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 3د 5ف /ل م قص  467الرقـــم: 
م 2020نوفمــــــــرب  25التاريخ:   

احملرتم    خالد حسني املسقطي    /السيد  سعادة
 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،  

ــ ر  ــا    اا   ـــــ ــت  ال ـــــ ــرار ااملنـــــــ     ن ـــــ ــ  قـــــ ــارر إلـــــ ــاريخإشـــــ  تـــــ
،  ااواف ــــــــــ  تنــــــــــ  إتــــــــــادر   ريــــــــــر لمل ــــــــــت م ااــــــــــوقرر م2020نــــــــــوفمرب  22

ــا    ــا  ا تةــــ ــ  ل  ــــ ــ  اا ق ــــ ــات ااالةــــ ــ و  ملالقةانــــ ــر ال ــــ ــوص الت ريــــ  خصــــ
م،   ـــــــ  2018دي ـــــــمرب  31األ ةـــــــال ال ادلـــــــ  تـــــــة ال ـــــــ   ااالةـــــــ  اا ت ةـــــــ    

   قة   لة ققل ديوان الرقا   ااالة  ملاإلداري .

ير ــــــ  التعاــــــل  اتــــــادر دراآــــــ  ال  ــــــا  الختــــــال   نــــــ  الــــــ  ر، 
ملذلـــــــ    قـــــــوء ل اقســـــــات فتاـــــــاء ااملنـــــــ   ســـــــ ن ، ملرفـــــــ    ريـــــــر   ـــــــ ا 

 لة  اريخ .فآقوتان الخصوص   لوت  فقصاه 

،،،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  و

 علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى
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 لخص لتقرير  م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان
التقر�ر السنوي والب�انات المال�ة المدققة لحساب احت�اطي األج�ال القادمة عن السنة المال�ة المنته�ة في 

 �عد تدق�قه من قبل دیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة  2018د�سمبر  31

 مضمونه
وأداءه المالي والتدفقات  2018د�سمبر  31الحت�اطي األج�ال القادمة �ما في�ظهر المر�ز المالي 

 النقد�ة للسنة المنته�ة بذلك التار�خ

إىل األوىل اإلحالة 

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

انتهاء اللجنة 

 من املناقشة
 الفصل التشر�عي الخامس – لثالثادور االنعقاد  - م2020 د�سمبر 2

 عدد االجتماعات

من  2يف الدور 

 5الفصل 

)5( 

 عدد االجتماعات

من  3يف الدور 

 5الفصل 

)3( 

العرض على 

 اجللسة
 م2020نوفمبر  22 -السا�عة  ةجلسال

رأي ديوان 

الرقابة املالية 

 واإلدارية

المال�ة واإلدار�ة حول الب�انات المال�ة لحساب احت�اطي األج�ال القادمة خلص الرأي المهني لدیوان الرقا�ة 
تظهر �صورة عادلة، من �ل  ، إلى أن هذه الب�انات 2018د�سمبر  31للسنة المال�ة المنته�ة بتار�خ 

المالي ه ءوأدا 2018د�سمبر  31الجوانب الجوهر�ة (المر�ز المالي الحت�اطي األج�ال القادمة �ما في 
 والتدفقات النقد�ة للسنة المنته�ة بذلك التار�خ) وفقا لمتطل�ات المعاییر 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 
 الختامياعتماد الحساب 

توصية اللجنة 

 مبجلس الشورى
 اعتماد الحساب الختامي



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 
 



 

 

 م2020 دیسمبر 20التاریخ: 
 ) 4التقریر: ( 

 

 

 الشؤون املالية واالقتصادية لجنة  ل  (املعدل)  تقريرال

التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة حلساب احتياطي األجيال القادمة بشأن  

بعد تدقيقه من قبل ديوان  2018ديسمرب  31 عن السنة املالية املنتهية يف

 الرقابة املالية واإلدارية

 
 

 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

اریخ   ب الخطـاب رقم (م2020 نوفمبر 25بـت   )،3د  5ف  /ل م ق  ص 467، وبموـج

ابعة المنعقدة بتاریخ وبناًء على قرار  تھ الـس  عاد؛ أم2020نوفمبر  22مجلس الـشورى في جلـس

شؤون المالیة الإلى لجنة   الشورى مجلس السید علي بن صالح الصالح رئیس المعاليصاحب 

ــادیة ــأنھا تقریر واالقتصـ ــاب احتیاطي  بشـ ــنوي والبیانات المالیة المدققة لحسـ التقریر السـ

بعد تدقیقھ من قبل دیوان   2018دیســمبر  31األجیال القادمة عن الســنة المالیة المنتھیة في 

ــاب الخـتامي آنف اـلذكرإلـعادة  ،إلدارـیةالرـقاـبة الـمالـیة وا ــة الحســ ــوء  ، دراســ وذـلك في ضــ

أنھ،  ات أعضـاء المجلس بـش بوعان من  مناقـش على أن ترفع اللجنة تقریرھا في موعد أقصـاه أـس

 تاریخھ.
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ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:
 :یناآلتی ھایاجتماعفي  الحساب الختامي المذكورتدارست اللجنة  )1(

 التاریخ رقم االجتماع
 2020 نوفمبر 25 سابع ال

 2020دیسمبر  2 الثامن
 

موضوع البحث والدراسة على الوثائق مي المذكور  حساب الختاللاطلعت اللجنة أثناء دراستھا    )2(

 بھ والتي اشتملت على ما یأتي: المتعلقة

 والمتضمن: (مرفق)لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة األصلي لتقریر ال -1

التقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة عن السنة المالیة  -

 .داریةبعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإل 2018دیسمبر  31المنتھیة في 

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -

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

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

ـ  -2 ــورى الـس ــة مجلس الش ــبطة جلس ــمنة  2020نوفمبر   22ة المنعقدة بتاریخ ابعمض م والمتض

 المناقشات حول الحساب الختامي المذكور.

