة 

 الدفــــاع
482,050,000  482,050,000   482,050,000   482,050,000  

األمانة العامة 

لمجلس الدفاع 

 األعلى
284,000  284,000   284,000   284,000  

الحرس 

 الوطني
40,123,000  40,123,000   40,123,000   40,123,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

قطاع النظام 

العام وشئون 

 العامة السالمة

     

440,724,000  

     

441,394,000  
 440,724,000   441,394,000  

  352,256,000   352,256,000   352,256,000  352,256,000 وزارة الداخلية

  4,421,000   4,421,000   4,421,000  4,421,000 المحافظات

جهاز األمن 

 الوطني
34,116,000  34,116,000   34,116,000   34,116,000  

شئون 

 الجمارك
19,957,000  20,303,000   19,957,000   20,303,000  

المجلس 

 األعلى للقضاء
12,611,000  12,727,000   12,611,000   12,727,000  

وزارة العدل 

والشئون 

اإلسالمية 

 واألوقاف

 )شئون العدل(

11,666,000  11,832,000   11,666,000   11,832,000  

الجهاز 

االداري للنيابة 

 العامة
3,406,000  3,448,000   3,406,000   3,448,000  

المحكمة 

 الدستورية
2,291,000  2,291,000   2,291,000   2,291,000  

قطاع الشئون 

االقتصادية 

 والبنية التحتية

     

355,971,000  

     

319,676,000  
 355,971,000   319,676,000  

التنمية مجلس 

 االقتصادية
5,486,000  5,439,000   5,486,000   5,439,000  

وزارة 

الصناعة 

والتجارة 

 والسياحة

11,511,000  11,650,000   11,511,000   11,650,000  

وزارة العمل 

والتنمية 

 االجتماعية
16,025,000  16,265,000   16,025,000   16,265,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

هيئة تنظيم 

 سوق العمل
8,864,000  8,812,000   8,864,000   8,812,000  

  182,000   180,000   182,000  180,000 وزارة النفط

الهيئة الوطنية 

 للنفط والغاز
2,134,000  2,162,000   2,134,000   2,162,000  

وزارة شئون 

الكهرباء 

 والماء
249,000  252,000   249,000   252,000  

هيئة الكهرباء 

 والمــــاء
229,635,000  188,745,000   229,635,000   188,745,000  

وزارة األشغال 

وشئون 

البلديات 

والتخطيط 

 العمراني

)شئون 

 االشغال(

43,011,000  43,498,000   43,011,000   43,498,000  

وزارة 

المواصالت 

 واالتصاالت
32,510,000  32,979,000   32,510,000   32,979,000  

معرض 

البحرين 

الدولي 

 للطيران

551,000  3,121,000   551,000   3,121,000  

بدالة انترنت 

 البحرين
1,771,000  1,787,000   1,771,000   1,787,000  

مركز البحرين 

للدراسات 

االستراتيجية 

والدولية 

 والطاقة

1,300,000  1,290,000   1,300,000   1,290,000  

الجهاز 

التنفيذي 

واإلداري 

لمجلس 

احتياطي 

2,000,000  3,000,000   2,000,000   3,000,000  



181 

 

  

 البيــــــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

األجيال 

 القادمة 

الهيئة الوطنية 

 لعلوم الفضاء
244,000  244,000   244,000   244,000  

بورصة 

 البحرين
500,000  250,000   500,000   250,000  

قطاع حماية 

 البيئة 
6,078,000  

         

6,152,000  
 6,078,000   6,152,000  

المجلس 

 األعلى للبيئة
6,078,000  6,152,000   6,078,000   6,152,000  

قطاع اإلسكان 

ومرافق 

 المجتمع
15,077,000  

       

15,312,000  
 15,077,000   15,312,000  

  4,902,000   4,821,000   4,902,000  4,821,000 وزارة اإلسكان

وزارة األشغال 

وشئون 

البلديات 

والتخطيط 

 العمراني

)شئون 

البلديات 

والتخطيط 

 العمراني(

9,644,000  9,798,000   9,644,000   9,798,000  

المجالس 

 البلدية
612,000  612,000   612,000   612,000  

 قطاع الصحة 
     

305,358,000  

     

323,099,000  
 305,358,000   323,099,000  

المجلس 

 االعلى للصحة
493,000  495,000   493,000   495,000  

وزارة 

 الصحــــة
241,937,000  244,655,000   241,937,000   244,655,000  

الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن 

2,362,000  2,383,000   2,362,000   2,383,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

والخدمات 

 الصحية

 مستشفى

الملك حمد 

 الجامعي
35,930,000  35,930,000   35,930,000   35,930,000  

مركز محمد 

بن خليفة آل 

خليفة 

التخصصي 

 للقلب

14,636,000  14,636,000   14,636,000   14,636,000  

المركز 

الوطني 

لالورام 

 السرطانية

10,000,000  25,000,000   10,000,000   25,000,000  

الشباب قطاع 

والثقافة 

 واإلعالم
49,958,000  

       

50,217,000  
 49,958,000   50,217,000  

وزارة شئون 

الشباب 

 والرياضة
10,991,000  10,956,000   10,991,000   10,956,000  

األمانة العامة 

للمجلس 

األعلى للشباب 

 والرياضة

9,222,000  9,234,000   9,222,000   9,234,000  

نادي راشد 

للفروسية 

 وسباق الخيل
1,876,000  1,876,000   1,876,000   1,876,000  

هيئة البحرين 

 للثقافة واآلثار
6,942,000  7,013,000   6,942,000   7,013,000  

مركز عيسى 

 الثقافي
1,352,000  1,341,000   1,352,000   1,341,000  

جائزة عيسى 

لخدمة 

 االنسانية
868,000  861,000   868,000   861,000  

وزارة شئون 

 االعالم
18,458,000  18,688,000   18,458,000   18,688,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

الهيئة العليا 

لإلعالم 

 واالتصال
249,000  248,000   249,000   248,000  

 قطاع التعليم
     

381,183,000  

     

