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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية بخصوص مشروع 

قانون بشأن الدين العام، 

( 8المرافق للمرسوم رقم )

م، برد مشروع 2016لسنة 

قانون الدين العام إلى مجلسي 

الشورى والنواب إلعادة النظر 

 فيه.
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 م2017 يوليو 19التاريخ :

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية سعاتالتقريـر ال

 ل حو 

م برد مشروع 2016( لسنة 8بشأن الدين العام املرافق للمرسوم رقم ) مشروع قانون
 ب إلعادة النظر فيهالشورى والنواقانون الدين العام إىل جملسي 

 

 :مقدمــة

           رقـم معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي مت مبوجبه تكليف 2017 يوليو 9( املؤرخ يف  3د  4ص ل ت ق / ف  588) 

( لسنة 8سوم رقم )بشأن الدين العام املرافق للمر  مشروع قانوناللجنة بدراسة ومناقشة 

 ،م برد مشروع قانون الدين العام إىل جملسي الشورى والنواب إلعادة النظر فيه2016

على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 

 اجمللس. 
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 أواًل: إجراءات اللجنة:

 إلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة اب

خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل  –قانون املذكور مشروع التدارست اللجنة  (1)
 م.2017يوليو 16املنعقد بتاريخ ثالثني يف االجتماع ال -التشريعي الرابع 

 

قانون موضوع البحث شروع الاطلعت اللجنة أثناء دراستها على الواثئق املتعلقة مب (2)
  اشتملت على ما يلي:والدراسة، واليت

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

 ) مرفق(مشروع القانون املذكور.  -

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس 
 

 املستشـار القانـوين للمجلـس.  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .1
 

 

  حيدر السيدة مريفت عليتوىل أمانة سر اللجنة. 
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 رأي اللجنة:اثنيــًا: 

، ومت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل مشروع القانونتدارست اللجنة      

وانتهت اللجنة ابإلمجاع إىل رفض مشروع القانون  واملستشار القانوين للمجلس، ،أعضاء اللجنة

 :وذلك على النحو التايل من حيث املبدأ،

لسامي على مشروع قانون الدين العام يف جممله، مما يـُعد رفضـًا جاء االعرتاض امللكي ا .1

 للمشروع من حيث املبدأ.

أسباب الرد، فإصدار مشروع قانون الدين العام  برد 2016( لسنة 8بني املرسوم رقم ) .2

املشروع سوف يؤدي إىل عدم قدرة احلكومة على تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنتني 

، وإعاقة متويل النفقات اخلاصة ابخلدمات االجتماعية اليت 2015/2016املاليتني 

متس املواطن بشكل مباشر، إضافة إىل تعارض مشروع القانون مع املرسوم بقانون رقم 

 1977( لسنة 15بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 2015( لسنة 30)

 إبصدار سندات التنمية.

االقرتاض مما يؤثر على الوفاء ابلتزامات تنفيذ  وضع مشروع القانون قيوًدا على حركة .3

اعتمادات امليزانية للدولة، مبا فيها الوفاء ابملبالغ املقرر صرفها لدعم املواطنني واملتمثلة 

يف عالوة الغالء، عالوة إجيار السكن، عالوة حتسني املعيشة للمتقاعدين وغريها من 

صروفات التشغيلية األخرى للوزارات مبالغ الدعم االجتماعي املوجهة للمواطنني وامل

 واجلهات احلكومية.
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ن مشروع القانون حيد من قدرة مملكة البحرين على االقرتاض، حيث حددت املادة إ .4

( من املشروع سقفـًا لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج اإلمجايل، حيث 13)

ياجات التمويلية للحكومة، ( ال تتفق مع االحت%60أن النسبة املقرتحة يف القانون )

إضافة إىل أنه سيؤدي إىل عدم القدرة على إعادة متويل اإلصدارات القائمة واليت 

تـُستحق يف السنوات القادمة، وابلتايل اإلخالل يف مواعيد تسديد الديون املستحقة مما 

سيكون له تداعيات خطرية على الوضع اإلئتماين للدولة وقدرهتا على االقرتاض يف 

 ملستقبل.ا

( منه نصت على أن يكون إصدار 4صعوبة تطبيق بعض مواد مشروع القانون، فاملادة ) .5

سندات التنمية وأذون اخلزانة وغريها من أدوات التمويل األخرى بقانون، مما يتعني على 

احلكومة أن تلجأ إىل السلطة التشريعية إلصدار قانون خاص ابملوافقة على كل 

اوز املائة والعشرين إصدارًا سنويـًا، وابلتايل البد من اللجوء إىل اإلصدارات اليت قد تتج

السلطة التشريعية بعدد مرات اإلصدار مما يعين استحالة تطبيق املادة. إضافة إىل أن 

كل إصدار يرتبط بظروف السوقني املاليتني العاملية واحمللية، ومواعيد اإلصدارات 

فقة على اإلصدارات يف الوقت املناسب سيؤدي السابقة، وعليه فإن أي أتخري يف املوا

 إىل خسائر مالية كبرية، انهيك عما تسببه من إرابك حركة السيولة النقدية.

هناك تعارض واضح بني مضمون مشروع القانون وبني قانون اعتماد امليزانية الذي  .6

املؤسسات نصت املادة السادسة منه على تغطية العجز املقدر يف امليزانية ابالقرتاض من 
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املالية والصناديق العربية واإلسالمية، كما يتعارض مع قانون إصدار سندات التنمية، 

فيما يتعلق بتحديد سقف قيمة إصدارات أدوات التمويل بكافة أشكاهلا عند عشرة 

آالف مليون دينار، إضافة على تعارض مشروع الدين العام مع قانون سندات التنمية 

ية اإلذن يف إصدار أدوات التمويل يف حدود عشرة آالف مليون الذي أعطى لوزير املال

دينار، يف حني ألزم مشروع قانون الدين العام ضرورة اللجوء على السلطة التشريعية مع 

 كل إصدار.
 

 

 : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اثلثـًا

شــــــــــــــورى، اتفقت اللجنة على ( من الالئحة الداخلية جمللس ال 39إعماالً لنص املادة )      
 اختيار كل من :

 

 مقررًا أصليـًا.الدكتورة سوسن حاجي تقوي               .1
 .مقررًا احتياطًيا األستاذ مخيس محد الرميحي              .2

 

 

 

 

 توصية اللجنة: رابعـًا:

 يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي:    
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( لســـــنة 8بشـــــأن الدين العام املرافق للمرســـــوم رقم ) مشـــــروع قانون علىوافقة امل عدم -

 م برد مشــروع قانون الدين العام إىل جملســي الشــورى والنواب إلعادة النظر فيه،2016

 .من حيث املبدأ

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،     

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                    مخيس محد الرميحي               

 رئيس اللجنة                                           انئب رئيس اللجنة
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

روع قانون بالتصديق على مش

البروتوكول المعدل التفاقية 

حكومة مملكة البحرين وحكومة 

مملكة تايلند بشأن تجنب االزدواج 

الضريبي ومنع التهرب من الضرائب 

بالنسبة للضرائب على الدخل، 

( لسنة 52المرافق للمرسوم رقم )

 م.2017
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 م 2018 يناير 8التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين العاشرالتقرير 

تفاقية حكومة ال عدلالربوتوكول امل مشروع قانون ابلتصديق علىخبصوص 
ب االزدواج الضرييب ومنع بشأن جتن مملكة اتيلندمملكة البحرين وحكومة 

  على الدخلمن الضرائب ابلنسبة للضرائب التهرب 
 م2017( لسنة 52املرافق للمرسوم رقم ) 

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمـة: 

ارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخل     

 ( املؤرخ يف4د 4ص ل خ أ/ ف/659الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،2017 ديسمرب 31

 لكة اتيلندممتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة ال الربوتوكول املعدل ابلتصديق على

، على الدخلمن الضرائب ابلنسبة للضرائب بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب 
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، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد م2017( لسنة 52املرافق للمرسوم رقم )

 تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 للجنة ابإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت ا

 .م2018يناير  7املوافق  تاسعتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها ال .1
 

اطلعت اللجنة أثناء دراســــتها على الواثئق املتعلقة مبشــــروع القانون موضــــوع النظر واليت  .2
 اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
 )مرفق(نونية مبجلس الشورى. رأي جلنة الشؤون التشريعية والقا -

 ()مرفق رأي وزارة املاليـــة. -

 ()مرفق رأي وزارة اخلارجيـة. -

 (مرفقمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه. )  -

 ()مرفق املذكور. لربوتوكولا -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:  .3
 من:كل  وزارة املالية، وقد حضر -

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.           السيد سامي حممد محيد .1
 .اقتصادي أول الشيخ عبدهللا بن إبراهيم آل خليفة .2

 رئيس التخطيط االقتصادي االسرتاتيجي.  السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .3
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 وزارة اخلارجية، وقد حضر: -
 

 .القانونية مستشار إبدارة الشؤون   أمحد علي عرادالسيد  .1

 ملحق دبلوماسي.   السيد حممد حافظ .2

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس كل من: -
 

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني. السيدة فاطمة غامن الذوادي      .2

 

 .سهريا عبداللطيف لسيدةنة اتوىل أمانة سـر اللج  -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــًا
 

رأت جلنة الشـــــــؤون التشـــــــريعية والقانونية مبجلس الشـــــــورى ســـــــالمة مشـــــــروع القانون من      
 الناحيتني الدستورية والقانونية.

 

 رأي وزارة املاليــة: -ــــًااثلثــ  

جتنب االزدواج الضـــــــــري  دف من الربوتوكول هو تعديل اتفاقية اهلوزارة املالية أن  تأفاد      

املوقعة بني البلدين  ،ورأس املالابلنســــــــبة للضــــــــرائب على الدخل  من الضــــــــرائبومنع التهرب 

حيث تقوم الســـــلطات الضـــــريبية املوتصـــــة يف الدولتني املتعاقدتني  ،م2001نوفمرب  3بتاريخ 
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ات ذات الصــــــــــــلة إبدارة وتنفيذ القوانني الوطنية يف بتقدمي املســــــــــــاعدة من خالل تبادل املعلوم

الدولتني املتعاقدتني، وذلك فيما يتعلق ابلضـــــــــــــرائب املعنية يف هذت االتفاقية، وتتضـــــــــــــمن هذت 

املعلومات حتديد وتقييم وحتصـــــيل هذت الضـــــرائب، واســـــرتداد وتنفيذ املطالبات لالســـــتحقاقات 

أن يتم تبادل املعلومات وفًقا ألحكام هذت  الضـــــــريبية أو التحقيق يف املســـــــائل الضـــــــريبية، على

 االتفاقية بسرية اتمة.

 رأي وزارة اخلارجيــة:  -ـــــًارابع

 

اتفاقية جتنب االزدواج الضــــــــــــــري  الربوتوكول يهدف إىل تعديل وزارة اخلارجية أن  تبين     

مدينة  املوقعة بني البلدين يف ،ابلنســـــــــــبة للضـــــــــــرائب على الدخل من الضـــــــــــرائبومنع التهرب 

وأن الربوتوكول ال ينطوي على أيـــــة  ـــــالفـــــة ألحكـــــام  ،م2001نوفمرب  3بتـــــاريخ  ابنكوك

صـــــــــدر بقانون عمالً وأنه يلزم لنفاذت أن ي الدســـــــــتور أو القوانني املعمول  ا يف مملكة البحرين،

 .( من الدستور37حبكم الفقرة الثانية من املادة )

 

 رأي اللجنــة: -خامســــــًا

مشــروع قانون ابلتصــديق على الربوتوكول املعدل التفاقية حكومة مملكة ســت اللجنة تدار      

ومنع التهرب من الضــــــــرائب  ،البحرين وحكومة مملكة اتيلند بشــــــــأن جتنب االزدواج الضــــــــري 

، وقد مت تبادل م2017( لســـــــنة 52ابلنســـــــبة للضـــــــرائب على الدخل، املرافق للمرســـــــوم رقم )
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صحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة اخلارجية، وممثلي وجهات النظر بشأنه من قبل أ

على رأي جلنة الشـــــــؤون التشـــــــريعية واطلعت اللجنة وزارة املالية، واملســـــــتشـــــــار القانوين للجنة، 

والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية 

ر جملس النواب ومرفقاته بشـــــــأن مشـــــــروع القانون، وعلى رأي قرا، كما اطلعت على والقانونية

 كل من: وزارة اخلارجية، ووزارة املالية.