س أغســط 9بتاریخ  المعتمدةالخطة االســتثماریة إلدارة صــندوق احتیاطي األجیال القادمة،  -3

2016. 

 

 دعت اللجنة إلى اجتماعھا وزارة المالیة واالقتصاد الوطني، حیث حضر ممثالً عنھا: )3(
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 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني

 السید إبراھیم محمد أبل
القائم بأعمال الرئیس التنفیذي الحتیاطي 

 األجیال القادمة

 إدارة الرقابة واالتصالالقائم بأعمال مدیر  السید محمد إسماعیل الحوسني

 محاسب السید أحمد حسین جناحي          
 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 شؤون اللجانأخصائي  بوحسینمحمد ناصر السید 
 

 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

 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة
 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان السید جواد مھدي محفوظ
 أمین سر لجنة مساعد  السیدة مریم أحمد الرّیس

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي

 

ا: بيانات إنشاء وتطور حساب األجيال القادمة 
ً
 :املواد القانونية ذات الصلة، وثاني

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

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

ا یسمى "حساب احتیاطي األجیال القادمة" ا خاصً على أنھ " تفتح وزارة المالیة حساًب 
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) من ھذا القانون وعوائد استثماراتھا"، 1األموال المنصوص علیھا في المادة (ترصد فیھ  

 وترصد فیھ المبالغ المقتطعة من تصدیر النفط وعوائد استثمارھا.

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

رضھ على مجلس عداد الحساب الختامي للحساب لكل سنة مالیة، وعإاختصاصاتھ، و 

الوزراء، وقیام دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بمراقبة وتدقیق المیزانیة والحساب الختامي 

 للحساب.

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

 وفقاً للمرسوم.

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

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

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

م تصدیره ا ویت دوالرً   40دوالر أمریكي واحد من سعر كل برمیل نفط خام یزید سعره على  

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

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

 .زیادتھ أو التصرف بأموال االحتیاطي لغیر العملیات االستثماریة إال بقانون"

بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة على   2006) لسنة  28القانون رقم (  ) من5تنص المادة ( .5

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

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

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

 ا بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة".مشفوعً 

التقریر  2019یولیو  18عمالً بأحكام المادة المذكورة أعاله أحالت الحكومة بتاریخ  .6

لمنتھیة السنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة عن السنة المالیة ا

، بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، لغرض اعتماده 2018دیسمبر    31في  
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وبیان المالحظات حولھ. ویُالحظ أن الحساب الختامي لم تتم إحالتھ خالل المیعاد المحدد 

) من قانون االحتیاطي لألجیال القادمة، أي خالل األشھر الخمسة التالیة 5في المادة (

 م.2019مایو  31تھاء السنة المالیة، ومن ثم كان یتعین إحالتھ قبل الن

إن دیوان الرقابة المالیة واإلداریة قد مارس الرقابة على البیانات المالیة الحتیاطي األجیال  .7

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

 31المالي الحتیاطي األجیال القادمة كما في  یة المركزَ عادلة من كل الجوانب الجوھر

م ونتائج عملیاتھ والتغیرات في التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ 2018دیسمبر  

 وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

مراجعة ینحصر اختصاص لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة بمجلس الشورى في   .8

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

م، والتوصیة باعتماده مع بیان المالحظات علیھ، وخاصة فیما یتعلق 2018دیسمبر 

ا، وكذلك ا مجزًی ا اقتصادًی باستثمارات أموال الحساب، وضرورة استثمارھا استثمارً 

 لمصروفات المتكررة غیر الجوھریة.ضرورة ترشید ا

 

ا
ً
: التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة حلساب احتياطي األجيال القادمة عن السنة  ثالث

 : بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية  2018ديسمرب   31 املالية املنتهية يف

 

وبیان  يیتضمن بیان المركز المال ياألجیال القادمة والذ  الحتیاطيتم تدقیق الحساب الختامي   .1

ھم السیاسات المحاسبیة أاألرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر وبیان التدفقات النقدیة و 

من قبل دیوان الرقابة المالیة   ؛2018دیسمبر    31یضاحات األخرى للسنة المالیة المنتھیة في  واإل

 .داریةواإل

ا للمعاییر ي األجیال القادمة بإعداد البیانات المالیة وعرضھا بشكل عادل وفقً قام مجلس احتیاط.  2

تتضمن تصمیم وتنفیذ واتباع أنظمة  اإلدارةن مسؤولیة مجلس إعداد التقاریر المالیة. الدولیة إل
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یة معلومات أعادلة وخالیة من  ةعداد وعرض البیانات المالیة بصوررقابة داخلیة مناسبة إل

 ئة.جوھریة خاط
 

 يقام دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بتدقیق البیانات المالیة والتي تتكون من بیان المركز المال.  3

و الخسائر والدخل الشامل اآلخر وبیان التدفقات النقدیة أوبیان األرباح    2018دیسمبر    31كما في  

ت المحاسبیة ھم السیاسالى ملخص ألإضافة باإل ،2018دیسمبر  31 يللسنة المنتھیة ف

 .ا لمعاییر دولیة إلعداد التقاریر المالیةخرى وفقً یضاحات األواإل
 

أن البیانات   امؤكدً   ،ا غیر متحفظ على البیانات المالیةأصدر دیوان الرقابة المالیة واإلداریة رأًی .  4

تم الحصول علیھا كافیة ي ن أدلة الرقابة الت أو  ،تظھر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوھریة

  لیھ.إتم التوصل  يالذ يومناسبة لتكوین أساس الرأ
 

، 2019یولیو  3 داریة قد تم إنجازھا فيعملیات التدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة واإل. 5 

  .لى السلطة التشریعیةإ 2019یولیو  13بتاریخ طة التنفیذیة لمن قبل الست إحالتھا وتم
 

 ين دیوان الرقابة المالیة واإلداریة قد صدق على التقریر المھني حول الحساب الختام. إ6