387,391,000  
 381,183,000   387,391,000  

التربية وزارة 

 والتعليم
318,686,000  324,685,000   318,686,000   324,685,000  

هيئة جودة 

التعليم 

 والتدريب
4,638,000  4,602,000   4,638,000   4,602,000  

جامعة 

 البحرين
42,508,000  42,508,000   42,508,000   42,508,000  

كلية البحرين 

 للمعلمين
3,862,000  3,906,000   3,862,000   3,906,000  

بوليتكنك  

 البحرين
11,489,000  11,690,000   11,489,000   11,690,000  

قطاع الحماية 

 االجتماعية

     

370,446,000  

     

335,534,000  
 403,850,000   435,554,000  

الصندوق 

االجتماعي 

 الوطني
17,288,000  17,634,000   17,700,000   19,100,000  

صندوق 

الضمان 

 االجتماعي
18,360,000  18,727,000   18,900,000   21,500,000  

االلتزامات 

ومبالغ الدعم 

 ألنظمة التقاعد
19,000,000  19,000,000   19,000,000   19,000,000  

عالوة تحسين 

مستوى 

المعيشة 

 للمتقاعدين

100,992,000  86,746,000   118,000,000   132,000,000  

حصة 

ومساهمة 

800,000  800,000   800,000   800,000  
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 البيــــــان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

الحكومة في 

 أنظمة التقاعد

دعم االسر 

 محدودة الدخل
109,250,000  93,840,000   115,000,000   128,000,000  

صندوق  

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

إعانة المواد 

 الغذائية
35,200,000  35,904,000   35,200,000   35,904,000  

حصة الحكومة 

في نظام 

التأمين ضد 

 التعطل

18,000,000  18,000,000   18,000,000   18,000,000  

دعم برنامج 

االسكان ) 

عالوة 

 اإليجار(

47,306,000  40,633,000   57,000,000   57,000,000  

دعم برنامج 

االسكان ) 

تخفيض 

االقساط 

 االسكانية(

4,000,000  4,000,000   4,000,000   4,000,000  

 المجموع
 

3,120,648,000  

  

3,157,281,000  
3,155,074,000  3,259,475,000  

حساب 

 االحتياطي
93,619,000  94,718,000   94,621,000   97,719,000  

 اإلجمالي
 

3,214,267,000  

  

3,251,999,000  
3,249,695,000  3,357,194,000  
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 (3) رقم ملحق جدول

 2018و 2017بيانات الدعم احلكومي املباشر للسنتني املاليتني 
 

  

 البيان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

الكهرباء  هيئة

  229,635,000 والمــــاء
     

188,745,000  

 

229,635,000  

 

188,745,000  

 جامعة البحرين
42,508,000  

       

42,508,000  
 42,508,000   42,508,000  

كلية البحرين 

 للمعلمين
3,862,000  3,906,000   3,862,000   3,906,000  

 بوليتكنك البحرين 
11,489,000  

       

11,690,000  
 11,489,000   11,690,000  

الصندوق االجتماعي 

  17,288,000 الوطني
       

17,634,000  
 17,700,000   19,100,000  

صندوق الضمان 

  18,360,000 االجتماعي
       

18,727,000  
 18,900,000   21,500,000  

عالوة تحسين 

مستوى المعيشة 

 للمتقاعدين
100,992,000  

       

86,746,000  

 

118,000,000  

 

132,000,000  

حصة ومساهمة 

الحكومة في أنظمة 

 التقاعد
800,000 800,000 - - 

دعم االسر محدودة 

  109,250,000 الدخل
       

93,840,000  

 

115,000,000  

 

128,000,000  

 إعانة المواد الغذائية
35,200,000  

       

35,904,000  
 35,200,000   35,904,000  
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 البيان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

دعم برنامج االسكان 

  47,306,000 )عالوة اإليجار(
       

40,633,000  
 57,000,000   57,000,000  

دعم برنامج االسكان 

)تخفيض االقساط 

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

 اإلجمالي
   

620,690,000  

  

545,133,000  

 

653,294,000  

 

644,353,000  

 

 

 (4) رقم جدول

مصروفات املشاريع حسب الوزارات واجلهات احلكومية للسنتني املاليتني 
  2018و 2017

 
  

 البيان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

قطاع خدمات اإلدارة 

 العامة 
48,430,000  

       

48,253,000  
 48,430,000   48,253,000  

مكتب النائب األول 

 لرئيس مجلس الوزراء
2,500,000  2,500,000   2,500,000   2,500,000  

نائب رئيس مجلس 

 الوزراء 
45,000   -   45,000   -  

  -   249,000   -   249,000 مجلس النواب

  1,800,000   1,800,000   1,800,000  1,800,000 وزارة المالية 
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 البيان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

  3,000,000   3,500,000   3,000,000  3,500,000 وزارة الخارجيــة

  300,000   300,000   300,000  300,000 ديوان الخدمة المدنية

هيئة المعلومات 

 والحكومة االلكترونية
4,500,000  4,800,000   4,500,000   4,800,000  

جهاز المساحة 

 والتسجيل العقاري
500,000  500,000   500,000   500,000  

مجلس المناقصات 

 والمزايدات
200,000  200,000   200,000   200,000  

  83,000   120,000   83,000  120,000 معهد اإلدارة العامة

والشئون وزارة العدل 

اإلسالمية واألوقاف 

 )الشئون اإلسالمية(
600,000  600,000   600,000   600,000  

المجلس األعلى 

 للشئون االسالمية
600,000  600,000   600,000   600,000  

المشاريع الرأسمالية 

 المصنفة
33,516,000  33,870,000   33,516,000   33,870,000  

  3,000,000   3,000,000   3,000,000  3,000,000 قطاع الدفاع

  3,000,000   3,000,000   3,000,000  3,000,000 الحرس الوطني

قطاع النظام العام 

 وشئون السالمة العامة
14,800,000  

       

14,700,000  
 14,800,000   14,700,000  

  13,000,000   13,000,000   13,000,000  13,000,000 وزارة الداخلية

  1,200,000   1,200,000   1,200,000  1,200,000 شئون الجمارك

المجلس األعلى 

 للقضاء
300,000  200,000   300,000   200,000  

وزارة العدل والشئون 

اإلسالمية واألوقاف 

 )شئون العدل(
300,000  300,000   300,000   300,000  

قطاع الشئون 

االقتصادية والبنية 

 التحتية
128,320,000  

     

133,120,000  
108,320,000 113,120,000 
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 البيان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

