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 لخص لتقرير  م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان
، �عد تدق�قه 2017د�سمبر  31الحساب الختامي الحت�اطي األج�ال القادمة للسنة المال�ة المنته�ة في 

 من قبل دیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة 

 مضمونه
ه المالي والتدفقات ءوأدا 2017د�سمبر  31ظهر المر�ز المالي الحت�اطي األج�ال القادمة �ما في�

 النقد�ة للسنة المنته�ة بذلك التار�خ

اإلحالة إىل 

 اللجنة
 الفصل التشر�عي الخامس – الثانيدور االنعقاد  - 2020 أبر�ل 29

انتهاء اللجنة 

 من املناقشة
 الفصل التشر�عي الخامس – لثالثدور االنعقاد ا - م2020أكتو�ر  28

 عدد االجتماعات

من  2يف الدور 

 5الفصل 
)5( 

 عدد االجتماعات

من  3يف الدور 

 5الفصل 

)1( 

العرض على 

 اجللسة
___ 

رأي ديوان 

الرقابة املالية 

 واإلدارية

احت�اطي األج�ال القادمة خلص الرأي المهني لدیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة حول الب�انات المال�ة لحساب 
م، إلى أن هذه  2018مایو   16، الصادر عنه بتار�خ 2017د�سمبر  31للسنة المال�ة المنته�ة بتار�خ 

  31الب�انات تظهر �صورة عادلة، من �ل الجوانب الجوهر�ة (المر�ز المالي الحت�اطي األج�ال القادمة �ما في
للسنة المنته�ة بذلك التار�خ) وفقا لمتطل�ات المعاییر  ه المالي والتدفقات النقد�ةءوأدا 2017د�سمبر 

 الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة.
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رأي جلنة 

الشؤون 

التشريعية 

والقانونية 

 مبجلس الشورى

 والقانون�ة الدستور�ة تینمن الناحی ب الختاميالحساسالمة  

قرار جملس 

 النواب 
 اعتماد الحساب الختامي

توصية اللجنة 

 الشورىمبجلس 
 اعتماد الحساب الختامي



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 
 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 

 
 

  ثالثالدور االنعقاد العادي 

 ساماخلالفصل التشريعي 



 

 

 
 

 م 2020أكتوبر   28التاریخ: 
 ) 3التقریر: ( 

 

 

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة (السابقة)  

احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية يف   خبصوص

 ، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية2017ديسمرب    31

 
 الفصل التشریعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمة:

)،  3د  5ص ل م ق / ف  140، وبموجـب الخطـاب رقم (2020أكتوبر  19بتـاریخ  

م، 2020أكتوبر  18وبنــاًء على قرار مكتــب المجلس في اجتمــاعــھ الثــاني المنعقــد بتــاریخ 

بخصـوص إعادة النظر في التقاریر التي تم إعدادھا من قبل اللجنة السـابقة خالل دور االنعقاد  

الح  الســید علي بن ـصـ  صــاحب المعاليالعادي الثاني من الفصــل التشــریعي الخامس؛ أرســل 

إلى لجنة الشــؤون المالیة واالقتصــادیة تقریر اللجنة الســابقة  الصــالح رئیس مجلس الشــورى

دیســمبر    31الحســاب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للســنة المالیة المنتھیة في  بشــأن

إلعـادة النظر في التقریر   ، بعـد تـدقیقـھ من قبـل دیوان الرقـابـة المـالیـة واإلداریـة،2017

 على أن ترفع اللجنة تقریرھا في موعد أقصاه خمسة أیام من تاریخھ.المذكور، 
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ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:
تدارست اللجنة الحساب الختامي المذكور وتقریر اللجنة السابقة المعد في ھذا الشأن، في  )1(

 اجتماعھا اآلتي:

 التاریخ االجتماعرقم 
 2020أكتوبر  28 الثالث 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستھا للحساب الختامي المذكور موضوع البحث والدراسة على الوثائق   )2(

 بھ والتي اشتملت على ما یأتي: المتعلقة

 والمتضمن: (مرفق)تقریر لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة (السابقة)   -

، بعد 2017دیسمبر  31الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة المنتھیة في  -

 تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة.