 .2019مایو  13 األجیال القادمة بتاریخ الحتیاطي
 

) من دور االنعقاد السنوي العادي الثاني من 196. أصدر مجلس النواب الموقر قراره رقم (7

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

التقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة عن السنة المالیة اعتماد  

، مشفوًعا یقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریةبعد تدق 2018دیسمبر  31المنتھیة في 

 بمالحظات المجلس.
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 :احتیاطي األجیال المذكور تحلیل حساب
 

 
 جدول االحتیاطي المتراكم 

 دوالر أمریكي    

  الرصید االحتیاطي المتراكم دون إضافة احتیاطي القیمة العادلة *
 

ا للحسابات المدققة وفقً   2018لى  إ   2015عاله حركة االحتیاطي المتراكم من سنة  أالجدول  یوضح  

دیسمبر من كل سنة  31النمو خالل السنوات المنتھیة في معدالت ن إالسنوات. ھذه لكل سنة من 

 .%، على التوالي11 %،11%، 9 يمقارنة بالرصید في نھایة السنة ھ

 

ة المالیة ربالغ المستلمة من وزامالمحققة من االستثمارات واللى األرباح إھذا النمو راجع 

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

 .للبرمیل االخام أربعین دوالرً 

 

 

 

 

 

 

2015201620172018

 642,351,336  576,642,108  530,685,364  478,012,780 رصید إجمالي االحتیاطي المالي في بدایة السنة  *
 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة

ألموال المستلمة من وزارة المالیة واالقتصاد 
 48,744,169  56,152,180  33,868,652  50,210,106 الوطني

 11,154,675  513,163-3515568 4,717,434-تعدیل فروقات الحسابات
 713,499,829  642,351,336  576,642,108  530,685,364 الرصید في نھایة السنة

البیان 
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 جدول ھیكل اإلیرادات
 دوالر أمریكي     

 
 

النمو السنوي لكل سنة  معدالت لىإاإلیرادات المتحققة تشیر  يجمالإن أالجدول أعاله وضح ی 

% 20%، 14%،  28دیسمبر ھي  31دیسمبر مقارنة بالسنة التي قبلھا في  31مالیة منتھیة في 

  .على التوالي

 تي: آلاك 2018لى إ  2015یرادات للسنوات إلفي افي الجدول أعاله الثالثة لقد ساھمت البنود 

       تإیرادات االستثمارا

 

2015201620172018

 5,678,644  6,143,546  5,671,700  4,830,925 إیرادات االستثمارات 
 5,893,179  3,918,150  2,945,100  2,096,394 ایردات الودائع الثابتة 

 4,780,710  5,000,015  4,780,041  3,546,132 دعم المصروفات التشغیلیة من الدولة 
0 204,140 00أرباح تحویل العمالت االجنبیة

 1,928,946  10,500 00أرباح االستثمارات المباعة 
 18,281,479  15,276,351  13,396,841  10,473,451 اجمال اإلیرادات

 4,780,710  5,000,015  4,780,041  3,546,132 المصروفات التشغیلیة لالحتیاطي
 200,000  1,176,471 00رسوم تأسیس استثمارات متاحة للبیع 

 1,974,950  498,471 00خسائر االستثمارت المباعة 
 265  388  197  346 رسوم بنكیة 

 59,971 0 44,079  205,254 خسائر تحویل العمالت األجنبیة 
فروقات تحویل عمالت أجنبیة غیر محققة 

0000لالستثمارات المتاحة للبیع

 15,934 000مصروفات أخرى
 7,031,830  6,675,345  4,824,317  3,751,732 إجمالي المصروفات 

0 1,469,205 0 449,994 أرباح من إعادة تقییم االستثمارات العقاریة 
0000منحة حكومیة (عقارات) 

8199000إیرادات أخرى 
0 1,469,205 0 458,193 إجمالي اإلیرادات األخرى

 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة المحولة الى االحتیاطي المتراكم 

إیرادات أخرى 

المصروفات 

البیان 

اإلیرادات

2015201620172018البیان 
46424031إیرادات االسثمارات (%)

20222632ایردات الودائع الثابتة (%)
34363326دعم المصروفات التشغیلیة من الدولة (%)
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في حین  ،داتایرجمالي اإلإ% من 40دات االستثماریة تمثل في حدود ایرن اإلأمن المالحظ و 

یمثل دعم المصروفات التشغیلیة   مافی  ،% كمعدل للسنوات األربع25دات الودائع الثابتة  ایرتمثل إ

        % لنفس الفترة. 32من الدولة في حدود 

تكالیف المتعلقة بإدارة احتیاطي األجیال الن الدعم المستلم من الدولة للمصاریف التشغیلیة یمثل إ

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

 

 ة من الدولةیدعم المصروفات التشغیلجدول 
 دوالر أمریكي                   

 
   .عاله بنود المصروفات من الدعم المستلم من الدولة للمصروفات التشغیلیةأیوضح الجدول 

 

 عوائد على استثمارات احتیاطي األجیال القادمة
   دوالر أمریكي    

 
  

یرادات خالل المستثمرة في استثمارات متاحة للبیع واإللى المبالغ إیشیر الجدول أعاله 

دات على المبلغ المستثمر كما ھو ایرن العائد ھو نتیجة تقسیم اإلإ. 2018ى إل 2015السنوات 

         .موضح أعاله

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

  .من عائد مجزٍ 

2015201620172018البیان 
 3,388,841  3,295,728  2,943,355 الرسوم اإلداریة للمحافظ االستثماریة 

 1,097,636  1,239,657  1,363,770 رسوم الخدمات االستشاریة 
 184,690  283,879  240,848 رواتب القائمین على حساب االحتیاطي 

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

 94,915  166,123  69,834 مصروفات اخري 
 4,780,710  5,000,015  4,780,041 اإلجمالي 

2015201620172018البیان 
 479,472,031  477,766,763  402,350,153  359,550,166 استثمارات متاحة للبیع 
 5,678,644  6,143,546  5,671,700  4,830,925 إیرادات االستثمارات 