مجلس التنمية 

 االقتصادية
8,000,000  8,000,000  8,000,000 8,000,000 

وزارة الصناعة 

 والتجارة والسياحة
5,500,000  6,000,000  5,500,000 6,000,000 

وزارة العمل والتنمية 

 االجتماعية
600,000  600,000  600,000 600,000 

وزارة األشغال وشئون 

البلديات والتخطيط 

العمراني )شئون 

 االشغال(

60,000,000  64,000,000  60,000,000 64,000,000 

وزارة المواصالت 

 واالتصاالت
4,000,000  4,500,000  4,000,000 4,500,000 

مركز البحرين 

للدراسات االستراتيجية 

 والدولية والطاقة
20,000  20,000  20,000 20,000 

الجهاز التنفيذي 

واإلداري لمجلس 

احتياطي األجيال 

 القادمة 

200,000   -  200,000 - 

 30,000,000 30,000,000  50,000,000  50,000,000 شركة طيران الخليج

 300,000 300,000  300,000  300,000 قطاع حماية البيئة 

 300,000 300,000  300,000  300,000 المجلس األعلى للبيئة

قطاع اإلسكان ومرافق 

 المجتمع
105,000,000  

     

105,000,000  
105,000,000 105,000,000 

 100,000,000 100,000,000  100,000,000  100,000,000 وزارة اإلسكان

وزارة األشغال وشئون 

البلديات والتخطيط 

العمراني )شئون 

البلديات والتخطيط 

 العمراني(

5,000,000  5,000,000  5,000,000 5,000,000 

  21,500,000 قطاع الصحة 
       

14,100,000  
21,500,000 14,100,000 
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 البيان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

 1,600,000 1,500,000  1,600,000  1,500,000 المجلس االعلى للصحة

 8,500,000 8,000,000  8,500,000  8,000,000 وزارة الصحــــة

مستشفى الملك حمد 

 الجامعي
12,000,000  4,000,000  12,000,000 4,000,000 

قطاع الشباب والثقافة 

 واإلعالم
18,500,000  

       

19,800,000  
18,500,000 19,800,000 

وزارة شئون الشباب 

 والرياضة
4,500,000  5,000,000  4,500,000 5,000,000 

هيئة البحرين للثقافة 

 واآلثار
8,500,000  9,000,000  8,500,000 9,000,000 

 5,800,000 5,500,000  5,800,000  5,500,000 وزارة شئون االعالم

  10,150,000 قطاع التعليم
       

11,727,000  
10,150,000 11,727,000 

 6,000,000 6,000,000  6,000,000  6,000,000 وزارة التربية والتعليم

هيئة جودة التعليم 

 والتدريب
50,000  27,000  50,000 27,000 

 4,000,000 3,000,000  4,000,000  3,000,000 جامعة البحرين

 1,700,000 1,100,000  1,700,000  1,100,000 بوليتكنك البحرين 

  350,000,000 اإلجمالي
     

350,000,000  
330,000,000 330,000,000 
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 (5) رقم جدول 

 العاصمة للسنتني املاليتني إيرادات ومصروفات البلديات وأمانة

 2018و 2017
 

  

 البيان

  

 دينار

2017 2018 2017 2018 

ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
ا ورد في ماالعتماد ك

 مشروع القانون
 التعديلاالعتماد بعد  التعديلاالعتماد بعد 

إجمالي إيرادات البلديات 

 وأمانة العاصمة

    

90,000,000  

       

95,000,000  
90,000,000 95,000,000 

المصروفات المتكررة 

 للبلديات وأمانة العاصمة

     

57,477,000  

       

57,158,000  
57,477,000 57,158,000 

االعتماد االحتياطي 

(3%) 

       

1,724,000  

        

1,715,000  
1,724,000 1,715,000 

 المصروفات المتكررة 
     

59,201,000  

       

58,873,000  
59,201,000 58,873,000 

 مصروفات المشاريع
     

12,346,000  

       

12,346,000  
12,346,000 12,346,000 

إجمالي مصروفات 

 البلديات وأمانة العاصمة

     

71,547,000  

       

71,219,000  
71,547,000 71,219,000 

 

 

 

 

 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:الفصل السادس: 
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( من الالئحة الداغلصة لمجلس الشورى،  39إعماالا ل ا المادة )  

 اتكقت اللج ة على اغتصار كل من:

 .مقرًرا أصليًا  فرج عبدهللا األستاذ رضا .1
 مقرًرا احتياطيًا.  الخياط حبيب األستاذ جواد .2

 

 

 :توصية اللجنة: السابعالفصل 

ية مشننننننروع قنانون الموافقنة من حينث المبندأ على  .1 بناعتمناد الميزان

المرفق للمرسننننوم ، 2018و 2017العامة للدولة للسنننننتين الماليتين 

 .م2017( لسنة 36رقم )

الموافقة على مواد مشننننروع القانون كما وردت تفصننننيالً في الجدول  .2

 المرفق. 
 

 

 

 

 

 ،،،الالزمالتخاذ اإلجراء واألمر معروض على المجلس الموقر 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                         الدكتور عبدالعزيز حسن أبل          

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 ، 2018و 2017باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  2017مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

 .2017( لسنة 36المرافق للمرسوم رقم )

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 الديباجة

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة  

 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،بمد االطالع 

( 15وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإصخخخخخدار سخخخخخ دات  1977لسخخخخخ ة 

 الت مصة، وتمديالته،

 الديباجة

الموافقة على الديباجة كما وردت 

 في مشروع القانون.

 الديباجة

الموافقة على الديباجة كما وردت 

 في مشروع القانون.