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 مجلس النواب ومرفقاتھ. قرار  -

(تم تحلیل للحساب الختامي المذكور مقدم من سعادة األستاذ رضا فرج نائب رئیس اللجنة.  -

 تضمین التحلیل ضمن متن التقریر)
 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین للجنة.   -

 

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

المستشار القانوني لشؤون اللجان /  السید علي عبدهللا العرادي
 مدیر إدارة البحوث والدراسات

 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع
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 إدارة شؤون اللجان
 شؤون اللجانمشرف  السید جواد مھدي محفوظ
 أمین سر لجنة مساعد  السیدة مریم أحمد الرّیس

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي

 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: 
ً
 ثاني

ــاب الختامي   ــالمة الحسـ ــورى سـ ــریعیة والقانونیة بمجلس الشـ ــؤون التشـ رأت لجنة الشـ

ــنة المالیة المنتھیة في الحتیاطي  ــمبر  31األجیال القادمة للسـ ، بعد تدقیقھ من قبل  2017دیسـ

 دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، من الناحیتین الدستوریة والقانونیة.

 

 

ا: بيانات إنشاء وتطور حساب األجيال القادمة، واملواد القانونية ذات الصلة:
ً
 ثالث

 
بشأن  2006) لسنة 28لقادمة بموجب القانون رقم (تم إنشاء حساب احتیاطي األجیال ا .1

) من القانون المذكور 2حیث نصت المادة (  2006یولیو    17في    االحتیاطي لألجیال القادمة

على أنھ " تفتح وزارة المالیة حساًبا خاًصا یسمى "حساب احتیاطي األجیال القادمة" 

القانون وعوائد استثماراتھا"، ) من ھذا  1ترصد فیھ األموال المنصوص علیھا في المادة (

 وترصد فیھ المبالغ المقتطعة من تصدیر النفط وعوائد استثمارھا.

نظام عمل مجلس احتیاطي األجیال وتحدید  2008لسنة  25ینظم المرسوم رقم  .2

اختصاصاتھ، وإعداد الحساب الختامي للحساب لكل سنة مالیة، وعرضھ على مجلس 
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لمالیة واإلداریة بمراقبة وتدقیق المیزانیة والحساب الختامي الوزراء، وقیام دیوان الرقابة ا

 للحساب.

 2007ینایر    1بدأ الخصم الفعلي من اإلیرادات الواردة من تصدیر النفط الخام اعتباًرا من   .3

 وفقاً للمرسوم.

یعتمد دخل الحساب أساًسا على خصم دوالر أمریكي واحد عن كل برمیل من النفط الخام  .4

تنص المادة دوالًرا، حیث  40المصدر خارج البحرین عندما یتجاوز سعر النفط الخام 

بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة على أنھ "یُقتطع  2006) لسنة 28) من القانون رقم (1(

دوالًرا ویتم تصدیره   40عر كل برمیل نفط خام یزید سعره على  دوالر أمریكي واحد من س

خارج مملكة البحرین اعتباراً من أول السنة المالیة التالیة لنفاذ ھذا القانون، لتكوین 

احتیاطي األجیال القادمة" وال یجوز خفض المبلغ المقتطع أو "احتیاطي خاص یسمى 

 .ملیات االستثماریة إال بقانون"زیادتھ أو التصرف بأموال االحتیاطي لغیر الع

بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة على   2006) لسنة  28) من القانون رقم (5تنص المادة ( .5

أن "تقدم الحكومة الحساب الختامي لحساب احتیاطي األجیال القادمة المدقق من قبل دیوان 

ھاء السنة المالیة، ویكون الرقابة المالیة إلى مجلس النواب خالل األشھر الخمسة التالیة النت

اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب 

 مشفوعاً بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة".

التقریر  2018یونیو  13عمالً بأحكام المادة المذكورة أعاله أحالت الحكومة بتاریخ  .6

لحساب احتیاطي األجیال القادمة عن السنة المالیة المنتھیة السنوي والبیانات المالیة المدققة  

، لغرض اعتماده ، بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة2017دیسمبر    31في  

وبیان المالحظات حولھ. ویُالحظ أن الحساب الختامي لم تتم إحالتھ خالل المیعاد المحدد 

جیال القادمة، أي خالل األشھر الخمسة التالیة ) من قانون االحتیاطي لأل5في المادة (

 م.2018مایو  31النتھاء السنة المالیة، ومن ثم كان یتعین إحالتھ قبل 
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إن دیوان الرقابة المالیة واإلداریة قد مارس الرقابة على البیانات المالیة الحتیاطي األجیال  .7