 1.2  1.3  1.4  1.3 العائد (%)
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 : 2018و  2017في العامین  رادات االستثماراتإی یوضح الجدول التالي 

 
 

 العائد على إجمالي الودائع
 دوالر أمریكي     

 
 

یعطي معدل  - قید الدراسة - سنة من السنوات المبّینةإن العائد على الودائع الثابتة خالل كل 

   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 

 تثمار الفائض من النقد في قنوات استثماریة مجزیة. االستثماریة األخرى، لذا یكون من األجدر اس

2015201620172018البیان 
 229,592,476  137,437,686  165,870,722  96,814,956 ودائع ثابتة 

 5,893,179  3,918,150  2,945,100  2,096,394 إیرادات الودائع ثابتة 
 2.6  2.9  1.8  2.2 العائد 
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ا إلى یومً  91الودائع قصیرة األجل (التي تستحق خالل فترة ما بین  یوضح الرسم البیاني التالي

 :2018و  2017والودائع الجاریة في العامین  ا من تاریخ إیداعھا)یومً  360

 
 )1الرسم البیاني رقم (

 
 
 
 
 

وال  حجم الودائع الثابتة (ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة شھوریوضح الرسم البیاني التالي 
 : 2018و  2017في العامین تتجاوز السنة) 

 

 
 )2الرسم البیاني رقم (
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 العائد على إجمالي الموجودات
 دوالر أمریكي    

  
 

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

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

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    

 
 

 الجدول أعاله توزیع المركز المالي بین الموجودات والمطلوبات واالحتیاطي المتراكم. یوضح 

       

ومن المالحظ أن الموجودات المتداولة والتي تمثل (مدینون وأرصدة أخرى) وودائع ثابتة والنفط 

ل نسبة عالیة من الموجودات. وھذا قد یستدعي النظر في الموجودات ووضع شكّ وما في حكمھ ت 

   سیاسة لالستفادة من الموجودات المتداولة في استثمارات مربحة. 

 

2015201620172018البیان
 782,212,039  729,714,408  615,074,207  501,514,312 إجمالي الموجودات 

 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة 
 1.4  1.4  1.4  1.4 العائد 

2015201620172018البیان 
 503,176,742  501,338,408  424,090,498  380,886,471 اجمالى الموجودات غیر المتداولة 

 279,035,297  228,376,000  190,983,709  173,069,130 اجمالى الموجودات المتداولة 
 782,212,039  729,714,408  615,074,207  553,955,601 أجمالى الموجودات 

 1,327,306  577,841  965,160  1,294,921 اجمالى المطلوبات المتداولة 
 780,884,733  729,136,567  614,109,047  552,660,680 اجمالى االحتیاطي المالي 

 782,212,039  729,714,408  615,074,207  553,955,601 اجمالي المطلوبات واالحتیاطي المالي 
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 خر جدول بیان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآل
 دوالر أمریكي

 
 

األجیال القادمة، ویظھر التعدیالت التي إن الجدول أعاله یظھر النتیجة النھائیة ألعمال احتیاطي 

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 وزارة املالية واالقتصاد الوطني: 
ً
 رابع

ــابق لالـفاد ممثلو الوزارة بتعلیقھم على أ ــؤون الـمالـیة مالحـظات المرفـقة ـبالتقریر الســ لجـنة الشــ

 :  واالقتصادیة بمجلس الشورى على النحو اآلتي

إن مجلس اإلدارة یضـــع الســـیاســـة االســـتثماریة الحتیاطي األجیال القادمة  ):1المالحظة رقم (

ــاـفة إلى الموازـنة المطلوـبة، بـناء على خطـ  ــب مع حجم رأس الـمال ـباإلضــ ــة تتـناســ ة ـمدروســ

ــات المالیة العالمیة المعمول بھا في ھذا  ــیاسـ ــتثماریة مطابقة للسـ ــة اسـ ــیاسـ والمخاطر، وھي سـ

المجال. ویقوم مجلس اإلدارة بمتابعة األسواق العالمیة، ویتم تجدید ھذه السیاسة االستثماریة وفقًا 

 ا على تدفق السیولة المالیة.للمستجدات، وھي تعتبر استراتیجیة مرنة ساعدت كثیرً 

  

حســب الســیاســة االســتثماریة المعتمدة، ھناك اســتثمارات متنوعة یقوم بھا   ):2المالحظة رقم (

ـــمان تحقیق أفضــــل العواـئد وـبأـقل   مجلس اإلدارة، منـھا ـما ھو محلي ومنـھا ـما ھو دولي، لضــ

خول الثابتة، والسـندات المخاطر، ومن جملة ھذه االسـتثمارات: األسـھم، واألسـھم الخاصـة، والد

 الخاصة، والتطویر العقاري، والعقارات االستثماریة وغیرھا، بنسب مختلفة.

2015201620172018البیان 
 18,281,479  15,276,351  13,396,481  10,473,541 اجمالى اإلیرادات 

 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة المحولة الى االحتیاطى المتراكم 
 16,125,251- 49,318,292  15,491,623  1,380,993 اجمالى الدخل الشامل االخر 

 4,875,602- 59,388,503  24,064,147  5,798,919 اجمالى ( خسائر ) أرباح السنة والدخل الشامل 

 



14 
 

، أفاد إعادة النظر في إدارة المحافظ االسـتثماریة لتكون أكثر تنوًعاالمتعلقة ب  ):3المالحظة رقم (

تثماریة  آنذاك، وھو بند من ضـمن  ممثلو الوزارة بأن النقد كان یمثل أفضـل العوائد ة االـس یاـس الـس

 كما بّینوا أنھ سیتم أخذ ھذه المالحظة بعین االعتبار. المعتمدة، ولذلك تم التركیز علیھ.