 الديباجة

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة  

 مملكة البحرين.ملك 

 بمد االطالع على الدستور،

( 15وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإصخخخخخدار سخخخخخ دات  1977لسخخخخخ ة 

 الت مصة، وتمديالته،
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

لديات الصخخخخخخخادر  قانون الب وعلى 

س ة 35بالمرسوم بقانون رقم ) ( ل

 ، وتمديالته،2001

( 39وعلى المرسوم بقانون رقم )

صة  2002لسخخخخخخ ة  بشخخخخخخخحن المصزان

 المامة، وتمديالته،

قانون رقم )  ة ( لسخخخخخخ28وعلى ال

بشخخخحن االحتصاطي لمجصاة  2006

 القادمة،

أقر مجلس الشخخخخخخخورى ومجلس 

ال واب القانون اآلتي نصخخخخخه، وقد 

 صدق ا علصه وأصدرناف:

لديات الصخخخخخخخادر  قانون الب وعلى 

س ة 35بالمرسوم بقانون رقم ) ( ل

 ، وتمديالته،2001

( 39المرسوم بقانون رقم ) وعلى

صة  2002لسخخخخخخ ة  بشخخخخخخخحن المصزان

 المامة، وتمديالته،

قانون رقم ) ( لسخخخخخخ ة 28وعلى ال

بشخخخحن االحتصاطي لمجصاة  2006

 القادمة،

أقر مجلس الشورى ومجلس 

ال واب القانون اآلتي نصه، وقد 

 ا علصه وأصدرناف:صدق 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 (1)المادة 

 

 

صة  لة في مصزان لدو قدر إيرادات ا ت 

 2018و 2017السخخ تصن المالصتصن 

( دي ار 4،589،876،000بمبلغ )

)أربمخخخة ملصخخخارات وغمسخخخخخخمخخخائخخخة 

وتسخخخخخمة وثمانصن ملصوناا وثمانمائة 

وستة وسبمون ألم دي ار(، يكون 

مبلغ  2017نصخخصب السخخ ة المالصة 

 (1)المادة 

على ال حو  ال اصوغ إعادة 

 :الوارد أدناف

تُقدر إيرادات الدولة في ميزانية 

 2017السنتين الماليتين 

بمبلغ  2018و

( دينار 4,609,876,000)

)أربعة مليارات وستمائة وتسعة 

ماليين وثمانمائة وستة وسبعين 

ألف دينار(، يكون نصيب السنة 

مبلغ  2017المالية 

 (1)المادة 

الموافقة على قرار مجلس ال واب 

 بإعادة صصا ة المادة.

 

 

 

 

 

 (1)المادة 

 

 

تُقدر إيرادات الدولة في ميزانية 

 2017السنتين الماليتين 

بمبلغ  2018و

( دينار 4,609,876,000)

)أربعة مليارات وستمائة وتسعة 

ماليين وثمانمائة وستة وسبعين 

ألف دينار(، يكون نصيب السنة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

ديخخخخخخ خخخخخخار (2،228،261،000)

نصخخخة  صن وثمخخخا ت ئ لصخخخارين ومخخخا )م

وعشخخخخخخرين ملصوناا ومائة ومائتان 

وواحخخخد وسخخخخخختون ألم دي خخخار(، 

 2018ونصخخخخخخصب السخخخخخخ ة المالصة 

( دي ار 2،361،615،000مبلغ )

)ملصارين وثالثمائة وواحد وستصن 

ا وسخخخختمائة وغمسخخخخة ع شخخخخر ملصونا

ألم دي ار(، وفقاا للجدولصن رقمي 

 ( المرافقصن لاذا القانون.2( و)1)

 

 

( دينار 2,238,261,000)

)مليارين ومائتين وثمانية 

ً ومائتين وواحد  وثالثين مليونا

وستين ألف دينار(، ونصيب 

 مبلغ 2018السنة المالية 

( دينار 2,371,615,000)

)مليارين وثالثمائة وواحد 

وسبعين مليوناً وستمائة وخمسة 

عشر ألف دينار(، وفقاً للجدولين 

( المرافقين لهذا 2( و )1رقمي )

 القانون.

مبلغ  2017المالية 

( دينار 2,238,261,000)

)مليارين ومائتين وثمانية 

ً ومائتين وواحد  وثالثين مليونا

وستين ألف دينار(، ونصيب 

 مبلغ 2018السنة المالية 

( دينار 2,371,615,000)

)مليارين وثالثمائة وواحد 

وسبعين مليوناً وستمائة وخمسة 

عشر ألف دينار(، وفقاً للجدولين 

( المرافقين لهذا 2( و )1رقمي )

 القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 (2)المادة   

 

 

 

ت قخخدر المصخخخخخخروفخخات اإلجمخخالصخخة 

للخخخدولخخخة في مصزانصخخخة السخخخخخخ تصن 

بمبلغ  2018و 2017المخخخالصتصن 

( ديخخخخخخ خخخخخخار 7،166،266،000)

)سخخخخخخبمة ملصارات ومائة وسخخخخخختة 

 (2)المادة   

 

على ال حو  ال اصوغ إعادة 

 :الوارد أدناف

تُقدر المصروفات اإلجمالية 

للدولة في ميزانية السنتين 

 2018و 2017الماليتين 

( 7,266,889,000بمبلغ )

 تينومائ دينار )سبعة مليارات

 ً وثمانمائة وستة وستين مليونا

ألف دينار(،  وتسعة وثمانين

 (2)المادة 

 

الموافقة على قرار مجلس ال واب 

 بإعادة صصا ة المادة

 

( 2المادة )

تُقدر المصروفات اإلجمالية 

للدولة في ميزانية السنتين 

 2018و 2017الماليتين 

( 7,266,889,000بمبلغ )
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

تة  ا ومائتصن وسخخخخخخ وسخخخخخختصن ملصونا

وستصن  ألم دي ار(، يكون نصصب 

لصخخخة  لمخخخا مبلغ  2017السخخخخخخخ خخخة ا

( ديخخخخخخ خخخخخخار 3،564،267،000)

)ثالثخخخة ملصخخخارات وغمسخخخخخخمخخخائخخخة 

ا ومائتصن  نا مة وسخخخخخختصن ملصو وأرب

وسخخخخخخبمخخة وسخخخخخختصن ألم دي خخار(، 

 2018ونصخخخخخخصب السخخخخخخ ة المالصة 

( دي ار 3،601،999،000مبلغ )

احد )ثالثة ملصارات وسخخخخخختمائة وو

ا وتسخخممائة وتسخخمة وتسخخمصن  ملصونا

ا للجخخخدوة رقم  ألم دي خخخار(، وفقخخخا

( المرافق لاذا القانون.1)

يكون نصيب السنة المالية 

مبلغ  2017

( دينار 3,579,695,000)

)ثالثة مليارات وخمسمائة 

ً  وتسعة وسبعين ئة وستمامليونا

ألف دينار(،  وخمسة وتسعين

 2018ونصيب السنة المالية 

( 3,687,194,000مبلغ )

مليارات وستمائة  دينار )ثالثة

ً  وسبعة وثمانين ومائة مليونا

ً  وأربعة وتسعين  ألف دينار(، وفقا

( المرافق لهذا 1للجدول رقـم )

 القانون.