ن البیانات تظھر بصورة القادمة، ولم یسجل أیة مالحظات جوھریة علیھ، حیث ذھب إلى أ

 31عادلة من كل الجوانب الجوھریة المركز المالي الحتیاطي األجیال القادمة كما في 

م ونتائج عملیاتھ والتغیرات في التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ 2017دیسمبر  

 وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

ؤون المالیة واالقتصادیة بمجلس الشورى في مراجعة ینحصر اختصاص لجنة الش  .8

 31البیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة عن السنة المالیة المنتھیة في 

والتوصیة باعتماده مع بیان المالحظات علیھ، وخاصة فیما یتعلق م، 2017دیسمبر 

ا اقتصادًیا مجزًیا، وكذلك باستثمارات أموال الحساب، وضرورة استثمارھا استثمارً 

 ضرورة ترشید المصروفات المتكررة غیر الجوھریة.

 
 
 

ا: احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية يف  
ً
،  2017ديسمرب    31رابع

 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية:

 

. تم تدقیق الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة والذي یتضمن بیان المركز المالي وبیان 1

األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر وبیان التدفقات النقدیة وأھم السیاسات المحاسبیة 

مالیة ؛ من قبل دیوان الرقابة ال2017دیسمبر    31واإلیضاحات األخرى للسنة المالیة المنتھیة في  

        واإلداریة.  

. قام مجلس احتیاطي األجیال القادمة بإعداد البیانات المالیة وعرضھا بشكل عادل وفقًا للمعاییر 2

الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. إن مسؤولیة مجلس اإلدارة تتضمن تصمیم وتنفیذ واتباع أنظمة 

بصوره عادلة وخالیة من أیة معلومات رقابة داخلیة مناسبة إلعداد وعرض البیانات المالیة 

        جوھریة خاطئة.
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. قام دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بتدقیق البیانات المالیة والتي تتكون من بیان المركز المالي 3

وبیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وبیان التدفقات النقدیة   2017دیسمبر    31كما في  

، باإلضافة إلى ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة 2017دیسمبر  31في  للسنة المنتھیة

     واإلیضاحات األخرى وفقًا لمعاییر دولیة إلعداد التقاریر المالیة.

. أصدر دیوان الرقابة المالیة واإلداریة رأًیا غیر متحفظ على البیانات المالیة، مؤكدًا أن البیانات 4

الجوھریة، وأن أدلة الرقابة التي تم الحصول علیھا كافیة  تظھر بصورة عادلة من كل الجوانب

       ومناسبة لتكوین أساس الرأي الذي تم التوصل إلیھ.

 2018مایو  16. عملیات التدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة قد تم إنجازھا في 5 

  ى السلطة التشریعیة. إل 2018یونیو  13بتاریخ وتمت إحالتھا من قبل السلطة التنفیذیة 

. إن دیوان الرقابة المالیة واإلداریة قد صدق على التقریر المھني حول الحساب الختامي 6

 .2018مایو  16الحتیاطي األجیال القادمة بتاریخ 

) من دور االنعقاد السنوي العادي الثاني من 195. أصدر مجلس النواب الموقر قراره رقم (7

م بالموافقة على 2020أبریل  21في الجلسة الثامنة والعشرین بتاریخ الفصل التشریعي الخامس 

، 2017دیسمبر  31اعتماد الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة المنتھیة في 

 بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، مشفوًعا بمالحظات المجلس.
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 احتیاطي األجیال المذكور:تحلیل حساب 

 جدول االحتیاطي المتراكم
 دوالر أمریكي

 
  * الرصید االحتیاطي المتراكم دون إضافة احتیاطي القیمة العادلة

وفقًا للحسابات المدققة   2017إلى    2015یوضح الجدول أعاله حركة االحتیاطي المتراكم من سنة  

دیسمبر من كل سنة مقارنة  31لكل سنة من ھذه السنوات. إن النمو خالل السنوات المنتھیة في 

      %، على التوالي.   11%،  9بالرصید في نھایة السنة ھو 

  

المحققة من االستثمارات والمبالغ المستلمة من وزارة المالیة  ھذا النمو راجع إلى األرباح

واالقتصاد الوطني والمتمثلة في دوالر لكل برمیل یتم تصدیره في حال تجاوزت أسعار البترول  

        الخام أربعین دوالًرا للبرمیل. 
 