 

بخصـــوص نشـــر تقاریر حســـاب احتیاطي األجیال، ذكر ممثلو الوزارة أن  ):4المالحظة رقم (

س إدارة احتیاطي  التقاریر یتم نشــرھا بعد اعتمادھا. وأما فیما یخص نشــر التقاریر الدوریة لمجل

ة و  ادـم ال الـق ــیتم النظر في ھـذه ااألجـی ھ ســ د على أـن أكـی د تم الـت ھ، فـق طالع المواطنین على أداـئ

 المالحظة بعین االعتبار وذلك وفقًا للقانون.

 

القادمة، والتي   إلدارة ـصندوق احتیاطي األجیال الخطة االـستثماریةنـسخة من كما تـسلمت اللجنة 

 (مرفق) .2016طس أغس 9بتاریخ  تم اعتمادھا

 

ا: رأي اللجنة: 
ً
 خامس

        
التقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة تدارست اللجنة 

بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة  2018دیسمبر  31عن السنة المالیة المنتھیة في 

مجلس الشورى في جلستھ السابعة قرار بناًء على  ة تقریرھا بخصوصھبعد إعاد ،واإلداریة

دراسة الحساب الختامي آنف الذكر في ضوء إلعادة م، وذلك 2020نوفمبر  22المنعقدة بتاریخ 

 مناقشات أعضاء المجلس بشأنھ.

 

واطلعت على قرار صحاب السعادة أعضاء اللجنة، أوتم تبادل وجھات النظر حولھ من قبل 

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

 نائب رئیس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى
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 ، وعلى المذكرة المقدمةمن الناحیتین الدستوریة والقانونیة ة الحساب المذكورحیث رأت سالم

 ورأي المستشار المالي واالقتصادي. القانونیین للجنة من المستشارین

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

، في حین خامسمن الفصل التشریعي الول األ العادي دور االنعقادفي  2019یولیو  18بتاریخ 

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

إلى لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة وتمت إحالة قرار مجلس النواب    .الفصل التشریعي الخامس

من  2020یونیو  17، ورفعت تقریرھا بشأنھ بتاریخ 2020أبریل  29بتاریخ  بمجلس الشورى

. ومع بدایة دور االنعقاد الثالث الحالي أعاد معالي رئیس المجلس تقریر اللجنة (السابقة) دورذات ال

أكتوبر   21ھ، ورفعت اللجنة تقریرھا بخصوصھ بتاریخ  عادة النظر فی إل  2020أكتوبر    19بتاریخ  

2020 . 

 باعتباره حساب احتیاطي األجیال القادمةاللجنة بأھمیة الدور الذي یضطلع بھ إذ تؤمن و 

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

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

 واستثمارھا؛ فإنھا تود أن تبدي المالحظات اآلتیة:

 

 مالحظات اللجنة:  

 
 احتیاطي  إدارة  مجلس  عمل  نظام  بشأن  2008  لسنة  )25(  رقم  المرسوم  من  )2(  رقم  المادة  أوجبت .1

 أموال استثمار في تتبع التي والقواعد االستثماریة السیاسات المجلس یضع أن القادمة األجیال

 طلبت لذلك، اواستنادً  دوریة، بصورة نتائجھا وتقییم االستثمار برامج تنفیذ ومتابعة الصندوق

 في المتبعة االستثماریة االستراتیجیة من نسخة القادمة األجیال حتیاطيا إدارة مجلس من اللجنة

 وثیقة تحت مسمى: مشكورة، اإلدارة، أرسلت وقد للحساب، المالیة الموارد استثمار

"Policy") (THE guidelines Policy Investment (The، السیاسة مفھوم أن إال 

 السندات، األسھم، مثل االستثمار عناصر تحدد وثیقة وجود یعني عامة، بصورة االستثماریة،
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 في  الموارد ونسبة (عالمًیا)، المناطق أي االستثمار جغرافیة إلى إضافةإلخ...،  ودائع، العقار،

 السیاسة  ھذه مثل وتُعتمد المخاطر. تحدید إلى إضافة ، المذكورة البنود من بند كل في االستثمار

 حالة  يوف السیاسة. ھذه باتباع المعنیة اإلدارة وتلتزم الجھة، داخل إداریة سلطة أعلى قبل من

 بعد االستثماریة سیاستھا من اإلدارة تغیر الجغرافیة، المناطق في الظروف أو األسواق تقلب

 تعلیمات  إال  اعتبارھا  یمكن  فال  ماتقدم،  لكل  المذكورة  الوثیقة  افتقدت  وإذ  العلیا.  الجھة  من  اعتمادھا

  .لھا العلمي المفھوم حسب ستراتیجیةاال إلعداد عامة

 
على التقریر السنوي لحساب احتیاطي األجیال القادمة عن السنة المالیة المنتھیة  االطالعبعد  .2

 تضح ما یلي: ابعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، و  2018دیسمبر  31في 

 
بشكل كبیر  بدون أي عائد أو ربح)الجاریة (استمرار ارتفاع حجم الحسابات أو الودائع  )أ

إلى  2017دوالر في عام  (4,183,030)، حیث ارتفعت من 2018و  2017بین عامي 

، وقد استمر %)722(بمعدل زیادة بلغت حوالي  2018) دوالر في عام (34,404,275

ین لذلك فإن من المالحظ ارتفاع مبلغ الحسابات ب .الصندوق في التعامل مع بنكین فقط

%، على الرغم من أنھا ال تدر أیة عوائد أو ربح 722بنسبة  2018و 2017 عامي

 لحساب االحتیاطي، وھو ما قد یتعارض مع الھدف األساسي من ھذا الحساب.