 

 تيندينار )سبعة مليارات ومائ

 ً وثمانمائة وستة وستين مليونا

ألف دينار(،  وتسعة وثمانين

يكون نصيب السنة المالية 

مبلغ  2017

( دينار 3,579,695,000)

)ثالثة مليارات وخمسمائة 

ً  وتسعة وسبعين ئة وستمامليونا

ألف دينار(،  وخمسة وتسعين

 2018ونصيب السنة المالية 

( 3,687,194,000مبلغ )

دينار )ثالثة مليارات وستمائة 

ً  وسبعة وثمانين ومائة مليونا

ً  وتسعين وأربعة  ألف دينار(، وفقا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( المرافق لهذا 1للجدول رقـم ) 

 القانون.

 

(3المادة )

 

 

ت قخخخدر المصخخخخخخروفخخخات المتكررة 

للخخخدولخخخة في مصزانصخخخة السخخخخخخ تصن 

بمبلغ  2018و 2017المخخخالصتصن 

( دي ار )ستة 6،466،266،000)

ملصارات وأربممائة وسخختة وسخختصن 

ملصوناا ومائتان وسخختة وسخختصن ألم 

(3المادة )

على ال حو  ال اصوغ إعادة 

 :الوارد أدناف

تُقدر المصروفات المتكررة 

للدولة في ميزانية السنتين 

 2018و 2017الماليتين 

( 6,606,889,000بمبلغ )

وستمائة دينار )ستة مليارات 

وثمانمائة وتسعة  وستة ماليين

ألف دينار(، يكون  وثمانين

(3المادة )

الموافقة على قرار مجلس ال واب 

 بإعادة صصا ة المادة.

 

(3المادة )

 

تُقدر المصروفات المتكررة 

للدولة في ميزانية السنتين 

 2018و 2017الماليتين 

( 6,606,889,000بمبلغ )

وستمائة دينار )ستة مليارات 

وثمانمائة وتسعة  وستة ماليين
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

صب السخخخخخخ ة  دي ار(، يكون نصخخخخخخ

مخخخخخبخخخخخلخخخخخغ  2017الخخخخخمخخخخخالخخخخخصخخخخخة 

( ديخخخخخخ خخخخخخار 3،214،267،000)

ة مخخ)ثالثخة ملصخارات ومخائتصن وأرب

ا ومائتصن وسخخخخخخبمة  عشخخخخخخر ملصونا

وسخخخخخختصن ألم دي ار(، ونصخخخخخخصب 

لصخخخة  لمخخخا مبلغ  2018السخخخخخخخ خخخة ا

( ديخخخخخخ خخخخخخار 3،251،999،000)

)ثالثخخة ملصخخارات ومخخائتصن وواحخخد 

وغمسصن ملصوناا وتسممائة وتسمة  

ا  ي خخخار(، وفقخخخا لم د مصن أ وتسخخخخخخخ

( 3( و)1لخخلخخجخخخدولخخصخخن رقخخمخخي )

المرافقصن لاذا القانون.

 2017نصيب السنة المالية 

( 3,249,695,000مبلغ )

دينار )ثالثة مليارات ومائتين 

ً  وتسعة وأربعين ة وستمائمليونا

ألف دينار(،  وخمسة وتسعين

 2018ونصيب السنة المالية 

( 3,357,194,000مبلغ )

وثالثمائة دينار )ثالثة مليارات 

ً  وسبعة ومائة وخمسين مليونا

وتسعين ألف دينار(، وفقاً ة وأربع

( 3( و )1للجدولين رقمي )

 المرافقين لهذا القانون.

 

 

 ألف دينار(، يكون وثمانين

 2017نصيب السنة المالية 

( 3,249,695,000مبلغ )

دينار )ثالثة مليارات ومائتين 

ً  وتسعة وأربعين ة وستمائمليونا

ألف دينار(،  وخمسة وتسعين

 2018ونصيب السنة المالية 

( 3,357,194,000مبلغ )

وثالثمائة دينار )ثالثة مليارات 

ً  وسبعة ومائة وخمسين مليونا

اً دينار(، وفقوتسعين ألف وأربعة 

( 3( و )1للجدولين رقمي )

 المرافقين لهذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

(4المادة )

 

 

ت قدر مصروفات المشاريع للدولة 

في مصزانصخخخة السخخخخخخ تصن المخخخالصتصن 

بخخخخخخمخخخخخخبخخخخخخلخخخخخخغ  2018و 2017

( ديخخخخخخخخ خخخخخخخخار 700،000،000)

)سخخخخخخبممائة ملصون دي ار(، يكون 

(4المادة )

على ال حو  ال اصوغ إعادة 

 :الوارد أدناف

تُقدر مصروفات المشاريع للدولة 

في ميزانية السنتين الماليتين 

بمبلغ  2018و 2017

( دينار 660,000,000)

)ستمائة وستين مليون دينار(، 

يكون نصيب السنة المالية 

(4المادة )

الموافقة على قرار مجلس ال واب 

 بإعادة صصا ة المادة.

 

(4المادة )

 

 

تُقدر مصروفات المشاريع للدولة 

في ميزانية السنتين الماليتين 

بمبلغ  2018و 2017

( دينار 660,000,000)

)ستمائة وستين مليون دينار(، 



210 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

مبلغ  2017نصخخصب السخخ ة المالصة 

( ديخخخخخخخخ خخخخخخخخار 350،000،000)

)ثالثمائة وغمسصن ملصون دي ار(، 

وبخخخذات المبلغ للسخخخخخخ خخخة المخخخالصخخخة 

( 1) ، وفقاا للجدولصن رقمي2018

( المرافقصن لاذا القانون.4و)

مبلغ  2017

( دينار 330,000,000)

وثالثين مليون دينار(، )ثالثمائة 

وبذات المبلغ للسنة المالية 

ً للجدولين رقمي  2018 وفقا

( المرافقين لهذا 4( و )1)

 القانون.