 

 

 

 

 

 

 

201520162017

 576,642,108  530,685,364  478,012,780 رصید إجمالي االحتیاطي المالي في بدایة السنة  *
 10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة

األموال المستلمة من وزارة المالیة واالقتصاد 
 56,152,180  33,868,652  50,210,106 الوطني

 513,163-3515568 4,717,434-تعدیل فروقات الحسابات
 642,351,336  576,642,108  530,685,364 الرصید في نھایة السنة

البیان 



8 
 

 جدول ھیكل اإلیرادات
 دوالر أمریكي

 
 
 

یوضح الجدول أعاله أن إجمالي اإلیرادات المتحققة تشیر إلى النمو السنوي لكل سنة مالیة منتھیة 

 %، على التوالي. 14%، 28دیسمبر ھو   31دیسمبر مقارنة بالسنة التي قبلھا في  31في 

       

201520162017

 6,143,546  5,671,700  4,830,925 إیرادات االستثمارات 
 3,918,150  2,945,100  2,096,394 ایردات الودائع الثابتة 

 5,000,015  4,780,041  3,546,132 دعم المصروفات التشغیلیة من الدولة 
 204,140 00أرباح تحویل العمالت االجنبیة

 10,500 00أرباح االستثمارات المباعة 
 15,276,351  13,396,841  10,473,451 اجمالي اإلیرادات

 5,000,015  4,780,041  3,546,132 المصروفات التشغیلیة لالحتیاطي
 1,176,471 00رسوم تأسیس استثمارات متاحة للبیع 

 498,471 00خسائر االستثمارت المباعة 
 388  197  346 رسوم بنكیة 

0 44,079  205,254 خسائر تحویل العمالت األجنبیة 
فروقات تحویل عمالت أجنبیة غیر محققة 

000لالستثمارات المتاحة للبیع

000مصروفات أخرى
 6,675,345  4,824,317  3,751,732 إجمالي المصروفات 

 1,469,205 0 449,994 أرباح من إعادة تقییم االستثمارات العقاریة 
000منحة حكومیة (عقارات) 

819900إیرادات أخرى 
 1,469,205 0 458,193 إجمالي اإلیرادات األخرى

 10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة المحولة الى االحتیاطي المتراكم 

اإلیرادات

المصروفات 

إیرادات أخرى 

فعليالبیان 
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 2017إلى  2015لقد ساھمت البنود الثالثة المبینة في الجدول التالي في اإلیرادات للسنوات 

: كاآلتي

 
 

% من إجمالي اإلیرادات، في حین 43ومن المالحظ أن اإلیرادات االستثماریة تمثل في حدود 

% كمعدل للسنوات الثالث، فیما یمثل دعم المصروفات التشغیلیة 23تمثل إیرادات الودائع الثابتة  

        % لنفس الفترة. 34من الدولة في حدود 

إن الدعم المستلم من الدولة للمصاریف التشغیلیة یمثل التكالیف المتعلقة بإدارة احتیاطي األجیال 

 بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة. 2006) لسنة 28القانون رقم (القادمة وفقًا لما نص علیھ 

   

 جدول دعم المصروفات التشغیلیة من الدولة
 دوالر أمریكي             

 

الجدول أعاله بنود المصروفات من الدعم المستلم من الدولة للمصروفات یوضح  

      التشغیلیة.
 

 

201520162017البیان 
464240إیرادات االسثمارات (%)

202226ایردات الودائع الثابتة (%)
343633دعم المصروفات التشغیلیة من الدولة (%)

201520162017البیان 
 3,295,728  2,943,355 الرسوم اإلداریة للمحافظ االستثماریة 

 1,239,657  1,363,770 رسوم الخدمات االستشاریة 
 283,879  240,848 رواتب القائمین على حساب االحتیاطي 

 00-  148,936 مكافات أعضاء مجلس االحتیاطي 
 14,628  13,298 أتعاب مدققى الحسابات 

 166,123  69,834 مصروفات اخرى
 5,000,015  4,780,041 اإلجمالي 
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  عوائد على استثمارات احتیاطي األجیال القادمة
 دوالر أمریكي

 
یشیر الجدول أعاله إلى المبالغ المستثمرة في استثمارات متاحة للبیع واإلیرادات خالل السنوات 

العائد ھو نتیجة تقسیم اإلیرادات على المبلغ المستثمر كما ھو موضح . إن 2017إلى  2015

          أعاله.