 
حتیاطي في صورة ودائع قصیرة األجل لم یتم استثمار أي أموال من اال 2018في عام   )ب

وحت اا من تاریخ إیداعھا)، والتي تریومً   360إلى    ایومً   91(التي تستحق خالل فترة ما بین  

نسبة الفائدة إال أنھا على الرغم من انخفاض . ا% سنوًی 3% و 1.65نسبة الفائدة لھا بین 

یداع األموال في صورة حسابات جاریة ال تدر أي عائد. وھو ما یعني تحقیق إأفضل من  

مریكي (على افتراض أنھ تم ألف دوالر أ 600حساب االحتیاطي خسارة تعادل حوالي 

% بدالً من إیداعھا في صورة ودائع 2ملیون دوالر بمتوسط فائدة  30یداع مبلغ إ

لین عن توزیع أموال الحساب على وؤجاریة). ویعني ما سبق أنھ یجب مراجعة المس
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یداع أموال إاالستثمارات المختلفة، حیث ترتب على ذلك تحقیق خسارة ناتجة عن عدم 

 من ھذا التقریر) 11في الصفحة رقم  1(یرجى مراجعة الرسم البیاني رقم  في صورة ودائع قصیرة األجل.

یداعھا في صورة ودائع قد یعني ما سبق أن كل األموال التي كان من المفترض أن یتم إ
قصیرة األجل تم تحویلھا لودائع جاریة ذات عائد صفري، وھنا یثار تساؤل عن الھدف 

 ؟االحتیاطي  لحسابالحقیقي لھذا اإلجراء الذي یبدو في ظاھره أنھ یحقق خسارة كبیرة  
 

وال تتجاوز السنة) بین  ارتفع حجم الودائع الثابتة (ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة شھور )ج

 حوالي  2017، حیث بلغت في العام %)67(بنسبة بلغت  2018و  2017عامي 

دوالر. وقد تم  (229,592,476) 2018) دوالر، بینما بلغت في العام 137,437,686(

في عام  ا% سنوًی 4.5% و 2.72احتساب فوائد على ھذه الودائع بمعدالت تتراوح ما بین 

بالعام المنصرم، إال أن مبلغ  وعلى الرغم من ارتفاع حجم الودائع الثابتة مقارنةً . 2018

% 2.56إلى  2017% عام 2.83العائد كنسبة من إجمالي الودائع الثابتة انخفض من 

كما یالحظ أن معدل اإلیراد من ھذه الودائع أقل من المعدالت المعلنة من قبل   .2018عام  

%). فكیف تحصل الودائع الثابتة على 4.5% و 2.72البنوك (حیث تترواح النسبة بین 

أضف إلى ذلك أنھ كان من المتوقع أن تحصل الودائع الثابتة   نسبة أقل من النسب المعلنة؟

ویعني ما سبق استمراریة   .لى معدالت أعلى، وھو ما لم یتحققع  -  لضخامة المبلغ  انظرً   -

سوء توزیع الموجودات المالیة المتاحة، ومن ثم ضیاع أرباح مالیة كان یمكن تحقیقھا 

(یرجى  األجیال القادمة، ومن ثم تحقیق الھدف المرجو من االحتیاطي.احتیاطي ھا منلیستفید 

 من ھذا التقریر) 11الصفحة رقم في  2مراجعة الرسم البیاني رقم 

           
حقق حساب االحتیاطي خسائر من االستثمارات المباعة للعام الثاني على التوالي بلغت  )د

، ویعني ذلك استمراریة سوء التخطیط المتعلق ببیع االستثمارات دوالر (1,974,950)

ما یتعارض   اضیاع حقوق األجیال القادمة، وھو أیضً   فيسبب  ت المملوكة للحساب، مما قد ی 
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مما یثیر ذلك تساؤل حول دور المستشارین العاملین مع األھداف االستراتیجیة لالحتیاطي.  

 للحساب؟ 

 
، ویبرز ھنا 2018و 2017بین عامي  %)7.5یرادات االستثمارات بنسبة (إانخفضت ھـ) 

االستثمارات في المستقبل، ومن ثم تكون المالحظة تساؤل عن كیفیة زیادة العائد لھذه 

 من ھذا التقریر) 10(یرجى مراجعة الجدول في الصفحة  بشأن مدى وجود خطة مستقبلیة لزیادة ھذا العائد؟

 
%) من إجمالي مصروفات 23بلغت نسبة رسوم الخدمات االستشاریة حوالي ( )و

وھي مازالت نسبة كبیرة بطبیعة الحال، وكان من المفترض أن ینعكس ذلك  حتیاطي،اال

حتیاطي، بما یوازي المبلغ الضخم الذي یدفع للخدمات االستشاریة، على زیادة عائدات اال

ملحوظ في عوائد الحساب، وإنما تحقیق خسائر كبیرة في  أي تطور یؤِد إلىإال أنھ لم 

ات القائمة، واألموال المستثمرة في شكل ودائع مختلفة االستثمارات المباعة، واالستثمار

 ما مدى فاعلیة ھذه الخدمات االستشاریة؟فاآلجال. 

 

حتیاطي یحتاج إلى إعادة النظر في البرامج واألدوات اال رةامما سبق نؤكد على أن مجلس إد .3

أعلى من  ا، حتى یحقق أرباحً ھوالمحافظ االستثماریة بشكل مختلف ومتنوع على ما ھو علی 

، وقد یتحقق ذلك من خالل 2018العام  في التي تم تحقیقھا، ویقلل من الخسائر التي تحققت

عملیة التنویع في المحافظ االستثماریة الخارجیة ذات الربح المرتفع واألقل مخاطرة، وكذلك 

ي لى التنوع الجغرافإالنظر في قیمة المبالغ المستثمرة مقارنة بحجم األرباح، باإلضافة 

لالستثمارات، كما أنھ یجب إعادة النظر في الخدمات االستشاریة التي تقدم للحساب والتي لم 

یرادات االستثمارات القائمة أو المباعة، باإلضافة إیترتب علیھا إال تحقیق خسائر كبیرة في 

وھو ما  .إلى سوء توزیع المبالغ المخصص استثمارھا كودائع بالبنوك المحلیة واألجنبیة
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 للحسابلجمیع أوجھ االستثمار التي یمكن  الدراسات المعمقة وتحدیثھا،لزم إجراء یست

 .لھ بأحكام القانون أو القرارات المنظمة اإلخاللدون  االستفادة منھا،

 
ألجیال ااطالع المواطنین على أداء حساب احتیاطي  ترى اللجنة أھمیة  إلى ما سبق،  باإلضافة   .4

وقد یتم ذلك من خالل نشر البیانات المالیة بصورة دوریة في   ،القادمة، وذلك من باب الشفافیة

وزارة المالیة واالقتصاد الوطني، بما یعكس أداء مجلس إدارة احتیاطي اإللكتروني لموقع ال

 األجیال القادمة وفاعلیة إدارتھ للحساب.