( النص 1، تضـــــــــمنت املادة )( مواد3)من  –فضـــــــــاًل عن الديباجة  –الربوتوكولتألف يو      

البحرين تعرف مبملكة البحرين، يف  دولة ، أصــــــــــــــبحت2002فرباير  14على أنه اعتبارًا من 

 تتعلق أ(، 26برقم ) ( على إضــــــافة مادة جديدة لالتفاقية املشــــــار إليها2املادة ) حني نصــــــت

مبينة نطاق املعلومات حمل التبادل، وواجب احلفاظ على  أبحكام تبادل املعلومات الضــــــريبية،

ســــــريتها، وقيود تفســــــري االلتزام بتبادل املعلومات واإلجراءات املتبعة لالســــــتجابة لطلب تبادل 

      ( إجراءات دخول الربوتوكول حيز النفاذ وإهنائه. 3بينما بينت املادة ) املعلومات،

مملكــة البحرين املوقعــة بني  تفــاقيــةاال تعــديــلأن الربوتوكول يهــدف إىل اللجنــة  رأتو 

من الضــرائب  جتنب االزدواج الضــري  ومنع التهرب بشــأن 2001نوفمرب  3يف  ومملكة اتيلند

صـــــــدر يأن  هذا الربوتوكول وحيث إنه يلزم لنفاذ، ورأس املال ابلنســـــــبة للضـــــــرائب على الدخل

( من الدســــــــــتور، فقد أعدت هيئة التشــــــــــريع 37بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة )

فضــــــــــــــاًل عن -، والذي يتألف الربوتوكولواإلفتاء القانوين مشــــــــــــــروع قانون ابلتصــــــــــــــديق على 

 والثانية مادة تنفيذية. الربوتوكول،ق على من مادتني، تضمنت األوىل التصدي -الديباجة
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مشــــــــــــــروع قانون ابلتصــــــــــــــديق على وعليه توصــــــــــــــي اللجنة ابملوافقة من حيث املبدأ على      

الربوتوكول املعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة اتيلند بشــــأن جتنب االزدواج 

( 52دخل، املرافق للمرسوم رقم )الضري  ومنع التهرب من الضرائب ابلنسبة للضرائب على ال

 مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق. واملوافقة على ،م2017لسنة 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادســـــًا
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشــــــــــــــورى، اتفقت اللجنة على 39إعمااًل لنص املادة )
 اختيار كل من:

 

 مقررًا أصليــــًا.  ري صادق البحارنةاألستاذ مسسعادة  .1
 مقررًا احتياطيـًا.  خالد حممد جرب املسلمسعادة األستاذ  .2

 

 

 

 

 توصيـة اللجنـة: -سابعــــًا
 

يف ضـــــــوء ما دار من مناقشـــــــات وما أبدي من آراء أثناء دراســـــــة مشـــــــروع القانون، فإن 
 اللجنة توصي مبا يلي:
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تفاقية ال الربوتوكول املعدل قانون ابلتصديق على مشروعاملوافقة من حيث املبدأ على  -  
 بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع مملكة اتيلندحكومة مملكة البحرين وحكومة 

( 52املرافق للمرسوم رقم ) ،على الدخلمن الضرائب ابلنسبة للضرائب التهرب 
 .م2017لسنة 

 يف اجلدول املرفق. املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً  -

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة  
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لتصديق على البروتوكول المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب االزدواج الضريبي مشروع قانون با

 م2017( لسنة 52افق للمرسوم رقم )ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المر

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

  الموافقةةع ى ن  ا الةةجة ةة  ةةع

كم  ورج في مشةةةرول الق  و   

الخطةة   تصةةةةةةة ة مع مراىةة   

 ىةةةةة ةةةةة ر فةةةةةي  اإلمةةةةة  ةةةةةي

الوارج  في  ه ةع ( واصددددرنا )

 :(.وأصدرنا الجة   ع لتص   )

 

 (النص بعد التعديل)
 

 الديباجة
 

     فقةةةةع ى ن  رار م موا ل ا

 لموافقةةةةع ى ن  ا ال واب  ةةةة

الجة   ع كم  ورج في مشةةةةةرول 

 تصةةةةةةة ة الق  و   مع مراى   

لخطةةةة  اإلم  ي  ى ةةةة ر في  ا

الوارج  في  ه ةع ( واصدددددرنا )

 :(.وأصدرنا الجة   ع لتص   )

 

 
 

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

نحن حمد بن عيسدددددددى ةل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 ى ن الجستور  االط ل  عج

( 32المرسوم  ق  و  ر م )وى ن 

  لتصةةةةةةةجة  ى ن  2001لسةةةةةةة ع 

اتف  ةع ت  ب االزجواج الضةةةرة ي 

وم ع التهرب م  الضةةةةةةةرا ةةةةب 

 س ع ل ضرا ب ى ن الجخل  ة    ل

 كومةةع جولةةع ال  رة  و كومةةع 

 مم كع ت ة  ج 

وى ن ال روتوكول المعجل التف  ةع 

 كومةةع مم كةةع ال  رة  و كومةةع 

مم كةةةع تةةة ة  ةةةج  شةةةةةةةةةة   ت  ةةةب 

حمد بن عيسدددددددى ةل خليفة        نحن 

 .ملك مملكة البحرين

 ى ن الجستور  االط ل  عج

( 32المرسوم  ق  و  ر م )وى ن 

  لتصةةةةةةةجة  ى ن  2001لسةةةةةةة ع 

اتف  ةع ت  ب االزجواج الضةةةرة ي 

وم ع التهرب م  الضةةةةةةةرا ةةةةب 

  ل س ع ل ضرا ب ى ن الجخل  ة  

 كومةةع جولةةع ال  رة  و كومةةع 

 مم كع ت ة  ج 

وتوكول المعجل التف  ةع وى ن ال ر

 كومةةع مم كةةع ال  رة  و كومةةع 

مم كةةةع تةةة ة  ةةةج  شةةةةةةةةةة   ت  ةةةب 

 
 

نحن حمددد بن عيسدددددددى ةل خليفددة        

 .لكة البحرينملك مم

 ى ن الجستور  االط ل  عج

( 32المرسةةةةةوم  ق  و  ر م )وى ن 

  لتصجة  ى ن اتف  ةع  2001لس ع 

ت  ةةب االزجواج الضةةةةةةةرة ي وم ع 

التهرب م  الضةةةةةةةرا ب   ل سةةةةةةة ع 

ل ضةةةةةرا ب ى ن الجخل  ة   كومع 

جولةةةةع ال  رة  و كومةةةةع مم كةةةةع 

 ت ة  ج 

ةع  ف   وى ن ال روتوكول المعجل الت

ال  رة  و كومةةةع   كومةةةع مم كةةةع

مم كع ت ة  ج  شةةةة   ت  ب االزجواج 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

االزجواج الضرة ي وم ع التهرب 

م  الضةةرا ب   ل سةة ع ل ضةةرا ب 

ى ن الجخل المو ع  مجة ع الم  مع 

  2017أ رةل  25 ت رةخ 

أ ر م    الشةةةةةةةور  وم    

ال واب الق  و  اآلتي  صةةةةةد  و ج 

 صج    ى ةد واصجر  ه

االزجواج الضرة ي وم ع التهرب 

م  الضةةرا ب   ل سةة ع ل ضةةرا ب 

ى ن الجخل المو ع  مجة ع الم  مع 

  2017أ رةل  25 ت رةخ 

أ ر م    الشةةةةةةةور  وم    

ال واب الق  و  اآلتي  صةةةةةد  و ج 

 :وأصدرنا صج    ى ةد 

 

 

 

 

 

الضةةةةةةةةرةةة ةةي ومةة ةةع الةةتةةهةةرب مةة  

الضةةةرا ب   ل سةةة ع ل ضةةةرا ب ى ن 

الجخل المو ع  مجة ع الم  مع  ت رةخ 

  2017أ رةل  25

أ ر م    الشور  وم    ال واب 

الق  و  اآلتي  صةةةةةةد  و ج صةةةةةةج    

 :وأصدرنا ى ةد 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 األولىمادة ال

وجل ى ن ال روتوكو ل المعجل صةةةق

التفةة  ةةةع  كومةةع مم كةةع ال  رة  

و كومع مم كع ت ة  ج  ش   ت  ب 

االزجواج الضرة ي وم ع التهرب 

م  الضةةرا ب   ل سةة ع ل ضةةرا ب 

ى ن الجخل المو ع  مجة ع الم  مع 

  2017أ ةةةرةةةةةل  25 ةةةتةةةة رةةةةخ 

 والمراف  لهذا الق  و .

 

 

 األولىمادة ال
 

 

الموافقةةع ى ن  ا المةة ج  كمةة   -

 ول الق  و .ورج في مشر

 

  

 األولىمادة ال

 

الموافقةةع ى ن  ا المةة ج  كمةة   -

 ورج في مشرول الق  و .

 

 األولىمادة ال

وجل ى ن ال روتوكول المعجل  صةةةةةةةق

التفةةة  ةةةةع  كومةةةع مم كةةةع ال  رة  

و كومع مم كع ت ة  ج  شةةةةةة   ت  ب 

االزجواج الضةةةةةرة ي وم ع التهرب 

م  الضةةةةرا ب   ل سةةةة ع ل ضةةةةرا ب 

م لجخل المو ع   مع ى ن ا جة ع الم  

  2017أ ةةةةرةةةةةل  25 ةةةةتةةةة رةةةةةخ 

 والمراف  لهذا الق  و .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الثانيةمادة ال

ر ةةةةة  مةة ةة ةة  الةةوزرا   ىةة ةةن

 –كل فةم  ةخصةةةةةةةد  –والوزرا  

ق  و   وةعمةل  هذا ال ةذ أ ك م  ت ف

 د م  الةوم الت لي لت رةخ  شةةةةةةره 

 في ال رةج  الرسمةع.

 الثانيةمادة ال

الموافقع ى ن  ا الم ج  كم   -

 ول الق  و .ورج في مشر

 الثانيةمادة ال

الموافقع ى ن  ا الم ج  كم   -

 ورج في مشرول الق  و .

 الثانيةمادة ال

ر ةةةةةةة  مةةة ةةة ةةة  الةةةوزرا   ىةةة ةةةن

 –كةل فةمةة  ةخصةةةةةةةةد  –والوزرا  

ت فةذ أ ك م هذا الق  و   وةعمل  د 

م  الةوم الت لي لت رةخ  شةةةةةةةره في 

 ال رةج  الرسمةع.
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 م2018 يناير 3التاريخ: 

 

 حممد علي اخلزاعي       احملرتم /ادة الدكتورسع
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

( لسنة ) ( بالتصديق على البروتوكول المعدل الموضوع: مشروع قانون رقم ) 

التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب االزدواج الضريبي 

الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم  ومنع التهرب من

 م.2017( لسنة 52)

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

رئيس  ،معالي السيد علي بن صالح الصالحم، أرفق 2017 ديسمبر 31بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  660م )المجلس، ضمن كتابه رق

لى البروتوكول المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق ع

وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب 

إلى لجنة  م،2017( لسنة 52افق للمرسوم رقم )بالنسبة للضرائب على الدخل، المر

ه للجنة الشؤون الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات علي

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م 2018 يناير 3وبتاريخ     

وال روتوكول  و رار م     المذكور، قانون، حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع الالثامن

 .بحضور المستشار القانوني للجنة ، وذلكال واب  ش   مشرول الق  و 

لمبادئ  قانونمشؤؤؤؤؤؤروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 . وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على البروتوكول ترى اللجنة سالمة      

 المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب االزدواج

افق للمرسوم الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المر

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2017( لسنة 52رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                

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

واالقتصادية بخصوص الحساب 

الختامي الموحد للدولة للسنة 

ديسمبر  31المالية المنتهية في 

م، وتقرير أداء تنفيذ 2015

الميزانية وكشف المناقالت من 

حساب تقديرات أخرى للوزارات 

والجهات الحكومية للسنة المالية 

 م.2015
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 م 2018يناير  14التاريخ: 

 13الرقم: 

 