 

الية يكون نصيب السنة الم

مبلغ  2017

( دينار 330,000,000)

)ثالثمائة وثالثين مليون دينار(، 

وبذات المبلغ للسنة المالية 

ً للجدولين رقمي  2018 وفقا

( المرافقين لهذا 4( و )1)

 القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (5المادة )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5المادة )  

الموافقة على ال ا كما ورد في 

مشروع القانون، مع مراعاة 

تصحصح الخطح في الكلمات 

ث ان( و)سبمون( )اربمصن( و)ا

الواردة في السطر الثالث من 

(، أربعين)المادة لتصبح 

 وعلى ذلك (.سبعين(، و)اثنينو)

 يكون نص المادة بعد التعديل:

حولة من إيرادات  ت قدر المبالغ الم 

ال كط إلى حساب احتصاطي 

األجصاة القادمة في مصزانصة 

و  2017الس تصن المالصتصن 

( 41,172,000بمبلغ ) 2018

ملصون ومائة  ربعينأدي ار )واحد و

 (5المادة )  

الموافقة على قرار مجلس ال واب 

 الخطح فيبإعادة بمراعاة تصحصح 

( اثنان( و)اربعينالكلمات )

( الواردة في السطر سبعونو)

الثالث من المادة لتصبح 

 .(سبعين(، و)اثنين(، و)أربعين)

 

 

(5المادة )
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

ت قدر المبالغ الم حولة من إيرادات 

ال كط إلى حسخخخخخخخخخاب احتصخخخاطي 

األجصخخخاة القخخخادمخخخة في مصزانصخخخة 

 2018و 2017السخخ تصن المالصتصن 

لغ ) ب م ي خخخار 41،172،000ب ( د

)واحخخخد واربمصن ملصون ومخخخائخخخة 

واث خخخان وسخخخخخخبمون ألم دي خخخار(، 

 2017يكون نصصب الس ة المالصة 

( ديخخ خخخار 20،586،000مخخبخخلخخغ )

)عشرين ملصوناا وغمسمائة وستة 

وثمخخخانصن ألم دي خخخار(، وبخخخذات 

وفقاا  2018المبلغ للسخخخخخخ ة المالصة 

ألم دي ار(،  نيسبعون يواثن

 2017يكون نصصب الس ة المالصة 

( دي ار 20,586,000مبلغ )

ا وغمسمائة وستة  )عشرين ملصونا

وثمانصن ألم دي ار(، وبذات المبلغ 

ا 2018للس ة المالصة  ، وفقا

( المرافق لاذا 1للجدوة رقم )

 القانون.

 

حولة من إ  يراداتت قدر المبالغ الم 

ال كط إلى حساب احتصاطي 

األجصاة القادمة في مصزانصة 

و  2017الس تصن المالصتصن 

( 41,172,000بمبلغ ) 2018

ملصون ومائة  ربعينأدي ار )واحد و

ألم دي ار(،  نيسبعون يواثن

 2017يكون نصصب الس ة المالصة 

( دي ار 20,586,000مبلغ )

ا وغمسمائة وستة  )عشرين ملصونا

ألم دي ار(، وبذات المبلغ وثمانصن 

ا 2018للس ة المالصة  ، وفقا

( المرافق لاذا 1للجدوة رقم )

 القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( المرافق لاخخخذا 1للجخخخدوة رقم )

القانون.

 

(6المادة )  

 

 

 

ي قخخدر المجز في مصزانصخخة الخخدولخخة 

 2018و 2017للسخخ تصن المالصتصن 

( 2،576،390،000بخخخخمخخخخبخخخخلخخخخغ )

دي ار)ملصارين وغمسخخخمائة وسخخختة 

(6المادة )  

 

على ال حو  ال اصوغ إعادة 

 :الوارد أدناف

يُقدر العجز في ميزانية الدولة 

و  2017للسنتين الماليتين 

بمبلغ   2018

( دينار 000013,657,2,)

وستمائة وسبعة )مليارين 

(6المادة )

 

الموافقة على قرار مجلس ال واب 

 بإعادة صصا ة المادة.

 

(6المادة )

 

 

يُقدر العجز في ميزانية الدولة 

و  2017نتين الماليتين للس

بمبلغ   2018

( دينار 000013,657,2,)
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

وسبمصن ملصوناا وثالثمائة وتسمصن 

ألم دي ار(، يكون نصخخخصب السخخخ ة 

مخخخخخبخخخخخلخخخخخغ  2017الخخخخخمخخخخخالخخخخخصخخخخخة 

( ديخخخخ خخخخار ) 1،336،006،000)

تة وثالثصن  ئة وسخخخخخخ صار وثالثما مل

ا وسخخخخخختخخخة اآللم دي خخخار(،  ملصونخخخا

 2018ونصخخخخخخصب السخخخخخخ ة المالصة 

( دي ار 1،240،384،000مبلغ )

ا )ملصخخار ومخخائتصن وأر بمصن ملصونخخا

وثالثمخخائخخة وأربمخخة وثمخخانون ألم 

ا للجخخخدوة رقم ) ( 1دي خخخار(، وفقخخخا

المرافق لاخخخذا القخخخانون، على أن 

لمجز بخخخاالقتراض من  غطى ا ي 

ً و وخمسين  ثالثة عشرمليونا

ألف دينار(، يكون نصيب السنة 

مبلغ  2017المالية 

( دينار 000434,411,3,)

 وواحد وأربعين)مليار وثالثمائة 

وأربعمائة وأربعة وثالثين مليوناً 

دينار(، ونصيب السنة  ألف

مبلغ  2018المالية 

 ( دينار000579,315,1,)

 وثالثمائة وخمسة عشر)مليار 

 ً وخمسمائة وتسعة مليونا

ألف دينار(، وفقاً  وسبعين

( المرافق لهذا 1للجدول رقم )

القانون، على أن يُغطى العجز 

باالقتراض من المؤسسات 

وستمائة وسبعة )مليارين 

ً و وخمسين  ثالثة عشرمليونا

ألف دينار(، يكون نصيب السنة 

مبلغ  2017المالية 

( دينار 000434,411,3,)

 وواحد وأربعين)مليار وثالثمائة 

وأربعمائة وأربعة وثالثين مليوناً 

دينار(، ونصيب السنة  ألف

مبلغ  2018المالية 

( دينار 000579,315,1,)

 وثالثمائة وخمسة عشر)مليار 

 ً وخمسمائة وتسعة مليونا

ألف دينار(، وفقاً  وسبعين

( المرافق لهذا 1للجدول رقم )

القانون، على أن يُغطى العجز 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

المؤسخخخخسخخخخات المالصة والصخخخخ اديق 

المربصة واإلسالمصة.