 

وترى اللجنة أن نشر مثل ھذه البیانات یسھم في تقییم نتائج استثمارات الحساب ویضع 

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

على أداء دوره المنوط بھ بكفاءة واقتدار. وتؤكد اللجنة على أن نشر اعتماد الحساب الختامي 

قبل مجلسي الشورى والنواب في الجریدة الرسمیة، باعتباره من اإلجراءات التي نص من 

علیھا القانون، ال یحول دون اطالع العامة على نتائج أداء الحساب، ال سیما وأن اإلجراء 

القانوني المطلوب العتماد حساب االحتیاطي لألجیال القادمة قد یتأخر كثیًرا كما ھو الحال 

 ساب محل النظر.في مناقشة الح 

 

إعداد الحساب   المبذول فيالحكومي  وإذ تبدي اللجنة ھذه المالحظات، فإنھا تثّمن الجھد

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛  .المذكور الختامي

 خلصت اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة على اعتماده.
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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 درویش أحمد المناعي .1

 مقرًرا احتیاطیـًا.   سعادة األستاذ رضا عبدهللا فرج .2

 

 

اسابع
ً
 توصية اللجنة:  : ـ

التقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة   اعتمادالموافقة على 

بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة    2018مبر دیـســـ  31عن الســــنة المالیة المنتھیة في 

 .اللجنة المالحظات الواردة في تقریرب  واإلداریة،

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                                        رضا عبداهللا فرج         

 ةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي



 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
الخطة االستثماریة إلدارة صندوق 

 احتیاطي األجیال القادمة

 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل

















 
 
 

 البحرینمملكة       
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )3(املرفق 
 
 
 
 
 

 ألصلي تقریر اال
 ومرفقاتھ

 

 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 امسالتشريعي اخلالفصل 



 

 

 م 2020أكتوبر  28التاریخ: 
 
 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر السيدايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

السنوي التقریر    حول  الشؤون المالیة واالقتصادیةلجنة    یسرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر

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

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ ،  بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة  2018دیسمبر  

 الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 
            

 
 خالد حسيـن املسـقطي                  

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                                
 

 

 
 :المرفقات

 خطاب اإلحالة. -
 ملخص التقریر. -

 تقریر اللجنة المذكور أعاله.  .1
 والمتضمن: تقریر لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة (السابقة)   .2

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -أ
 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین لشؤون اللجان.  -ب
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -ج
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 لخص لتقرير  م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان
التقر�ر السنوي والب�انات المال�ة المدققة لحساب احت�اطي األج�ال القادمة عن السنة المال�ة المنته�ة في 

 �عد تدق�قه من قبل دیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة  2018د�سمبر  31

 مضمونه
وأداءه المالي والتدفقات  2018د�سمبر  31الحت�اطي األج�ال القادمة �ما في�ظهر المر�ز المالي 

 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

الب�انات المال�ة لحساب احت�اطي األج�ال القادمة خلص الرأي المهني لدیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة حول 
تظهر �صورة عادلة، من �ل  ، إلى أن هذه الب�انات 2018د�سمبر  31للسنة المال�ة المنته�ة بتار�خ 

ه المالي ءوأدا 2018د�سمبر  31الجوانب الجوهر�ة (المر�ز المالي الحت�اطي األج�ال القادمة �ما في 
 منته�ة بذلك التار�خ) وفقا لمتطل�ات المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة.والتدفقات النقد�ة للسنة ال
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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 

 مبجلس الشورى
 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: 
 ) 4التقریر: ( 

 

 

 تقرير اللجنة (السابقة)  بشأن  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  

التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة حلساب احتياطي األجيال   خبصوص

تدقيقه من قبل بعد    2018ديسمرب   31 القادمة عن السنة املالية املنتهية يف

 ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 
 

 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

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

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

ابقة خالل دور االنعقاد  من قبل اللجنة   التقاریر التي تم إعدادھافي بخصـوص إعادة النظر  الـس

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

تقریر اللجنة الســابقة  الشــؤون المالیة واالقتصــادیةإلى لجنة  الشــورى سمجل الصــالح رئیس

التقریر السـنوي والبیانات المالیة المدققة لحسـاب احتیاطي األجیال القادمة عن السـنة   بشـأن

ــمبر   31المالیة المنتھیة في  ، بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة  2018دیسـ

في موعد أقصــاه خمســة أیام  ھاتقریر التقریر المذكور، على أن ترفع اللجنةإلعادة النظر في 

 .من تاریخھ
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ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

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

 اآلتي: اجتماعھا

 التاریخ رقم االجتماع
 2020أكتوبر  28 الثالث 

 

موضوع البحث والدراسة على الوثائق مي المذكور  حساب الختاللاطلعت اللجنة أثناء دراستھا    )2(

 بھ والتي اشتملت على ما یأتي: المتعلقة

 والمتضمن: (مرفق) )السابقةلجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة (تقریر   -

التقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة عن السنة المالیة  -

 .المالیة واإلداریةبعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة  2018دیسمبر  31المنتھیة في 

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -

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

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

 

 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  علي ربیعالسیدة أمینة 
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 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان 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

ــالمة  ــورى سـ ــریعیة والقانونیة بمجلس الشـ ــؤون التشـ ــنوي رأت لجنة الشـ التقریر السـ

ـــنة الـمالـیة المنتھـیة في ــاب احتـیاطي األجـیال الـقادـمة عن الســ  31 والبـیاـنات الـمالـیة الـمدقـقة لحســ

ــمبر  من الـناحیتین اـلدســـــتورـیة   ،بـعد ـتدقیـقھ من قـبل دیوان الرـقاـبة الـمالـیة واإلدارـیة 2018دیســ

 والقانونیة.