احلساب اخلتامي املوحد تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حول 
، وتقرير أداء تنفيذ م2015ديسمرب  31للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

اجلهات كشف املناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات وامليزانية و
 م2015للسنة املالية  احلكومية

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد الرابع 
 

 

 

 مقدمــــــة:

صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح استلمت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية كتاب 

والمتضمن  م2017 مايو 28المؤرخ في  3د  4ص ل م ق/ف 561رقم  رئيس المجلسالصالح 

م، 2015للساامب   31الحساااب الاتامي المدحل لللدلل للساالل الماللل الملتفلل  ي نســـمة من 

من حسااااااااااب تقلي ات أا ت للدزا ات دال فات  الملاقالت دتق ي  ألاء تلفيذ الميزاللل دكشااااااااا 

ا ر   اللجنة م2015الحكدملل للسلل الماللل  ــــــــــــــــ  ؛ لمناقشــتو ودراســتو واد داد تقرشر هشــضنو متضــمنـ

 الموقر.لعرضو  لى المجلس 
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ج  4ف ل /  ما ل  615  و مو ب الخط ب ر م )م2017أكتو ر  16 ت رةخ و

أكتو ر  15و   ً  ى ن  رار مكتب الم    في ا تم ىد الث  ي الم عقج  ت رةخ  ( 4

م   خصةةةوا مواصةةة ع جراسةةةع مشةةةروى ا القوا ة  واال ترا  ا  قوا ة  2017

 ج سةةةةة  قع  فقج أرسةةةةةل صةةةةة  ب التي الزالا  ةج الجر  لج  ال   ع م  أجوار ا عق

إلن ل  ع الشؤو   الشورى مجلس المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح رئيس

لم   شةةةتد المذكور و رار م    ال واب  ال سةةة ب سةةةخع م   الم لةع واال تصةةة جةع

 وإىجاج تقرةر  ش  د متضم ـً  رأي ال   ع لعرضد ى ن الم    المو ر. وجراستد

 :إجراءات اللجنة -أوالا 

 التاللل:لتلفيذ التكلي  المذكد  أعاله، قامت الل لل باإل  اءات 

الحساب الاتامي المدحل لللدلل للسلل  عقلت الل لل اال تماعات التاللل لبحث دل اسل  (3)

 الملاقالت م، دتق ي  ألاء تلفيذ الميزاللل دكشااااا 2015للسااااامب   31الماللل الملتفلل  ي 

 :م2015فات الحكدملل للسلل الماللل من حساب تقلي ات أا ت للدزا ات دال 

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 ا تم ى ا ال   ع في جور اال عق ج الع جي الث لث الفصل التشرةعي الرا ع

 م4/6/2017 الث  ي والث ثو   .1

 م11/6/2017 الث لث والث ثو   .2

 م23/6/2017 الخ م  واألر عو   .3

 م25/9/2017 الس ج  واألر عو   .4

 الفصل التشرةعي الرا ع الرا عا تم ى ا ال   ع في جور اال عق ج الع جي 
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 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م2017أكتو ر  22 الث لث  .5

 م2017جةسم ر  24 الث لث ىشر  .6

 م2018ة  ةر  7 الرا ع ىشر  .7

 

 

اطلعت الل لل، أثلاء ل اسااااااتفا دملاقشااااااتفا للحساااااااب الاتامي، عل  الدثا   المتعلقل  (4)

 دالل اسل دالتي اشتملت عل  ما يلي: بالحساب الاتامي مدضدع البحث

 ر   لجنة الشؤون التشرشعية والقانونية همجلس الشورى. )مرفق( -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتو.   )مرفق( -

 . )مرفق(القانوني لمستشار  اللجنةر   ال -

 . )مرفق(المالي واالقتصاد ر   المستشار  -

م، دتق ي  2015للساامب   31لل  ي الحساااب الاتامي المدحل لللدلل للساالل الماللل الملتف -

من حساااب تقلي ات أا ت للدزا ات دال فات الحكدملل الملاقالت ألاء تلفيذ الميزاللل دكشاا  

 .)مرفق(م2015للسلل الماللل 

 :كما حض  اال تماعات من م لس الشد ت كل من 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتــــور محمـــد عبـــدهللا الدليمــي .1

 المستشار المالي واالقتصادي.  ةـــــف رحمــــــرة يوســــلسيدة زها .2

 المستشار القانوني المساعد.  راديـــبدهللا العــــــي عـــــــالسيد عل .3

 أخصائي إعالم.  راديـــاس العـــــــي عبـــــــالسيد عل .4

 باحث قانوني.    السيد علي نادر السلوم .5
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 باحث قانوني.  عــــــــي ربيــــــــــنة علــــالسيدة أمي .6

  محمل  ضي محمل، دالسيل أيدب علي ط ي السيل تولـى  مانة ســر اللجنـة. 
 

ا: املواد الدستورية والقانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي املوحد للدولة، 
ا
ثاني

 :وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة

    المتامي للشــــؤون المالية للدولة " الحســــاب  أن ( من اللساااتد  عل 113لصااات المال

 ن العام المنقضـــــــي يقدم  وال  سلى مجلس النواب مرل اخشـــــــلر الممســـــــة التالية النتلا  

 ومجلس النوابهقرار يصـــــدر  ن كم من مجلس الشـــــورى  ويكون ا تماده المالية،الســـــنة 

 الجرشدة الرسمية". وشنشر في همرحظاتلما،مشفو ــ ا 

    بشاااااالن الال حل  2002( لسااااالل 55 سااااادم بقالدن  قم  ( من الم144لصااااات المال

 لى  ن " يقدم الحســــــاب المتامي للشــــــؤون المالية للدولة  ن  اللااللل لم لس الشااااد ت 

العام المنقضــــــــي سلى مجلس النواب  وال   مرل الممســــــــة اخشــــــــلر التالية النتلا  الســــــــنة 

سلى رئيس مجلس مجلس النواب هعــد  ن يضــــــــــــــ  المجلس تقرشره  ويحيلــو رئيس المــاليــة،

ا همرحظاتلما،  ويكون ا تمادهالشورى،  ــــــ  ـــــــ الجرشدة  وشنشر فيهقرار من المجلسين مشفو ـ

 الرسمية".

    من ذات الرئحة  لى  ن " تســـــــــر  اخحكام الماصـــــــــة همناقشـــــــــة ( 145لصاااااات المال

صـــدارعا  لى الحســـاب المتامي  والنقم من هاب  واال تمادات اإلضـــافيةالميزانية العامة واد

آمر من  بوب الميزانية، كما تســــــر  عذه اخحكام  لى الميزانيات المســــــتقلة والملحقة  سلى

المتعلقة بلا والنقم من هاب سلى آمر من  بوابلا وحســـــــــــــــاهاتلا  واال تمادات اإلضـــــــــــــــافية

 المتامية".
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    الصاااااااااااال  باااالم سااااااااادم بقاااالدن  ( من قاااالدن الميزاللااال العاااامااال1 ااات الماااال   ع 

ســــاب المتامي  لى  نو " البيانات المالية الســــنوية ل م وزارة الحم 2002( لعام 39 قم  

 و البيانات المالية الســــــــــــــنوية الموحدة للدولة ككم، في نلاية  حدة، و جلة حكومية  لى 

 التالية: وتتضمن البياناتالسنة المالية المنقضية، 

 الميزانية العمومية. - 

 .والمصروفاتبيان اإليرادات  -ب

 التدفق النقد .  -ج

 و تطلب هموجب المعايير  الوزشر،نات  و سفصـــــاحات مالية  مرى يحددعا  ية بيا -د
 المحاسبية المتعارف  ليلا."

    لى  ن :" يعد الوزشر بيانات مالية ( من قالدن الميزاللل العامل 49لصااااااااات المال 

موحدة ومدققة  لى  ن تتضـــــــــمن بيانات لجمي  الوزارات والجلات الحكومية، والتي تم م 

ا للمعايير الحســــــــاب المتا مي  ن الســــــــنة المالية المنقضــــــــية، وتعد عذه البيانات وفقـــــــــــــــــــــــ 

حالتلا سلى مجلس  المحاســــــــــــــبية المتعارف  ليلا وتقدم سلى مجلس الوزرا  للنظر فيلا واد

النواب مرل ممســــة  شــــلر من تارشا سقفال الحســــاهات الســــنوية، ويكون ا تماد البيانات 

لسي النواب والشورى مشفو ــــــ ا همرحظاتلما المالية الموحدة هقرار يصدر  ن كم من مج

 وشنشر في الجرشدة الرسمية، وذلك قبم نلاية السنة المالية الرحقة".

    من قالدن الميزاللل العامل عل  أن:50لصت المال ) 

ممســــــة  شــــــلر من تارشا  والشــــــورى مرل" يقدم مجلس الوزرا  سلى مجلســــــي النواب  -أ

 دا  تنفيذ الميزانية للسنة المالية المنقضية.تقرشر   السنوية،سقفال الحساهات 
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ا لميزانية البرام   -ب يتضــمن تقرشر  دا  تنفيذ الميزانية الوارد هالبند الســابق ملمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جمــالي الــدينللوزارات والجلــات الحكوميــة،  العــام ومحتويــاتــو والموجودات المــاليــة  واد

كومية، والنتائ  المحققة واخنشــطة شــهو الح واإل فا ات الضــرشبيةوااللتزامات الطارئة 

  دا   مرى". و ية مؤشراتمقارنة هاخعداف المرصودة لميزانية البرام  الرئيسية 

    من قالدن ليدان ال قابل الماللل عل  أن:19لصت المال ) 

والحساهات " يعد رئيس الديوان تقرشر ا سنوشــ ا  ن كم من الحساب المتامي للدولة    

مرف يق  بين  و وجو   ة لرقابتو، يبين فيلا المرحظات للجلات الماضــــــــــــــع المتامية

ومجلس  ومجلس الوزرا التقرشر سلى الملك  ويقدم عذالرقابتو.  والجلات الماضعةالديوان 

، وذلك قبم المو د المقرر ال تماد الحســـاب المتامي الذ  يتعلق هو ذلك التقرشر. النواب

جلساتو التي تناقش فيلا تقرشر الديوان، ولمجلس النواب  ن يد و رئيس الديوان لحضور 

نظره في المســـــــــــــــائم محم المناقشـــــــــــــــة وما تقدمو  واإلدال  بوجلةلو هالتحدث  و ن يؤذن

 الحكومة من سجاهات  و بيانات متعلقة بلا".

 

ا: احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 
ا
م، 2015ديسمرب  31ثالث

من حساب تقديرات أخرى للوزارات  املناقالت زانية وكشفوتقرير أداء تنفيذ املي

 م:2015واجلهات احلكومية للسنة املالية 
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 تحليل الحساب الاتامي:

الفعلية  المعتمدة في الميزانية واخرقام رقامالمقارنة الواردة في المرحظات  دناه تشير الى اخ
لى مجموع االيرادات سالواردة  دناه  وتشير النسب ،2014لسنة  اخرقام الفعليةم   2015لسنة 

 .2014و 2015 ن الماليتينسنتيللى الميزانية المعتمدة لسلألرقام الفعلية هاإلضافة 

 ) لف دينار هحرشني(               

 2014 2015 البيان

 الفعلي االعتماد  

نسبة 

 المساهمة

)%( 

د 
ما
عت

با
ة 

رن
قا
لم
 ا
بة

س
ن

2
0
1
5

 

ي 
عل
بف
ة 

رن
قا
لم
 ا
بة

س
ن

2
0
1
4

 

 عليالف

 اإليرادات النفطية

 2,212,613 47.1- 7.7- 73.4 1,171,024 1,269,327 النفط

 434,722 5.3- 0.6- 25.8 411,786 414,147 الغاز

الضرائب والرسوم 

 النفطية
17,313 11,862 0.7 -31.5 -21 15,011 

إجمالي اإليرادات 

 النفطية
1,700,787 1,594,672 100 -39.8 -40.1 2,662,346 

 إليرادات غير النفطيةا

 202,895 10.7 16.3 53.5 224,534 193034 الضرائب والرسوم 

المنتجات الخدمية 

 والسلعية الحكومية
69,540 74,776 17.8 7.5 38.7 53,918 

االستثمارات 

 واألمالك الحكومية
72,216 83,507 19.9 15.6 1.4 82,347 

 28,170  0.1-  28,170 28,200 اإلعانات 

يعات األصول مب

 الرأسمالية
398 564 0.1 41.7 -37.7 902 

الغرامات 

والجزاءات 

واإليرادات 

 المتنوعة

33,152 35,933 8.6 8.4 -39 58,892 
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 2014 2015 البيان