المالية والصناديق العربية 

 واإلسالمية.

باالقتراض من المؤسسات 

المالية والصناديق العربية 

 واإلسالمية.

(7المادة )  

ت حصخخخخخل جمصع اإليرادات الواردة 

( المرافق لاذا 2في الجدوة رقم )

ا للتشريمات واألنظمة  القانون طبقا

جخمخصخمخاخخخا فخي الخمخخخالخصخخخة وتخودع 

الحسخخخخخخخخخاب الممومي، كمخخخا ت كق 

(7المادة )  

 

كما ورد في  ال االموافقة على 

 مشروع القانون.

 

(7المادة )

 

كما ورد في  ال االموافقة على 

 مشروع القانون.

 

(7المادة )

ت حصخخخخخل جمصع اإليرادات الواردة 

( المرافق لاذا 2في الجدوة رقم )

ا للتشريمات واألنظمة  القانون طبقا

الخمخخخالخصخخخة وتخودع جخمخصخمخاخخخا فخي 

الحسخخخخخخخخخاب الممومي، كمخخخا ت كق 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

المصروفات الواردة في الجدولصن 

( المرافقصن لاخخذا 4( و )3رقمي )

ا للتشريمات واألنظمة  القانون طبقا

المالصة.

المصروفات الواردة في الجدولصن 

( المرافقصن لاخخذا 4( و )3رقمي )

ا للتشريمات واألنظمة  القانون طبقا

المالصة.

(8المادة )

ت قخخدر إيرادات البلخخديخخات وأمخخانخخة 

الماصخخمة في المصزانصات الممتمدة 

 2017لاخخخا للسخخخخخخ تصن المخخخالصتصن 

بخخخخخخخخخخمخخخخخخخخخخبخخخخخخخخخخلخخخخخخخخخخغ  2018و

( دي خخار )مخخائخخة 185،000،000)

وغمسخخخخخخة وثمانصن ملصون دي ار(، 

(8المادة )

كما ورد في  ال االموافقة على 

 مشروع القانون.

 

(8المادة )

كما ورد في  ال افقة على الموا

 مشروع القانون.

(8المادة )

ت قدر إيرادات البلديات وأمانة 

الماصمة في المصزانصات الممتمدة 

 2017لاا للس تصن المالصتصن 

بمبلغ  2018و

( دي ار )مائة 185،000،000)

وغمسة وثمانصن ملصون دي ار(، 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 2017يكون نصصب الس ة المالصة 

( ديخخ خخخار 90،000،000مخخبخخلخخغ )

)تسخخخخخخمصن ملصون دي خخار(، ويكون 

مبلغ  2018نصخخصب السخخ ة المالصة 

( دي ار )غمسخخخخخة 95،000،000)

و تسخخخخخخمصن ملصون دي خخار( وت قخخدر 

المصخخخخخخروفات اإلجمالصة للبلديات 

وأمانة الماصخخخخخخمة في المصزانصات 

الممتمخخدة لاخخا للسخخخخخخ تصن المخخالصتصن 

بخخخخخخمخخخخخخبخخخخخخلخخخخخخغ  2018و 2017

( دي خخار )مخخائخخة 142،766،000)

ا وسخخخبممائة  واث صن وأربمصن ملصونا

وسخخختة وسخخختصن ألم دي ار(، يكون 

مبلغ  2017السخخ ة المالصة  نصخخصب

 2017يكون نصصب الس ة المالصة 

( دي ار 90،000،000مبلغ )

)تسمصن ملصون دي ار(، ويكون 

مبلغ  2018نصصب الس ة المالصة 

( دي ار )غمسة و 95،000،000)

تسمصن ملصون دي ار( وت قدر 

المصروفات اإلجمالصة للبلديات 

وأمانة الماصمة في المصزانصات 

لاا للس تصن المالصتصن  الممتمدة

بمبلغ  2018و 2017

( دي ار )مائة 142،766،000)

ا وسبممائة  واث صن وأربمصن ملصونا

وستة وستصن ألم دي ار(، يكون 

مبلغ  2017نصصب الس ة المالصة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( دي خخار ) واحخخد 71،547،000)

ا وغمسمائة وسبمة  وسبمصن ملصونا

صب  وأربمصن ألم دي ار(، ونصخخخخخخ

 2018السخخخخخخخخخخ خخخخة الخخخخمخخخخالخخخخصخخخخة 

( دي خخار ) واحخخد 71،219،000)

ا ومائتصن وتسخخخخمة  وسخخخخبمصن ملصونا

عشخخخخخخر ألم دي خخخار(، تتضخخخخخخمن 

ا بقصمة تمادة   %3اعتماداا احتصاطا

كرر ت م ل لمصخخخخخخخروفخخخات ا ة من ا

للبلديات وأمانة الماصخخخخخمة، يكون 

تحخخخت إشخخخخخخراف وزارة المخخخالصخخخة 

للصرف م ه للوفاء بحية التزامات 

عاجلة أث اء ت كصذ المصزانصة، وذلأ 

ا للجخخخدوة رقم ) ( المرافق 5وفقخخخا

( دي ار ) واحد 71،547،000)

ا وغمسمائة وسبمة  وسبمصن ملصونا

وأربمصن ألم دي ار(، ونصصب 

 2018الس ة المالصة 

( دي ار ) واحد 71،219،000)

ا ومائتصن وتسمة  وسبمصن ملصونا

عشر ألم دي ار(، تتضمن اعتماداا 

ا بقصمة تمادة  من  %3احتصاطا

المصروفات المتكررة للبلديات 

وأمانة الماصمة، يكون تحت 

إشراف وزارة المالصة للصرف 

م ه للوفاء بحية التزامات عاجلة 

ا   أث اء ت كصذ المصزانصة، وذلأ وفقا

( المرافق لاذا 5للجدوة رقم )
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

لاخخخذا القخخخانون، وت كصخخخذ مصزانصخخخة 

ا  البلديات وأمانة الماصخخخخخخمة وفقا

ألحكام قانون البلديات.