مقارنةً بالعائد السنوي لھذا النوع من االستثمارات قد یعتبر العائد ضئیالً بالنسبة لما ھو متوقع 

  من عائد مجٍز.

 

 العائد على إجمالي الودائع
 دوالر أمریكي    

 

 

إن العائد على الودائع الثابتة خالل كل سنة من السنوات المبّینة قید الدراسة یعطي معدل األرباح 

    المستلمة على المبالغ المودعة لدى المؤسسات المالیة كودائع ثابتة. 

    

إن العائد على الودائع الثابتة ال یكون في العادة مجزًیا إذا ما قورن باالستثمار في المجاالت 

  ستثماریة األخرى، فلذا یكون من األجدر استثمار الفائض من النقد في قنوات استثماریة مجزیة.اال

 

 

201520162017البیان 
 477,766,763  402,350,153  359,550,166 استثمارات متاحة للبیع 
 6,143,546  5,671,700  4,830,925 إیرادات االستثمارات 

 1.3  1.4  1.3 العائد (%)

201520162017البیان 
 137,437,686  165,870,722  96,814,956 ودائع ثابتة 

 3,918,150  2,945,100  2,096,394 إیرادات الودائع ثابتة 
 2.9  1.8  2.2 العائد (%) 
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 العائد على إجمالي الموجودات
 دوالر أمریكي             

       

إن الجدول یظھر العائد على إجمالي الموجودات الحتیاطي األجیال القادمة. إن ھذا المجال یحتاج 

دراسة متعمقة للتأكد من أن جمیع األصول المدّرة لألرباح قد تم توظیفھا في مجاالت إلى 

استثماریة وفقًا لخطة مدروسة للتأكد من جني أرباح مجزیة بعد األخذ بعین االعتبار المخاطر 

        المرتبطة من كل نوع من أنواع االستثمار.
 

 المركز المالي الحتیاطي األجیال
 دوالر أمریكي  

 
 

یوضح الجدول أعاله توزیع البیان المركز المالي بین الموجودات والمطلوبات واالحتیاطي 

        المتراكم. 

201520162017البیان
 729,714,408  615,074,207  501,514,312 إجمالي الموجودات 

 10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة 
 1.4  1.4  1.4 العائد (%) 

201520162017البیان 
 501,338,408  424,090,498  380,886,471 اجمالى الموجودات غیر المتداولة 

 228,376,000  190,983,709  173,069,130 اجمالى الموجودات المتداولة 
 729,714,408  615,074,207  553,955,601 أجمالى الموجودات 

 577,841  965,160  1,294,921 اجمالى المطلوبات المتداولة 
 729,136,567  614,109,047  552,660,680 اجمالى االحتیاطي المالي 

 729,714,408  615,074,207  553,955,601 اجمالي المطلوبات واالحتیاطي المالي 
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ومن المالحظ أن الموجودات المتداولة والتي تمثل (مدینون وأرصدة أخرى) وودائع ثابتة والنفط 

تدعي النظر في الموجودات ووضع وما في حكمھ تشكل نسبة عالیة من الموجودات. وھذا قد یس

      . سیاسة لالستفادة من الموجودات المتداولة في استثمارات مربحة

    

 جدول بیان األرباح والخسائر والدخل الشامل االخر 
 دوالر أمریكي            

 
 

الت التي إن الجدول أعاله یظھر النتیجة النھائیة ألعمال االحتیاطي األجیال القادمة، ویظھر التعدی 

تم إجراؤھا على الحسابات الختامیة نتیجة بعض العملیات التي ال تندرج تحت بیان األرباح 

   والخسائر مثل التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات وفروقات تحویل العملة.

 

 

      

ا: رأي اللجنة: 
ً
 خامس

        
الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة  تدارست اللجنة تقریر اللجنة السابقة بخصوص

، بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة 2017دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في 

بعد إعادتھ إلى اللجنة بناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعھ الثاني المنعقد بتاریخ ،  واإلداریة

قاریر التي تم إعدادھا من قبل اللجنة السابقة م، بخصوص إعادة النظر في الت 2020أكتوبر  18

 خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشریعي الخامس.