 الفعلي االعتماد  

نسبة 

 المساهمة

)%( 

د 
ما
عت

با
ة 

رن
قا
لم
 ا
بة

س
ن

2
0
1
5

 

ي 
عل
بف
ة 

رن
قا
لم
 ا
بة

س
ن

2
0
1
4

 

 عليالف

مجموع اإليرادات 

 غير النفطية
368,342 419,314 100 13.8 5.1 398,954 

مجموع اإليرادات 

 العامة
2,097,329 2,042,156 100 -2.63 

-

33.90 
3,089,469 

 المصروفات المتكررة

 1,379,273 3.6 1.2 45.9 1,429,501 1,412,871 القوى العاملة

 223,124 6.9 27.4 7.7 238,421 187,112 الخدمات

 147,904 11.3- 10.5 4.2 131,181 118,746 السلع االستهالكية

 36,308 16.5- 8.7 1.0 30,313 27,890 السلع الرأسمالية

 69,058 13.1- 3.0 1.9 59,986 58,248 الصيانة

 729,349 8.3- 9.5- 21.5 668,488 738,631 نفقات تحويلية

اإلعانات وتسديد 

 فوائد الديون
613,088 557,846 17.9 -9.0 9.1 511,215 

 مجموع المصروفات

 المتكررة
3,156,586 3,115,736 100 -1.3 0.6 3,096,230 

مصروفات 

 المشاريع
630,000 443,679 - -29.6 -1.0 448,305 

مجموع المصروفات 

 العامة
3,786,586 3,559,415 - -6.0 0.4 3,544,535 

 (455,066,070) 233.4 10.2- - (1,517,259) (1,689,257) العجز
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 :اإلي الات العامل (1
  ول ن   المام.دوالر لبرميم النفط  60ساس   لى  2015تم ا تماد ميزانية السنة المالية

قدره  هانمفاضدوالر للبرميم     49.76سط سعر البرميم   نا  تنفيذ الميزانية بلغ متو 
 للبرميم من اال تماد.دوالر  10.24

 وهانمفاضالميزانية المعتمدة   ن %2.6 همعدل 2015لسنة  سيرادات الدولة انمفضت 
، وذلك هسبب انمفاض نسهة 2014 هالنتائ  الفعلية للسنةمقارنة  %33.9بلغت نسبتو 

 ة.سلى تغير  سعار النفط بين فترتي ا تماد وتنفيذ الميزاني 2015لتحصيم للسنة المالية ا

 من النات  المحلي اإلجمالي هاخسعار الجارشة لسنة  %16.8 العامة نسهة اإليرادات م لت
من النات  المحلي اإلجمالي  %24.3مليون دينار مقابم  12,122والمقدرة همبلغ  2015

 1مليون دينار. ,72812والهالغ  2014لسنة  هاخسعار الجارشة

 يعات من سجمالي مب %81.8يرادات بي  النفط المام من حقم  بو سعفة ما نسبتو تشكم س

  .%19.7ن حقم الهحرشن بلغت اإليرادات المحصلة م، في حين 2015النفط للسنة المالية 

  وبنسهة  2015نة مقارنة هالميزانية المعتمدة لس %0.6انمفضت مبيعات الغاز بنسهة

، في حين شكلت مبيعات الغاز 2014 ن مستواعا الفعلي لسنة  %5.3انمفاض بلغت 

حيث  2014من سجمالي اإليرادات النفطية، مقارنة هالعام  25.8ما نسبتو  2015في سنة 

 .%16.3بلغت 

  لف  17,105لحساب احتياطي اخجيال القادمة  2015بلغت المهالغ المحولة في سنة 
، مسجلة انمفاض بلغت نسبتو 2014 لف دينار في سنة  21,173مقابم دينار 
19.21%. 

 

 

                                                           
  تقرير الحساب الختامي 2015 صفحة 147
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 اإلي الات اللفطلل: -أ

 2014 – 2015اإلي الات اللفطلل 

 ) لف دينار هحرشني(        

 2014 علي  2015اعتمال  2015 علي  البلان
لسبل 
 المساهمل

لسبل المقا لل 
 2015باعتمال 

لسبل المقا لل 
 2014بفعلي 

 (47.1) (7.7) 73.4 2,212,613 1,269,327 1,171,024 يرادات النفطس

 (5.3) (0.6) 25.8 434,722 414,147 411,786 يرادات الغازس

 (21) (31.5) 0.7 15,011 17,313 11,862 الضرائب والرسوم النفطية

 0.0 0.0 0 0 0 0  وائد االست مارات النفطية

  39.8 100 2,662,346 1,700,787 1,594,672 إ مالي االي الات اللفطلل

 

 مبلعات اللفط

 2015 علي  2015اعتمال  2014 علي  البلان
لسبل 
 المساهمل

لسبل المقا لل 
 2015باعتمال 

لسبل المقا لل 
 2014بفعلي 

 (52.8) (16.1) 81.8 957,404 1,141,434 2,027,313 حقم  بو سعفة 

 11.7 55.3 19.7 230,725 148,534 206,473 حقم الهحرشن

احتياطي اخجيال 
 القادمة

(21,173) (20,641) (17,105) (1.5) (17.1) (19.2) 

 (47.1  (7.7  100 1,171,024 1,269,327 2,212,613 مبلعات اللفط

 
 لتاج حقل البح ين:إ
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مليون برميم وهمعدل سنتاج  18.5من النفط المام  2015 بلغ سنتاج حقم الهحرشن لسنة
النفط المام  حيث بلغ سنتاج حقم الهحرشن من 2014 برميم، مقارنة هالعام 51,000يومي بلغ 

مليون برميم مرل 17.4برميم، في مقابم  49,000مليون برميم وهمعدل انتاج يومي بلغ  17.8
 برميم. لف  48، همعدل انتاج يومي بلغ 2013السنة المالية 

 

 إلتاج حقل ابد سعفل:

م من سنتاج حقم  بو سعفة 2015 مرل السنة المالية بلغت حصة حكومة ممل ة الهحرشن
حيث بلغ  2014  لف برميم مقارنة هالعام 150.9مليون برميم وهمعدل سنتاج يومي قدره  55.1
  لف برميم. 153.6مليون برميم وهمعدل سنتاج يومي قدره  56.1حقم ابو سعفة  سنتاج

 عدللل:كملات اللفط الاام المستد ل من المملكل الع بلل الس

مليون  76.0مليون برميم مقابم  78.7م 2015 بلغت كمية النفط المام المستورد  ام
، كما بلغ المعدل 2013برميم  ام  مليون  78.6، و%3.6هارتفاع قدره     م2014 برميم  ام

 .2015 لف برميم يوميا  سنة  216اليومي للنفط المام المستورد ما يقارب 

 : 2كملات اللفط المك  

                                                           
  يتكون النفط المكرر الذي يتم معالجته من النفط المستورد من المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى النفط المنتج من حقل البحرين.2
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 مليون برميم مقابم 97لمصفاة الت رشر  2015العام  ت كمية النفط المام المكرر مرلبلغ .1
، 2014مقارنة هالعام  %3.2قدره  هانمفاض    2014مليون برميم مرل السنة المالية  94
  .2013برميم مرل  مليون  100و

 مقابم 2015 لف برميم يومي ا للعام  265.6 بلغ المعدل اليومي للنفط المكرر في حدود .2
 .2013 للعامبرميم   لف 273.8و 2014للعام  لف برميم يوميا  257.3

 صال ات المشتقات اللفطلل:

مليون برميم  87.9مليون برميم مقابم  87.6 2015 بلغ سجمالي ال مية المصدرة سنة
 لف برميم مرل السنة  240.1كما بلغ المعدل اليومي للصادرات  2014 مرل السنة المالية

 ن  %0.3هانمفاض قدره   ،  2014 لف برميم في السنة المالية  240.7مقابم  2015مالية ال
 . 2014السنة المالية 

 المبلعات المحللل:

مليون برميم مرل السنة  10.5بلغت كمية المبيعات المحلية من المنتجات البترولية 
 لف برميم  28.7 لسنة حواليا، وبلغ االستلرك اليومي للذه المنتجات مرل نفس 2015المالية 

 .2014برميم  لى التوالي في سنة   لف 27.4ومليون برميم  10.0يوميا، مقابم 

 إلتاج الغاز الطبلعي دالمصاحب:

مليون قدم مكعب  751,615ما يعادل  2015بلغ سنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب سنة 
مليون  23,190هارتفاع قدره     2014مليون قدم مكعب مرل السنة المالية  728.425 مقابم

 مليون قدم مكعب. 679,474بلغ  2013، وفي سنة %3.2قدم مكعب وعي تعادل ما نسبتو 

 :الغاز مبلعات

انتاج الغاز يتم استمدامو هال امم في االستلرك المحلي وكذلك من قبم تجدر المرحظة  ن 
لنفط وذلك للمحافظة  لى الشركات الصنا ية، سضافة سلى استمدامو في  مليات حقن آهار ا

 مستويات اإلنتاج.
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  مقارنة هالميزانية  %0.6يكشف تقرشر الحساب المتامي  ن مبيعات الغاز قد انمفضت بنسهة
 ن مستواعا الفعلي في سنة  %5.3، وبنسهة انمفاض قدرعا 2015المعتمدة للسنة المالية 

2014. 
  مالي اإليرادات النفطية، مقابم من سج %25.8ما نسبتو  2015شكلت مبيعات الغاز في سنة

 .2014في سنة  16.3%

  لدل يدضح لسب استفالك الغاز من قبل الش كات الصلاعلل

 االستفالكلسبل  ال فل المستفلكل

 %44.9 عيئة ال لربا  والما  وشركات ال لربا  اخمرى )شركة الدور للطاقة وشركة العزل للطاقة وشركة الحد للطاقة(

 %26.6 هحرشن ) لها(شركة  لمنيوم ال

 %11.1 شركة نفط الهحرشن )هاهكو(

 %8.1 شركة الملي  لصنا ة البتروكيماويات 

 %9.3 الشركات الصنا ية اخمرى العاملة في الممل ة و مليات حقن اآلهار

 

 اإلي الات غي  اللفطلل: -ب

 يث ارتفعت ساعمت اإليرادات غير النفطية في الحد من االنمفاض إلجمالي اإليرادات، ح
 ن الميزانية المعتمدة للسنة  %113.8اإليرادات الفعلية غير النفطية المحصلة بنسهة 

 .2014مقارنة هالنتائ  الفعلية للسنة المالية  %5.1وبنسهة  2015المالية 
  بنسهة سجمالي اإليرادات و  من %20.5نسهة  2015لسنة  النفطيةتم م االيرادات غير

، مقابم نسهة 2015إلجمالي هاخسعار الجارشة المقدرة لسنة من النات  المحلي ا 3.5%
من النات  المحلي اإلجمالي لسنة  3.1بنسهة و  2014من سجمالي اإليرادات لسنة  13%

2014. 
  من اإليرادات غير  53.5والهالغة للذه االيرادات،  النسهة اخ برتشكم الضرائب والرسوم

بلغت نسهة االست مارات واخمرك و نية المعتمدة،  ن الميزا %16.3النفطية، هارتفاع قدره 
 ن الميزانية المعتمدة، والمنتجات  %15.6بزشادة بلغت  %19.9الحكومية ما نسبتو 
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من سجمالي اإليرادات غير  %17.8المدمية والسل  الحكومية حيث شكلت ما نسبتو 
والجزا ات واإليرادات ت الغرامات غ ن الميزانية المعتمدة، وبل %7.5النفطية هارتفاع بلغ 

، وبلغت %8.4من سجمالي اإليرادات غير النفطية هارتفاع بلغ  %8.6 نسهة المتنو ة
فقط من سجمالي اإليرادات غير النفطية هارتفاع بلغ  %0.1مبيعات اخصول الر سمالية 

  ن الميزانية المعتمد. 41.7%
  من التقديرات المعتمدة  %116.3بلغت نسهة التحصيم الفعلية إليرادات الضرائب والرسوم