القانون، وت كصذ مصزانصة البلديات 

وأمانة الماصمة وفقاا ألحكام 

قانون البلديات.

(9المادة )

ي ّخوة وزير المالصة، أث اء ت كصذ 

المصزانصة بتوزيع مبلغ 

( دي ار )تسمة 59،305،000)

ا وثالثمائة  ة وغمسوغمسصن ملصونا

ألم دي ار( المرصود ضمن 

حساب تقديرات أغرى للوزارات 

والجاات الحكومصة بمصزانصة 

(9المادة )  

كما ورد في  ال االموافقة على 

، مع مراعاة مشروع القانون

تصحصح الخطح في كلمة )ألم( 

 .)آالف(الواردة في المادة لتصبح 

 

(9المادة )

 قرار مجلس ال واب الموافقة على

مراعاة تصحصح الخطح في مع 

كلمة )ألم( الواردة في المادة 

 .)آالف(لتصبح 

 

(9المادة )

ة وزير المالصة، أث اء ت كصذ ي خو  

المصزانصة بتوزيع مبلغ 

( دي ار )تسمة 59,305,000)

ا وثالثمائة وغمسة  وغمسصن ملصونا

دي ار( المرصود ضمن  آالف

حساب تقديرات أغرى للوزارات 

والجاات الحكومصة بمصزانصة 

المصروفات المتكررة للس تصن 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

المصروفات المتكررة للس تصن 

المالصتصن المذكورتصن، بحصث 

 2017يكون نصصب الس ة المالصة 

( دي ار 27،796،000مبلغ )

ا وسبممائة  )سبمة وعشرين ملصونا

وستة وتسمصن ألم دي ار(، 

مبلغ  2018لمالصة ونصصب الس ة ا

( دي ار )واحد 31،509،000)

ا  وغمسمائة وتسمة  وثالثصن ملصونا

دي ار(، وعلى الوزير إبالغ  ألم

مجلس الوزراء ومجلس ال واب 

ومجلس الشورى بتوزيمات هذف 

المبالغ، وإجراء التمديالت 

المالصتصن المذكورتصن، بحصث 

 2017يكون نصصب الس ة المالصة 

( دي ار 27,796,000مبلغ )

ا وسبممائة  )سبمة وعشرين ملصونا

وستة وتسمصن ألم دي ار(، 

 2018ة ونصصب الس ة المالص

( دي ار 31,509,000مبلغ )

ا وغمسمائة  )واحد وثالثصن ملصونا

دي ار(، وعلى  آالفوتسمة 

الوزير إبالغ مجلس الوزراء 

ومجلس ال واب ومجلس الشورى 

بتوزيمات هذف المبالغ، وإجراء 

التمديالت الالزمة على أرقام 

ا لذلأ.  المصزانصة المتكررة وفقا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

الالزمة على أرقام المصزانصة 

ا لذلأ.  المتكررة وفقا

(10المادة )

يصخخخخخخخدر وزير المالصة التملصمات 

الالزمخخة لت كصخخذ هخخذف المصزانصخخة في 

حدود القواعد الم صخخخخخوص علصاا 

في هذا القانون.

(10المادة )

كما ورد في  ال االموافقة على 

 مشروع القانون.

 

(10المادة )

كما ورد في  ال االموافقة على 

 مشروع القانون.

(10المادة )

يصدر وزير المالصة التملصمات 

 يالالزمة لت كصذ هذف المصزانصة ف

حدود القواعد الم صوص علصاا 

في هذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

(11المادة )

 

عخخلخخى رئخخصخخس مخخجخخلخخس الخخوزراء 

ما يخصخخخخخخخه  –والوزراء  –كٍل فص

ت كصخخذ هخخذا القخخانون، وي  شخخخخخخر في 

 الجريدة الرسمصة.

(11المادة )

 

الموافقة على نا المادة، مع 

مراعاة تصحصح الخطح في كلمة 

 (.كل  ))كٍل( لتصبح 

 

(11المادة )

الموافقة على قرار مجلس ال واب 

بمراعاة تصحصح الخطح في كلمة 

 (.كل  ))كٍل( لتصبح 

(11المادة )

على رئصس مجلس الوزراء 

كصذ ت  -فصما يخصه  كل   –والوزراء 

هذا القانون، وي  شر في الجريدة 

 الرسمصة.
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 م 2017 يونصو  18التاريخ : 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

باعتماد الميزانية العامة للدولة  2017رقم ) ( لسنة   مشروع قانونالموضوع: 

 م.2017( لسنة 36، المرافق للمرسوم رقم )2018و  2017للسنتين الماليتين 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2017يونيو  15 بتاريخ     

 مشروع قانون سخة من(، ن3د  4ص ة ت ق / ف  582، ضمن كتابه رقم ) المجلس

و  2017باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  2017رقم ) ( لسنة  

إلى لج ة الشؤون التشريمصة  م،2017( لسنة 36افق للمرسوم رقم )، المر2018

 والقانونصة، وذلأ لم اقشته وإبداء المالحظات علصه للج ة الشؤون المالصة واالقتصادية.
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، عقدت لج ة الشخخخؤون التشخخخريمصة والقانونصة اجتماعاا      م2017يونيو  18وبتاريخ      

وذلك بحضتتور المستتتلتتار  ،قانونالمشخخروع ، حصث اطلمت على السننادس والعشننرين

 ال انوني بالمجلس.

دئ لمبا قانونالمشخخروع إلى عدم مخالكة  –بمد المداولة وال قاش  –وانتات اللج ة      

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

باعتماد الميزانية  2017رقم ) ( لسنننننة   مشننننروع قانون ترى اللج ة سخخخخالمة     

( لسنة 36افق للمرسوم رقم )، المر2018و  2017العامة للدولة للسنتين الماليتين 

 من ال احصتصن الدستورية والقانونصة.، م2017

 

  

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            