201520162017البیان 
 15,276,351  13,396,481  10,473,541 اجمالى اإلیرادات 

 10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة المحولة الى االحتیاطى المتراكم 
 49,318,292  15,491,623  1,380,993 اجمالى الدخل الشامل االخر 

 59,388,503  24,064,147  5,798,919 اجمالى ( خسائر ) أرباح السنة والدخل الشامل 
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واطلعت على قرار صحاب السعادة أعضاء اللجنة، أوتم تبادل وجھات النظر حولھ من قبل 

ستاذ رضا فرج مجلس النواب ومرفقاتھ، والدراسة التحلیلیة المعدة بتكلیف من اللجنة لسعادة األ

نائب رئیس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى، 

 وعلى المذكرة المقدمة من المستشارین القانونیین للجنة. 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر 

في دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشریعي الرابع، في حین  2018یونیو  13بتاریخ 

في دور االنعقاد العادي الثاني من  2020أبریل  21أصدر مجلس النواب قراره باعتماده بتاریخ 

 الفصل التشریعي الخامس.

 

وإذ تؤمن اللجنة بأھمیة الدور الذي یضطلع بھ حساب احتیاطي األجیال القادمة باعتباره 

د أدوات الدولة في الحفاظ على مواردھا وحمایة أصولھا وتنمیتھا وضمان حق األجیال القادمة أح 

في حیاة كریمة ومستقبل آمن، بما یستتبعھ ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب 

   واستثمارھا؛ فإنھا تود أن تبدي المالحظات اآلتیة:

 مالحظات اللجنة:  
        

استراتیجیة استثماریة مناسبة الستثمار أموال الحساب في  تؤكد اللجنة ضرورة وضع -1

مجاالت استثماریة ذات عائد جید ومخاطر منخفضة، بما یحقق زیادة معتبرة تتناسب مع 

حجم األموال المتاحة، وھو ما یستلزم إجراء دراسة معمقة لجمیع أوجھ االستثمار التي 

 ون أو القرارات المنظمة.یمكن للصندوق استغاللھا دون أن یخل بأحكام القان 

 

ترى اللجنة أن ھناك حاجة إلى إعادة النظر في إدارة المحافظ االستثماریة لتكون أكثر  -1

 تنوًعا بما یساھم في تحقیق أفضل العوائد واألرباح بأقل المخاطر.



14 
 

 

من المالحظ أن الموجودات المتداولة والتي تمثل (مدینون وأرصدة أخرى) وودائع ثابتة  -2

والنفط وما في حكمھ تشّكل نسبة عالیة من الموجودات. وھو ما یستدعي النظر في 

 الموجودات ووضع سیاسة لالستفادة من الموجودات المتداولة في استثمارات مربحة.

 
الحظت اللجنة عدم وجود تقریر سنوي ینشر للمواطنین یعكس أداء مجلس إدارة احتیاطي  -3

األجیال القادمة ومدى فاعلیة إدارتھ للحساب، فضالً عن عدم وجود تقاریر دوریة. وترى 

اللجنة أن وجود مثل ھذه التقاریر یسھم في تقییم نتائج استثمارات الحساب ویضع جمیع 

من أدائھ، مما یحفز مجلس إدارة احتیاطي األجیال القادمة دوًما على المواطنین على بّینة 

 أداء دوره المنوط بھ بكفاءة واقتدار. 

 
 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة 

اعتماد الحساب على إلى تبني ما انتھت إلیھ اللجنة السابقة، وتوصي المجلس الموقر بالموافقة 

 المذكور.
 
  

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: 
ً
 سادس

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل 39إعماالً لنص المادة (

 من:

 مقرًرا أصلیـــــًا.    سعادة األستاذ رضا عبدهللا فرج .1

 مقرًرا احتیاطیـًا.   سعادة األستاذ درویش أحمد المناعي .2
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ا: توصية اللجنة: 
ً
 سابعـ

الحـساب   الموافقة على توـصیة لجنة الـشؤون المالیة واالقتـصادیة (الـسابقة) بالموافقة على اعتماد

، بعد تدقیقھ 2017دیســمبر  31الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للســنة المالیة المنتھیة في 

 بالمالحظات الواردة في التقریر.، واإلداریةمن قبل دیوان الرقابة المالیة 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 
 خالد حسيـن املسـقطي                                      رضا عبداهللا فرج                   

 الشؤون املالية واالقتصادية نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية         رئيس جلنة 
 
 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 
 
 

 )2(املرفق 
 

لجنة الشؤون المالیة تقریر 
 واالقتصادیة (السابقة) ومرفقاتھ

 
 
 

  ثالثالدور االنعقاد العادي 

 ساماخلالفصل التشريعي 
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