، 2014 ن مستواعا الفعلي لسنة  10.7وبنسهة ارتفاع قدرعا  2015للا للسنة المالية 
من  %53.5ما نسبتو  2015شكلت اإليرادات المحصلة من الضرائب والرسوم في سنة و 

 .2014لسنة  %51سجمالي اإليرادات غير النفطية، مقابم 
 107.5رادات المنتجات والمدمية والسل  الحكومية بلغت نسهة التحصيم الفعلية إلي% 

، 2014 ن مستواعا الفعلي لسنة  %38.7مقارنة هالميزانية المعتمدة، وارتفعت بنسهة 
من سجمالي  17.8شكلت اإليرادات من المنتجات المدمية والسل  الحكومية ما نسبتو و 

 .2014في سنة  13.5اإليرادات غير النفطية مقابم 
  التحصيم من اإليرادات المحصلة من االست مارات واخمرك الحكومية ما نسبتو بلغت نسهة

مقارنة هالتقديرات  15.6مقارنة هالميزانية المعتمدة للا، هارتفاع بلغت نسبتو  115.6%
مقارنة همستواعا الفعلي في سنة  %1.4وهمعدل نمو بلغ  2015المعتمدة للسنة المالية 

من سجمالي اإليرادات  %19.9خمرك الحكومية ما نسبتو شكلت االست مارات وا، و 2014
 .2014المالية  ةفي السن %21مقابم  2014غير النفطية للسنة المالية 

  ن الميزانية المعتمدة، وانمفاض  %41.7زشادة سيرادات مبيعات اخصول الر سمالية بنسهة 
، وذلك لعدم 2014 مقارنة همستواعا الفعلي للعام 2015للعام  %37.5مستواعا بنسهة 

 .2015بي   راضي مرل العام 

  ن الميزانية المعتمدة،  %8.4زشادة سيرادات الغرامات والجزا ات واإليرادات المتنو ة بنسهة 
، وذلك 2014الفعلي للعام  مقارنة همستواعا 2015للعام  %39وانمفاض مستواعا بنسهة 

هسبب دف  مصروفات سنوات ساهقة، وانمفاض التحصيم من الفوائض النقدية من الجلات 
 .2015المستقلة والتحوشلية هشكم ملحوظ مرل العام 
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  لدل يبين لسبل تحصيل اإلي الات غي  اللفطلل

 أل  ليلا 

 التحصيل الفعللل لسبل 2015  علي  2015 اعتمال البلان

 116.3 224,534 193,034 ضرائب والرسومال

 107.5 74,776 69,540 المنتجات المدمية والسلعية الحكومية

 115.6 83,507 72,216 االست مارات واخمرك الحكومية

 141.7 564 398 مبيعات اخصول الر سمالية

 108.4 35,933 33,152 الغرامات والجزا ات واإليرادات المتنو ة

 112.2 419,314 368,342 الات غي  اللفطللإ مالي اإلي  

 

 :العاملالمص د ات (  2
 المص د ات المتك   : -أ
  من  %98.7دينار، وقد شكلت ما نسبتو  3,115,736بلغ سجمالي المصروفات المت ررة

مقارنة همستواعا في  %0.6سجمالي الميزانية المعتمدة، كما سجلت ارتفاع بلغت نسبتو 
من سجمالي  %87.5المصروفات المت ررة ما نسبتو  .  وقد شكلت2014العام 

، مقابم 2015من النات  المحلي اإلجمالي للسنة المالية  %29.4المصروفات، وبنسهة 
 .2014 لى التوالي في السنة المالية  %27.8و 87.4%

 المص د ات المتك    حسب القطاعات
 ) لف دينار(

 لسبل الف ق بين االعتمال دالفعلي المساهمل للسب الص ف لسبل 2015  علي 2015 اعتمال البلان
 2.7 36.0 102.7 1,120,504 1,090,531 قطاع اإلدارة العامة
 8.0 22.0 108.0 685,441 634,429 االجتما يةقطاع المدمات 

 1.8 0.7 101.8 23,082 22,672 قطاع المدمات االقتصادية
 (0.1)  13.2 99.9 408,891 409,205 قطاع البنية اخساسية
 (1.2)  1.2 98.8 38,433 38,891 الميزانيات المتنو ة
 (12.6) 26.9 87.4 839,385 960,857 الميزانيات التحوشلية

  100.0 98.7 3,115,736 3,156,586 إ مالي المص د ات المتك   
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 المص د ات المتك    حسب األبداب
 ) لف دينار(

 فعلي الهاب
2014 

 ا تماد
2015 

 فعلي
2015 

 هةنس
 المساعمة 

نسهة المقارنة 
 2015 ها تماد

نسهة المقارنة 
 2014هفعلي 

 3.6 1.2 45.9 1,429,501 1,412,871 1,379,273 نفقات القوى العاملة
 6.9 27.4 7.7 238,421 187,112 223,124 نفقات المدمات

 (11.3) 10.5 4.2 131,181 118,746 147,904 نفقات السل  المستلل ة
 (16.5) 8.7 1.0 30,313 27,890 36,308 الر سمالية نفقات السل 

 (13.1) 3.0 1.9 59,986 58,248 69,058 نفقات الصيانة
 (8.3) (9.5) 21.5 668,488 738,631 729,349 النفقات التحوشلية

 9.1 (9.0) 17.9 557,846 613,088 511,215 اإل انات وتسديد فوائد القروض
 0.6 (1.3) 100 3,115,736 3,156,586 3,096,230 سجمالي المصروفات المت ررة

 

 :مص د ات المشا يع -ب

 2015 علي  2014 علي  2013 علي  البلان
لسبل المقا لل باعتمال 

2015 

لسبل المقا لل بفعلي 
2014 

 (1.0) (29.6) 443,679 448,305 476,701 مصروفات المشارش 

 0.4 (6.0  3,559,415 3,544,535 3,353,745 إ مالي المص د ات العامل

 

 ا في مصروفات ي رحظ  ن عناك ارتفا  ا مستمر ا في المصروفات المت ررة وانمفاض 
 المشارش  المنتجة. 

  لم يوضح الحساب المتامي وتقرشر  دا  تنفيذ الميزانية اخسهاب الجوعرشة ورا  انمفاض
ة عي نفس المبررات مصروفات المشارش  الفعلية،  ما هالنسهة للمبررات التي ذكرتلا الحكوم

التي تذكرعا في كم مرة وعي التضمير في سقرار الميزانية مما  دى سلى تضمير تنفيذ هعض 
 المشارش . 
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 :الع ز

  (هحرشنيدينار  ) لف 2015و 2014 الماليتين للسنتيندناه العجز الفعلي  يوضح الجدول. 
  علي البلان

2014 
 اعتمال
2015 

  علي
2015 

 لسبل المقا لل
 2015مال باعت

 لسبل المقا لل
 2014بفعلي 

 (33.9) (2.6) 2,042,156 2,097,329 3,089,469 مجموع سيرادات الدولة
 0.4 (6.0) 3,559,415 3,786,586 3,544,535 مجموع مصروفات الدولة

 233.4 (10.2  (1,517,259  (1,689,257  (455,066  الفا ض/ الع ز(

من سجمالي اإليرادات العامة  2015ة للسنة المالية نسهة العجز في الميزانية المعتمد -
 .%44.6ونسبتو من سجمالي المصروفات العامة عي  %80.5عي 

مقارنة هالميزانية  2015في العام  %2.6سجمالي اإليرادات العامة بنسهة  سجم -
مما  دى سلى انمفاض ، %6.0عدل المصروفات العامة بنسهة ، وانمفاض مالمعتمدة

 %74.3 لف دينار. حيث وصلت نسبتو سلى  1,517,259سلى العجز المالي 
جمالي المصروفات العامة  لى التوالي. %42.6و  من سجمالي اإليرادات العامة واد

 ن العجز  %233.4همعدل  2015هالمقابم ارتف  العجز المتحقق في السنة المالية  -
شكم العجز   لف دينار.  وقد 455,066والهالغ  2014المتحقق في السنة المالية 

 %3.6، مقابم 2015من سجمالي النات  المحلي في العام  %12.5المتحقق ما نسبتو 
 .2014في العام 
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 :المبالغ الملد  

من المرحظ  نو قد تم تدوشر المهالغ التي لم تصرف من الميزانية لتغطية التزامات الوزارات 
. )تم م مهالغ مرحلة سلى ميزانية السنة 2015ية والجلات الحكومية وذلك لد م ميزانية السنة المال

( وقد ذعبت كم اال تمادات 2016( لسنة 8وذلك هموجب القرار الوزار  رقم ) 2015المالية 
 لف دينار وذلك لتغطية التدفقات النقدية للعديد  59,000المدورة لمصروفات المشارش  حيث بلغت 

صهحت قيد التنفيذ  صهحت جاعزة للتنفيذ الفعلي  و  من المشارش  التي است ملت دراستلا الفنية و 
 .2016مرل سنة 

 بلان االعتمالات الملد   للسلل

 2015 2014 2013 البلان

 0 0 0 المصروفات المت ررة 

 59,000 185,000 270,562 مصروفات المشارش 

 59,000 185,000 270,562 ا مالي المبالغ الملد  

 

 

 :اللين الحكدمي

 دينار  لف  7,229,414هقيمة سجمالية قدرعا  2015ين الحكومي للسنة المالية ارتف  الد
 ، فقد بلغ الدين العام2014مقارنة  لى ما كان  ليو في السنة المالية  %29.7وبنسهة 

 دينار.  لف  5,573,666
  2015من سجمالي القروض للسنة المالية  %57.3شكلت القروض المحلية ما نسبتو ،

 %54.0و %46.0. مقابم ما نسبتو %42.7قروض المارجية ما نسبتو بينما شكلت ال
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كما بلغ الدين الحكومي ما نسبتو  .2014 لى التوالي من سجمالي القروض للسنة المالية 
 %43.8مقابم  2015من سجمالي النات  المحلي هاخسعار الجارشة المقدر لسنة  59.6%
 .2014سنة في 
 
 
 
 

  أل  ليلا ( اللين الحكدمي
 لسبل اللمد  االلافاض( لسبل المساهمل 2015 2014 2013 البلان

 37.5 57.3 4,143,127 3,012,383 2,958,638 الق دض المحللل

 39.0 23.7 1,710,000 1,230,000 1,130,000  ذونات المزانة

 19.4 1.8 129,000 108,000 108,000 صكوك السلم اإلسرمية

 83.8 14.7 1,066,000 580,000 620,000 صكوك التضجير اإلسرمية

 66.7- 0.0 3,127 9,383 15,638 قروض داملية  مرى 

 13.8 17.1 1,235,000 1,085,000 1,085,000 سندات التنمية الحكومية المحلية

 20.5 42.7 3,086,287 2,561,283 2,417,084 الق دض الاا  لل

 0.0 3.9 282,000 282,000 564,000 صكوك التضجير اإلسرمية الدولية

 27.3 36.4 2,632,000 2,068,000 1,598,000 سندات التنمية الحكومية الدولية

 18.5- 2.4 172,287 211,283 255,084 قروض صناديق التنمية

 29.7 100.0 7,229,414 5,573,666 5,375,722 إ مالي الق دض

 
  فقد بلغت الفوائد المترتهة  2014 هالعامارتفاع الفوائد المترتهة  لى الدين الحكومي مقارنة

 296,000مقابم الميزانية اخصلية للا والهالغة   لف دينار 269,458 لى الدين الحكومي 
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 لف  227,355والهالغة  2014مقارنة همستواعا الفعلي في السنة المالية  %18.5وبنسهة 
 دينار. 

  سجمالي اإليرادات من  %13.2شكلت الفوائد المترتهة  لى الدين الحكومي ما نسبتو
وما  2015من سجمالي المصروفات العامة للسنة المالية  %7.6المحصلة وما نسبتو 

للسنة المالية  ةمن سجمالي النات  المحلي اإلجمالي هاخسعار الجارشة المقدر  %2.2نسبتو 
 .2014 لى التوالي في السنة المالية  %1.8و %6.4و %7.4، مقابم 2015

 

: مالحظات ال احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية لجنة حول رابعاا

م، وتقرير أداء تنفيذ امليزانية وكشف املناقالت من حساب 2015ديسمرب  31يف 

 :  م2015تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية 

 

حل لللدلل للسااااااااالل الحسااااااااااب الاتامي المد تقل  الل لل ال فل الحكدمي الذي بذل إلعلال 

م، دتق ي  ألاء تلفيذ الميزاللل دكشاااا  الملاقالت من 2015للساااامب   31الماللل الملتفلل  ي 

، دالذي  اء بتفاصيل م2015حساب تقلي ات أا ت للدزا ات دال فات الحكدملل للسلل الماللل 

حصاءات تدضلحلل عن اإلي الات دالمص د ات دالمؤش ات االقتصاللل ألبدابفا، حي ث الحظت دا 

عل  بلالات مفصااااااااالل عما تحق  من  الحسااااااااااب الاتاميالل لل التطد  الملمدس  ي احتداء 

مبالئ دأهلاف الميزاللل دما تم إل ازه من ب امج دألشاااااطل دمشاااااا يع تفصااااايللل  ي القطاعات 

إال ألفا ت ت أله الزالت هلاك بعض المالحظات عل  الحسااااااااب تد زها  ي الحكدملل الماتلفل؛ 

 :لتالللاللقاط ا
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استلمت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية الحساب المتامي الموحد للدولة للسنة المالية   .1

م، وتقرشر  دا  تنفيذ الميزانية وكشف المناقرت من حساب 2015ديسمبر  31المنتلية في 

، م2017مايو  28بتارشا  م2015تقديرات  مرى للوزارات والجلات الحكومية للسنة المالية 

لسر ة متاهعة  دا  الجلات الحكومية واالستفادة من فإن اللجنة ومن منطلق حرصلا لذا 

تحث جمي  الجلات  لى  دم التضمر في نظر مرحظات اللجنة في الوقت المناسب 

حالتلا سلى مجلس الشورى   .ودراسة الحساهات المتامية مستقهر  واد

ات االقتصادية والمالية سال االقتصاد الهحرشني من تطور في هعض المؤشر  رغم ما حققو .2

، وال يزال النشاط النفطيةالنمو في القطا ات غير معدل في   هط نو اليزال يعاني من 

الدولة هشكم   بر  لى  تعتمدحيث ، االقتصاد  يعتمد هشكم كبير  لى القطاع النفطي

ن ذلك ، 2015سنة المالية في ال %78.2اإليرادات النفطية وبنسهة  في  د  يعتبر غير مجواد

ظم استمرار تذبذب  سعار النفط المام العالمية و دم استقرارعا  ند مستوى يحقق التوازن 

مطة واضحة بديلة لتنوي  مصادر دمم  وض  لى  العممفي الميزانية، و ليو يجب 

 الدولة.

في تزايد مستمر مما يؤ ر  لى قدرة الدولة  ومدمة الدين العام الدين العامحجم ال يزال  .3

 ن يمضعا للمراقهة والمراجعة  مما يستد ي النظر فيالنمو االقتصاد ، ق تحقيفي 

وتقليص تض يراتو  ومدمتو المطط والبرام  لتمفيف حجم الدينوجود ضرورة مستمرة، م  ال

 .هشكم ماص المركز الماليتو  لى  لى االقتصاد الوطني هشكم  ام وتض يرا

ة للوزارات والجلات الحكومية  نلا مصصت الحظت اللجنة في البند الماص هالمهالغ المدور  .4

كا تمادات لمصروفات المشارش  سال  نلا ظلرت فقط كمبلغ واحد دون تفرشدعا وتوضيح 

هضن  ت رر مرحظاتلاالجلات والوزارات الممصصة للا تلك المهالغ، و ليو فإن اللجنة 
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 تك  ت هذه  تظلر الحساهات المتامية المهالغ المدورة كا تمادات للمشارش  مفردة.

 .(سلدات الماضلللالمالحظل  ي تق ي  الل لل بشالن الحساب الاتامي ل

كما تقترح اللجنة بتضمين الحساب المتامي للبيانات المالية التي نصت  لية المادة رقم  .5

هشضن الميزانية العامة.  حيث تتضمن  2002( لسنة 39( من المرسوم هقانون رقم )1)

الموحدة كر من الميزانية العمومية، وبيان اإليرادات والمصروفات، البيانات المالية السنوية 

وبيان التدفق النقد ، و   بيانات  و سفصاحات  مرى يحددعا الوزشر،  و تطلب هموجب 

 المعايير المحاسبية المتعارف  ليلا.

 

ا 
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامس

 

لرئحة الداملية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة  لى امتيار كم ( من ا 39س ماال  لنص المادة ) 

 من:

 مق ً ا أصلياااااًا.  األستاذ  ضا عبلهللا   ج .1

 مق ً ا احتلاطياًا.  األستاذ  دال حبيب الالاط .2

 

ا 
ا
 اللجنة: توصية-سادس

 الموقر هما يلي: اللجنة المجلسوصي ت
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للسمب   31ل للسلل الماللل الملتفلل  ي الحساب الاتامي المدحل لللدلالمدا قل عل  اعتمال 

م، دتق ي  ألاء تلفيذ الميزاللل دكش  الملاقالت من حساب تقلي ات أا ت للدزا ات 2015

 المالحظات الدا ل   ي التق ي .، بم2015دال فات الحكدملل للسلل الماللل 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                   ر عبدالعزيز حسن أبلالدكتو           

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية       رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م 2017 مايو  31التاريخ : 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

ديسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الموضوع: 

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقالت من حساب تقديرات أخرى 2015

 م.2015للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2016مايو  28بتاريخ      

الحساب  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق / ف  562، ضمن كتابه رقم ) المجلس

م، وتقرير أداء 2015ديسمبر  31الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

ات أخرى للوزارات والجه تنفيذ الميزانية وكشف المناقالت من حساب تقديرات

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك  م،2015الحكومية للسنة المالية 

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

، عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا      م2017مايو  31وبتاريخ      

الحسرراب الختامي الموحد للدولة للسررنة المالية ، حيث اطلعت على الرابع والعشرررين

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشررررف المناقالت 2015ديسررررمبر  31المنتهية في 
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  م2015ات الحكومية للسرررررنة المالية من حسررررراب تقديرات أخرى للوزارات والجه

 وذلك   ضور المستش ر الق  و ي   لم   .

لمبادئ الحساب الختامي إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة      

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

      الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ترى اللجنة سالمة     

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشرررررف المناقالت من حسررررراب 2015ديسرررررمبر  31

من الناحيتين ، م2015ات الحكومية للسررررررنة المالية زارات والجهتقديرات أخرى للو

 الدستورية والقانونية.

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                         
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 (4ملحق رقم )
تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص الحساب 

الختامي الحتياطي األجيال 

لقادمة للسنة المالية المنتهية ا

م بعد 2015ديسمبر  31في 

تدقيقه من قبل ديوان الرقابة 

 المالية واإلدارية.
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 م2018يناير  14التاريخ: 

 14لرقم: ا

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

 احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املاليةحـــول 
بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية  2015 ديسمرب 31املنتهية يف 

 .واإلدارية

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي الرابع 

 :مقدمــــــة

 4ف ا ل م ل /  559  و مو ب الخط ب ر م )م2017م ةو  28خ  ت رة

 ر ة  الم    إلن األسددتاذ علي بن صددالح الصددالح(  أرسةةل صةة  ب المع لي 3ج 

الحسددداب الختامي الحتياطي األجيال ل  ع الشةةةؤو  الم لةع واال تصةةة جةع  سةةةخع م  

قبل ديوان بعد تدقيقه من  2015ديسدددمبر  31القادمة للسدددنة المالية المنتهية في 

لم   شةةتد وجراسةةتد وإىجاج تقرةر  شةة  د متضةةم ـةةةةةةةةً  رأي  ؛الرقابة المالية واإلدارية

 .ال   ع لعرضد ى ن الم    المو ر



105 
 

ل /  ما ل  615  و مو ب الخط ب ر م )م2017أكتو ر  16 ت رةخ و 

 15و   ً  ى ن  رار مكتب الم    في ا تم ىد الث  ي الم عقج  ت رةخ  ( 4ج  4ف 

م   خصةةةوا مواصةةة ع جراسةةةع مشةةةروى ا القوا ة  واال ترا  ا 2017ر أكتو 

 قوا ة  التي الزالا  ةج الجر  لج  ال   ع م  أجوار ا عق ج سةةةةةةة  قع  فقج أرسةةةةةةةل 

إلن ل  ع  الشورى مجلس المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح رئيسص  ب 

ال واب  المذكور و رار م    ال سةةةة ب سةةةةخع م   الم لةع واال تصةةةة جةعالشةةةةؤو  

وإىجاج تقرةر  ش  د متضم ـةةةً  رأي ال   ع لعرضد ى ن الم     لم   شتد وجراستد

 المو ر.

 

 :إجراءات اللجنة-أوالا 

 :قامت اللجنة باإلجراءات التالية ،لتنفيذ التكليف المذكور أعال 

 ا تم ى ته  الت لةع: فيالمذكور  ال س بتجارسا ال   ع  (5)

 اريخالت االجتمــــــــــــاع الرقم

 ا تم ى ا ال   ع في جور اال عق ج الع جي الث لث الفصل التشرةعي الرا ع

 م4/6/2017 الث  ي والث ثو   .8

 م11/6/2017 الث لث والث ثو   .9

 م23/6/2017 الخ م  واألر عو   .10

 م25/9/2017 الس ج  واألر عو   .11

 لرا عالفصل التشرةعي ا الرا عا تم ى ا ال   ع في جور اال عق ج الع جي 

 م2017أكتو ر  22 الث لث  .12
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 اريخالت االجتمــــــــــــاع الرقم

 م2017جةسم ر  3 ال  جي ىشر  .13

 م2017جةسم ر  10 الث  ي ىشر  .14

 م2017جةسم ر  24 الث لث ىشر  .15

 م2018ة  ةر  7 الرا ع ىشر  .16

اط عا ال   ع أث    جراسةةةته  ل سةةة ب ا تة طي األ ة ل موضةةةول ال  ث ى ن  (6)

 الوث    المتع قع  د والتي اشتم ا ى ن م  ة ي:

 (مرفق) أي ل  ع الشؤو  التشرةعةع والق  و ةع.ر -

 (مرفق)مذكر    لرأي الق  و ي ل مستش رة  الق  و ةة  ل   ع.  -

مذكر    لرأي الم لي واال تصةة جي ل مسةةتشةة ر الم لي واال تصةة جي ل م   .  -

 (مرفق)

 (مرفق) ش   اال تة طي لأل ة ل الق جمع.  2006( لس ع 28الق  و  ر م ) -

 شةة    م م ىمل م    ا تة طي األ ة ل  2008لسةة ع ( 25مرسةةوم ر م ) -

 (مرفق) .الق جمع

( م  مرسةةةةةوم ر م 18 تعجةل الم ج  ) 2011( لسةةةةة ع 102مرسةةةةةوم ر م ) -

 األ ة ل الق جمع.  شةةةةةةة    م م ىمل م    ا تة طي 2008( لسةةةةةةة ع 25)

 (مرفق)

 (مرفق)  رار م    ال واب ومرفق تد. -

 

 ر اجتماعها كل من:حضلوزارة المالية، وبدعوة من اللجنة   (7)

 وزير المالية.      صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد ةل خليفة .1

 الوكيل المساعد للشؤون االقتصادية.       الســيــد يوسـف عبدهللا حمـــــود .2
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الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي األجيال         محمـد أبـل مالسيد إبراهي .3

 القادمة.

 ئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي.ر  عـالي السيـد عبدالكـريم محمد بو .4

 أخصائي محاسب أول.        الســيــد هشـــــــام إسماعيل السعــــــد .5

 

  :السيد عبدهللا حمود  و ج  ضروزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 المنصوري.

 كما حضر االجتماعات من مجلس الشورى كل من: (8)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتـور محمـد عبـدهللا الدليمـي -1

 المستشار المالي واالقتصادي.  السيدة زهرة يوسف رحمة -2

 المستشار القانوني المساعد.  السيد علي عبدهللا العرادي -3

 أخصائي إعالم أول.  السيد علي عباس العرادي -4

 باحث قانوني.   السيد علي نادر السلوم -5

 ي.باحث قانون  ينة علي أحمد ربيع السيدة أم -6

  محمد رضي السيد و السيد أيوب علي طريف،وتولـــن أم  ـــع ســـــر ال   ـــــع

 .محمد

 

 ألجيال القادمة:االحتياطي لحساب أداء بيانات إنشاء وتطور  -ثانياا

 2006لسةة ع  28 سةة ب ا تة طي األ ة ل الق جمع  مو ب الق  و  ر م تم إ شةة    .1

" الق  و  المذكور ى ن أ د  ( م 2 ةث  صةةةةةةةا الم ج  ) 2006ةولةو  17في 

ا يسدددمى ا خاصدددا األجيال القادمة "  احتياطي حسددداب" تفتح وزارة المالية حسدددابا

( من هذا القانون وعوائد 1ترصدددددد فيه األموال المنصدددددوص عليها في المادة )

   وترصج فةد الم  لغ المقتطعع م  تصجةر ال فط وىوا ج استثم ره ."استثماراتها



108 
 

وا ج ى ن خصةةةةم جوالر أمرةكي  تة طي لأل ة ل الق جمع سةةةة ب اال جخل ةعتمج  .2

ال  رة  ى جم  ةت  وز سعر ال فط خ رج م  ال فط الخ م المصجر  ى  كل  رمةل

ى ن  2006لسةةةة ع  28ق  و  ر م الم   (1  )ت ا الم ج   ةث اجوالرً  40الخ م 

ةقتطع جوالر أمرةكي وا ج م  سةةةةعر كل  رمةل  فط خ م ةزةج سةةةةعره ى ن أ د "

جوالًرا وةتم تصةةةةةجةره  خ رج مم كع ال  رة  اىت  ًرا م  أول السةةةةة ع الم لةع  40

التة لةةع ل فة ذ هةذا القة  و   لتكوة  ا تةة طي خة ا ةسةةةةةةةمن )ا تةة طي األ ةة ل 

القةةة جمةةةع( وال ة وز خفل الم  غ المقتطع أو زةةةة جتةةةد أو التصةةةةةةةرف  ةةة موال 

  ".اال تة طي لغةر العم ة ا االستثم رةع إال  ق  و 

 م م ىمل م    ا تة طي األ ة ل وت جةج  2008لسةة ع  25مرسةةوم ر م ال مة م .3

اختصةة صةة تد  واىجاج ال سةة ب الخت مي ل  سةة ب لكل سةة ع م لةع  وىرضةةد ى ن 

م    الوزرا   و ة م جةوا  الر   ع الم لةع واإلجارةع  مرا  ع وتج ة  المةزا ةع 

 وال س ب الخت مي ل  س ب.

 1ا م  جاا الوارج  م  تصةةةةجةر ال فط الخ م اىت  رً  جأ الخصةةةةم الفع ي م  اإلةرا .4

 وفق ً ل مرسوم. 2007ة  ةر 

 و سعفع أخضعا  مةع ص جراا مم كع ال  رة  م  ال فط الخ م الم تج م   قل  .5

فةم  ىجا م ةع ا شةةةةةةهر جةسةةةةةةم ر  2015إلن  2007إلن اال تط ل خ ل الفتر  

شةةةةةةةهر إلن معجل وذلك  سةةةةةةة ب ا خف ل معجل أسةةةةةةةع ر ال فط في ذلك ال 2008

جوالر ل  رمةل الوا ج  وهو أ ل م  السةةةةةةةعر الم جج في الق  و   معجل  36,73

 جوالر ل  رمةل الوا ج.  40

 45,370,678إلن  2015ا خفضةةةا  ةمع اال تط ى ا لصةةة ل  اال تة طي لع م  .6

وذلك ال خف ل أسةةةةع ر . 2014جوالر ى م  56,615,964جوالر مق ر ع  م  غ 

 سةةةةة ع ا أمرةكةً  ل  رمةل الوا ج خ ل شةةةةةهر جةسةةةةةم ر لالرً جو 40ال فط لم  جو  

 . 2015الم لةع 

ا خفضا إةراجاا استثم راا ال س ب )م مول أر  ح الس ع والجخل الش مل( في  .7

جوالر  32,934,469جوالر مق ر ع ب  5,798,919 ةث   غا  2015ى م 
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ي الع م لعجم و وج أي أر  ح اسةةةةةةةتثم راا م  ىع  كم  ك   فوذلك . 2014ى م 

 BOND GIC GULFمق  ل  1,228,647 ةث تم رصةةةةةةج م  غ و جره  2014

FUND إلض فع إلن ا خف ل في األر  ح الم ولع إلن اال تة طي المتراكم في    

 ةث   غا  2014جوالر مق ر ع   لع م  7,179,912 ةث   غا  2015 الع مع

في الع م جوالر  وذلك  سةةةةةةة ب و وج م  ع  كومةع )ىق راا(   24,764,546

2014. 

 553,955,601م  م موىد  2015جةسم ر  31 ت رةخ المو وجاا   غ إ م لي  .8

رصةج اال تة طي . كم    غ 2014جوالر ى م  501,514,312جوالر مق ر ع ب 

جوالر مقةةة ر ةةةع  م  غ  552,660,680م  غ  2015في  هةةة ةةةةع ىةةة م  المةةة لي

 .2014جوالر ى م  501,369,089

 ي األ لال القالملالم كز المالي الحتلاط

  2015للسمب   31كما  ي 

 (المبالغ باللدال  األم يكي)

 2014 2015 

 المد دلات

 380,886,471 267,321,646 المد دلات غي  المتلادلل

 المد دلات المتلادلل

 النقد وما في حكمو

 مدينون و رصدة مدينة  مرى 

 ودائ   ابتة

 

 

46,967,807 

 

7,417,837 

 

179,807,022 

 

 

72,714,284 

 

3,539,890 

 

96,814,956 
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 173,069,130 234,192,666 إ مالي المد دلات المتلادلل

 553,955,601 501,514,312 إ مالي المد دلات

 المطلدبات داالحتلاطي المالي

 1,294,921 145,223 المطلدبات المتلادللإ مالي 

 االحتلاطي المالي

 االحتياطي المترا م

 عادلةاحتياطي القيمة ال

 

 

478,012,780 

 

23,356,309 

 

 

530,685,364 

 

21,975,316 

 552,660,680 501,369,089 ا مالي االحتلاطي المالي

 553,955,601 501,514,312 إ مالي المطلدبات داالحتلاطي المالي

 االحتلاطي المت اكم
 (المبالغ باللدال  األم يكي)

للسمب   31ال صيل  ي  البلان
2014 

للسمب   31 ال صيل  ي
2015 

 478,012,780 396,937,074 رصيد االحتياطي في بداية السنة
 7,179,912 24,764,546  رباح السنة

 45,492,672 56,311,160 اخموال المحولة سلى حساب االحتياطي مرل السنة
 530,685,364 478,012,780 ال صيل  ي لفالل السلل

 2015-احتياطي اخجيال القادمة  –ة واالدارشة المصدر: تقرشر ديوان الرقاهة المالي
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 المد دلات المتلادلل:
a.  مليلدن دأ صل  مليلل أا ت 

للسمب   31ال صيل  ي  البلان
2014 

 31ال صيل  ي 
 2015للسمب  

)للودائ   فوائد مستحقة
 واالست مارات(

1,725,574 905,841 

مهالغ مستحقة  لى 
وزارة المالية )تعويض 

ات  ن مصروف
 االحتياطي(

942,242 2,560,579 

 73,470 4,750,021  رصدة مدينة  مرى 
 3,539,890 7,417,837 اإل مالي

 
اخمرى  موال االحتياطي المســــــتحقة  ن جز  من مبلغ مســــــترج   تم م اخرصــــــدة المدينة
( والذ  تم تحوشلو سلى Fidelity European Dynamic Fundمن ت اليف سدارة اســـت مارات )

،  ما اخرصــــــــدة المدينة اخمرى للعام الســــــــابق فقد 2016فبراير  18ب االحتياطي بتارشا حســــــــا
والهالغ قيمتلا  2014كانت تم م  موال االحتياطي المســتحقة  ن صــادرات النفط لشــلر ديســمبر 

 2015يناير  14دوالر  مرشكي، وقد تم تحوشللا سلى حســـــــــــــــاب االحتياطي بتارشا  4,717,434
دوالر  مرشكي يم م جز  من مبلغ مســترج  من ت اليف اســت مارات  32,587لغ هاإلضــافة سلى مب

(Fidelity European Dynamic Fund والذ  تم تحوشلو سلى حســــــاب االحتياطي بتارشا  )
 .2015مارس  25
  الفوائد المســــــــــتحقة عي من المؤســــــــــســــــــــات المالية التي  ود ت فيلا الودائ  قصــــــــــيرة اخجم

 .2015ديسمبر  31والمستحقة في 

  تتجاوز  ر ة  شــلر من تارشا سيدا لا، وتحتســب ال جمي  الودائ  ال ابتة ذات فترة اســتحقاق
 2014 ما في العام ) 2015سنويا في  ام  %2و %1.2 ليلا فوائد همعدل يتراوح ما بين 

 سنويا(. %2.15و %1: فقد تم احتساب فوائد همعدل يتراوح ما بين
 دلا ع قصي   األ ل -2

 األ ل دلا ع قصي  

 2015للسمب   31ال صيل  ي  2014للسمب   31ال صيل  ي  البلان

 حسابات جارية بالبنوك
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 - 26,192   ك ال  رة  الوط ي

 22,714,284 5,675,937   ك الخ ةج الجولي

 - 1,335,750  ي  ي مورغ  

 - 400,089 شركع األورال الم لةع واالستثم ر

 22,714,284 7,437,968 كبالبنو إجمالي الحسابات الجارية

 دلا ع قصي   األ ل

 10,000,000 4,086,273 بنك الهحرشن وال وشت

 15,000,000 - بنك ستاندرد تشارترد

 - - بنك الملي  الدولي

 25,000,000 - البنك اخعلي المتحد

 - 15,000,000 بنك الهحرشن االسرمي

 - 10,443,566 بنك التموشم ال وشتي

 - - بنك اإل مار

 - - البنك الهحرشن السعود 

 - - مصرف السرم

 - - ستيت  بنك  وف  نديا

 - 10,000,000 بنك مسقط الدولي

 - -    سي    سي بنك

 50,000,000 39,529,839  الدلا ع قصي   األ لإ مالي 

إ مالي الحسااااااااااابات ال ا يل بالبلك 
 دالدلا ع قصي   األ ل

46,967,807 72,714,284 
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 ال   الودائ  قصـــــــــيرة اخجم يتم احتســـــــــابلا هالدوالر اخمرشكي، وعي ذات فترة اســـــــــتحقاقجمي 
 %1 شــــــــــــــلر من تــارشا سيــدا لــا، وتحتســــــــــــــــب  ليلــا فوائــد همعــدل يتراوح مــا بين  3تتجــاوز 

 سنويا(. %1.75و %1: 2014) 2015سنويا في  ام  %1.85و

 

 الدلا ع الثابتل

ديسمبر  31الرصيد في  البيان
2014 

 31د في الرصي
 2015ديسمبر 

 - 25040667 بنك ستاندر تشارترد
 17,556,887 41678400 بنك الهحرشن وال وشت
 5,173,323 28314358 بنك الهحرشن الوطني

 - - ا  سي ا  سي ا  بنك
 - 8112025 ستيت بنك اوف انديا
 19,296,910 4119403 بنك الهحرشن االسرمي

 25,023,580 24527124 مصرف السرم
 - - بيت التموشم ال وشتي

 9,497,984 - بنك بي  م آ 
 20,266,272 48015045 البنك اخعلي المتحد
 - - بنك مسقط الدولي

 96,814,956 179807022 اإل مالي
 

 لعم المص د ات التشغيللل لالحتلاطي 

هشــــــــــــــضن نظام  مم مجلس  2008( لســــــــــــــنة 25( من المرســــــــــــــوم رقم )13تنص المادة )  
زمــة خدا    مــال المجلس في رطي االجيــال القــادمــة  لى  ن "تــدرج اال تمــادات المــاليــة الاحتيــا

 الميزانية العامة للدولة ".

تم دف  مصـــــــروفات ماصـــــــة هاالحتياطي من الميزانية التحوشلية المدرجة ضـــــــمن الميزانية 
ي تلــك ، وقــد بلغ اجمــال2015ديســــــــــــــمبر  31العــامــة للــدولــة  ن الســــــــــــــنــة المــاليــة المنتليــة في 

 دوالر امرشكي، وفيما يلي بيان ذلك:  3,546,132المصروفات مبلغ 
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 مالحظات 2015 2014 2013 البلان

مكافآت   ضا  
 مجلس االحتياطي

مبلغ مكافآت   ضا  مجلس االحتياطي  288,636 148,936 77,128
يم م مكافآت  2015المسجم في  ام 
.كما 2014و 2015اخ ضا  لعامي 
كافآت المسجم في  ام يم م مبلغ الم

 2013مكافآت اخ ضا  لعام  2014
والتي تم سدادعا وتسجيللا في  ام 

. والجدير هالذكر  ن مكافآت 2014
والهالغة  2015  ضا  المجلس للعام 

دوالر  مرشكي لم تدف  حتى  148,936
يد صرف المكافآت وفق ا متارشمو نظر ا لتج

( 2334-5لقرار مجلس الوزرا  رقم )
جميد صرف مكافآت رؤسا  هشضن ت

و  ضا  المجالس واللجان والشركات 
 2015الحكومية لمدة دورتي ميزانية 

 .2018و 2017ودورة ميزانية  2016و
رواتب القائمين 
 لى حساب 
 االحتياطي

173,723 88,555 261,076  

 تعاب مدقق 
 الحساهات

7,979 9,309 13,298 - 

الرسوم اإلدارشة 
للمحافظ 
 االست مارشة

- 1,207,427 2,387,677  

  37,132 370,065 65,170 مصروفات  مرى 
رسوم المدمات 

 االستشارشة
- - 558,313  

 - 1,824,292 1,824,292 324,000 الم مدع
 

 

 2015 – 2007قلمل االقتطاعات لصالح حساب االحتلاطي االل الفت   
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 باللدال  األم يكي
 قيمة االقتطاع السنة

 ()المهالغ المحولة

 المجموع سيرادات االست مارات

2007 53,943,086 1,192,931 55,136,017 

2008 50,807,984 2,216,967 53,024,951 

2009 55,475,464 981,347 56,456,811 

2010 55,077,772 3,686,217 58,763,989 

2011 54,715,809 5,562,541 60,278,350 

2012 48,194,337 13,663,505 61,857,842 

2013 52,121,682 14,483,818 66,605,500 

2014 56,311,160 32,934,469 89,245,629 

2015 45,375,425 5,798,919 45,492,672 

 552,348,688 80,520,714 472,022,719 اإل مالي

 والتقارشر الساهقة 2014المصدر: تقرشر 
 

 :دزا   الماللل:  أي ثالًثا

 بن  حمد آل مليفة وزشر المالية   نا  اجتماع اللجنة  وضح صاحب المعالي الشيا محمد

دون التسبب  ن من المحافظة  لى  موال الصندوق تمك س سدارة احتياطي اخجيال القادمةمجل ن 

، في الوقت الذ  ولو هسيط في    مسائر، وتجاوز جمي  اخزمات بنجاح، م  تحقيق  ائد سيجابي

، وتحقيق  دا  جم  بين مستوى العالم من مسائر لى  صناديق السياديةال انت فيو ال  ير من 

التحفظ الرزم لحماية  صولو من تهعات الدمول في است مارات  الية المماطر وتنوي  محفظتو 

 لم يتم تحميم حساب احتياطي اخجيال    مصروفات سضافية.االست مارشة. هاإلضافة سلى  نو 

ال  والتي طارئةال الحاالتسال في  سليوال تلجض لدولة وفيما يتعلق هالتصرف في  موال الحساب فإن ا



116 
 

و ن مشروع القانون الماص هالتصرف في  موال الصندوق الزال في مجلس النواب تحتمم التضجيم، 

ولم يبت فيو، مشير ا في الوقت نفسو  ن الحكومة هصدد سحالة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم 

يث تضا اخموال سليو في حال الرما ، وفي حاالت حساب االحتياطي ليكون حساب توازن هح

تم تشكيم لجنة متمصصة كما  وضح معاليو  نو  .الضرورة يتم السحب منو لتغطية العجوزات

توظيف الحساب، هاإلضافة سلى مؤعلة المتيار است مارات تضم في  ضوشتلا العديد من ال وادر ال

 .مارجية شركة استشارشةمن بتوظيف مبرا  االستعانة  م ال وادر الهحرشنية، 

 ن االستراتيجية التي يتهعلا الرئيس التنفيذ  لمجلس احتياطي اخجيال القادمة  وضح فيما و 

هالقرارات االعتمام  تؤكد  لىمن قبم مجلس االحتياطي  والمعتمدةالصندوق في مياراتو االست مارشة 

امم الجودة التي تميز كم ميار ، م  اخمذ هعين اال تهار  و االست مارشة اآلمنة والمضمونة

توجيو االست مارات في  صول ذات طبيعة وتركيهة محددة  م  التض يد  لىاست مار   لى حدة، 

التعامم م  المسارات الممتلفة للمحفظة االست مارشة ها تهارعا مكونات مت املة لمنظومة و المعالم، 

مال المست مر الحفاظ  لى قيمة ر س ال حتمتطبيعة احتياطي اخجيال القادمة  و ن است مارشة موحدة.

ن اللدف اخساسي لرحتياطي عو ت بيت د ائم االستقرار المالي وضمان و  لى المدى الطوشم، 

استدامتو  لى المدى الطوشم، وتحقيق حد معين من العوائد يكفم تغطية ارتفاع معدالت التضمم 

 ت االست مار من ناحية  مرى. من ناحية، والتوجو المتحفظ حيال المماطرة في ميارا

الرئيس التنفيذ  لمجلس   وضحعملية تطوشر محفظة االست مار العقار  لرحتياطي، ما يتعلق هوفي

ا سيكون  المزم  سقامتو قرشه ا اخجيال القادمة االحتياطي هضن مشروع مبنى لقطاع المالي ل رافد 

 ن محفظة احتياطي كما  وضح  ام.والمصرفي وقطاع اخ مال في الممل ة وفي المنطقة بوجو  

ست مارات قصيرة اخجم، وتحديدا  في النقد والودائ  لدى المصارف االفي  موز ةاخجيال القادمة 
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المحفظة في است مارات طوشلة اخجم، في اخسلم المحلية  هاإلضافة سلىالمحلية واخجنبية، 

 والعالمية(. السندات والصكوك ذات الدمم ال ابت )المحليةو واخجنبية، 

 :  أي الل لل: ابًعا

 31الحساب الاتامي الحتلاطي األ لال القالمل للسلل الماللل الملتفلل  ي  ناقشت اللجنة

حيث تّم تهادل وجلات ، بعل تلقلقه من قبل ليدان ال قابل الماللل داإللا يل 2015للسااااااااامب  

 ي واالقتصاد لالماوالمستشار نة والمستشارشن القانونيين للجالنظر حولو من قبم   ضا  اللجنة، 

سلى  ىانتل والذ ر   لجنة الشـــؤون التشـــرشعية والقانونية هالمجلس  لى اللجنة  واطلعتهالمجلس، 

 دم ممالفة الحســـــــــــاب المتامي لمهادد و حكام الدســـــــــــتور، وســـــــــــرمتو من الناحيتين الدســـــــــــتورشة 

  .والقانونية

ديســـــــــمبر  3( والمنعقد بتارشا 11ما لا )كما اســـــــــتضنســـــــــت اللجنة بر   وزارة المالية في اجت

 م.2017

وقد وجدت اللجنة  ن ديوان الرقاهة المالية واإلدارشة قد قام هض مال الرقاهة  لى بيان المركز 

، وبيان اخرباح 2015ديســــــمبر  31المالي الحتياطي اخجيال القادمة للســــــنة المالية المنتلية في 

ت النقدية، هاإلضــــافة سلى ملمص الســــياســــات المحاســــبية والمســــائر والدمم الشــــامم وبيان التدفقا

 ن البيانات المالية المذكورة   ره  -ديوان الرقاهة المالية واإلدارشة –واإليضـــــاحات اخمرى؛ ووجد 

تظلر هصــــــورة  ادلة من كم الجوانب الجوعرشة المركز المالي الحتياطي اخجيال القادمة كما في 

التدفقات النقدية للســـــــنة المالية، وذلك وفق ا لمتطلهات المعايير  و دا ه المالي 2015ديســـــــمبر  31

 الدولية إل داد التقارشر المالية.
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هما يحقق  فضــــــــم  ائد  اســــــــت مار  موال احتياطي اخجيال القادمة لى  عمية  اللجنة تؤكدو 

اخجيـــال القـــادمـــة، وبنـــا    ليـــو فـــإن اللجنـــة تبـــد  احتيـــاطي  لى  موال  ةيســــــــــــــلم في المحـــافظـــو 

للســـــــــنة المالية المنتلية في  الحتياطي اخجيال القادمة  لى الحســـــــــاب المتامي التاليةالمرحظات 

 :2015ديسمبر  31

 االحتياطي لألجيال القادمة؛المحافظة على  ترحب اللجنة بما تحقق من نتائج ساهمت في -1

القادمة  العوائد المتحققة من استثمارات حساب االحتياطي لألجيال إال أن اللجنة ترى أن

 منخفضة.

ترى اللجنة بإنه من الضروري إعادة النظر في التشكيلة اإلدارية لحساب اإلحتياطي  -2

القادمة، وإعطاءه االستقاللية اإلدارية والمالية بشكل كامل، وذلك ليتمتع بالمرونة في 

 توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة وأداء دوره على أكمل وجه.

مالية واالقتصادية حساب االحتياطي لألجيال القادمة للسنة لقد استلمت لجنة الشؤون ال -3

م، لذا فإن اللجنة ومن منطلق 2017مايو  28م بتاريخ 2015ديسمبر  31المنت ية في 

حرص ا على تحقيق النتائج اإليجابية تحث جميع الج ات على عدم التأخر في نظر ودراسة 

 شورى.الحسابات الختامية مستقبالً وإحالت ا إلى مجلس ال

  مق  ي المدضدع األصلي داالحتلاطي: ااتلا -اامًسا

اتفقت اللجنة  لى امتيار كم  الشــــــــــــــورى،من الرئحة الداملية لمجلس  (39)س ماال  لنص المادة 

 من:

 مق ً ا أصلياااااًا  بسام إسماعيل البلمحمل األستاذ -1

 مق ً ا احتلاطًياا   ضا عبلهللا   جاألستاذ  -2
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 ل:الل ل تدصلل-سالًسا

في ضــو  المناقشــات واآلرا  التي  بديت   نا  دراســة الحســاب المتامي الحتياطي اخجيال القادمة 

 واإلدارشة،هعد تدقيقو من قبم ديوان الرقاهة المالية  2015ديســــمبر  31للســــنة المالية المنتلية في 

اللل الملتفلل باعتمال الحساااب الاتامي الحتلاطي األ لال القالمل للساالل الم فإن اللجنة توصـــي

 بعل تلقلقه من قبل ليدان ال قابل الماللل داإللا يل. 2015للسمب   31 ي 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 الدكتور عبدالعزيز  حسن أبل                                خالد حسيـن املسـقطي         

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  االقتصادية نائب رئيس جلنة الشؤون املالية و
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 م 2017 مايو  31التاريخ : 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

 31الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في الموضوع: 

 م بعد تدقيقه من ديوان الرقابة المالية واإلدارية.2015ر ديسمب

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2016مايو  28بتاريخ      

الحساب  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق / ف  560، ضمن كتابه رقم ) المجلس

م 2015ديسمبر  31هية في الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنت

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  ديوان الرقابة المالية واإلدارية،بعد تدقيقه من 

 وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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    ، عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2017مايو  31وبتاريخ      

الحسرررررراب الختامي الحتياطي األجيال القادمة ، حيث اطلعت على الرابع والعشرررررررين

ديوان الرقابة م بعد تدقيقه من 2015ديسررررررمبر  31للسررررررنة المالية المنتهية في 

 وذلك   ضور المستش ر الق  و ي   لم   .  المالية واإلدارية

لمبادئ الحساب الختامي الفة إلى عدم مخ –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة      

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

الحسرراب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسررنة المالية  ترى اللجنة سؤؤالمة     

، ديوان الرقابة المالية واإلداريةم بعد تدقيقه من 2015ديسررررررمبر  31المنتهية في 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.

  

 دالل جاسم الزايد                           

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                     

 

 

 

 