 

ا: 
ً
 :املواد القانونية ذات الصلة، وبيانات إنشاء وتطور حساب األجيال القادمة ثالث

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

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

ا یسمى "حساب احتیاطي األجیال القادمة" ا خاصً على أنھ " تفتح وزارة المالیة حساًب 

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

 وعوائد استثمارھا. وترصد فیھ المبالغ المقتطعة من تصدیر النفط

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

عداد الحساب الختامي للحساب لكل سنة مالیة، وعرضھ على مجلس إاختصاصاتھ، و 
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الوزراء، وقیام دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بمراقبة وتدقیق المیزانیة والحساب الختامي 

 للحساب.

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

 وفقاً للمرسوم.

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

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

بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة على أنھ "یُقتطع  2006) لسنة 28لقانون رقم () من ا1(

ا ویتم تصدیره دوالرً   40دوالر أمریكي واحد من سعر كل برمیل نفط خام یزید سعره على  

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

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

 .زیادتھ أو التصرف بأموال االحتیاطي لغیر العملیات االستثماریة إال بقانون"

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

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

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

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

 ا بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة".مشفوعً 

التقریر  2019یولیو  18ادة المذكورة أعاله أحالت الحكومة بتاریخ عمالً بأحكام الم .6

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

، بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، لغرض اعتماده 2018دیسمبر    31في  

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

) من قانون االحتیاطي لألجیال القادمة، أي خالل األشھر الخمسة التالیة 5في المادة (

 م.2019مایو  31النتھاء السنة المالیة، ومن ثم كان یتعین إحالتھ قبل 
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على البیانات المالیة الحتیاطي األجیال   إن دیوان الرقابة المالیة واإلداریة قد مارس الرقابة .7

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

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

نة المنتھیة بذلك التاریخ م ونتائج عملیاتھ والتغیرات في التدفقات النقدیة للس2018دیسمبر  

 وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

ینحصر اختصاص لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة بمجلس الشورى في مراجعة   .8

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

والتوصیة باعتماده مع بیان المالحظات علیھ، وخاصة فیما یتعلق م، 2018دیسمبر 

ا، وكذلك ا مجزًی ا اقتصادًی باستثمارات أموال الحساب، وضرورة استثمارھا استثمارً 

 ضرورة ترشید المصروفات المتكررة غیر الجوھریة.

 

ا
ً
دمة عن السنة  : التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة حلساب احتياطي األجيال القا رابع

 : بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية  2018ديسمرب   31 املالية املنتهية يف

 

وبیان  يیتضمن بیان المركز المال ياألجیال القادمة والذ  الحتیاطيتم تدقیق الحساب الختامي   .1

ھم السیاسات المحاسبیة أاألرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر وبیان التدفقات النقدیة و 

من قبل دیوان الرقابة المالیة   ؛2018دیسمبر    31یضاحات األخرى للسنة المالیة المنتھیة في  واإل

             .داریةواإل

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

تتضمن تصمیم وتنفیذ واتباع أنظمة  اإلدارةن مسؤولیة مجلس إعداد التقاریر المالیة. الدولیة إل

یة معلومات أعداد وعرض البیانات المالیة بصوره عادلة وخالیة من رقابة داخلیة مناسبة إل

        جوھریة خاطئة.
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 يلرقابة المالیة واإلداریة بتدقیق البیانات المالیة والتي تتكون من بیان المركز المالقام دیوان ا.  3

و الخسائر والدخل الشامل اآلخر وبیان التدفقات النقدیة أوبیان األرباح    2018دیسمبر    31كما في  

ھم السیاسات المحاسبیة لى ملخص ألإضافة باإل ،2018دیسمبر  31 يللسنة المنتھیة ف

     .ا لمعاییر دولیة إلعداد التقاریر المالیةخرى وفقً حات األیضاواإل

أن البیانات   امؤكدً   ،ا غیر متحفظ على البیانات المالیةأصدر دیوان الرقابة المالیة واإلداریة رأًی .  4

تم الحصول علیھا كافیة ي ن أدلة الرقابة الت أو  ،تظھر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوھریة

      لیھ.إتم التوصل  يالذ يأساس الرأ ومناسبة لتكوین

، 2019یولیو  3 داریة قد تم إنجازھا فيعملیات التدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة واإل. 5 

   .لى السلطة التشریعیةإ 2019یولیو  13بتاریخ طة التنفیذیة لمن قبل الست إحالتھا وتم

 يعلى التقریر المھني حول الحساب الختامن دیوان الرقابة المالیة واإلداریة قد صدق . إ6

 .2019مایو  13 األجیال القادمة بتاریخ الحتیاطي

) من دور االنعقاد السنوي العادي الثاني من 196. أصدر مجلس النواب الموقر قراره رقم (7

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

التقریر السنوي والبیانات المالیة المدققة لحساب احتیاطي األجیال القادمة عن السنة المالیة اد  اعتم

، مشفوًعا بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة 2018دیسمبر  31المنتھیة في 

 بمالحظات المجلس.
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 :احتیاطي األجیال المذكور تحلیل حساب
 

 جدول االحتیاطي المتراكم 
 دوالر أمریكي    

  الرصید االحتیاطي المتراكم دون إضافة احتیاطي القیمة العادلة *
ا للحسابات المدققة وفقً   2018لى  إ   2015عاله یوضح حركة االحتیاطي المتراكم من سنة  أالجدول  

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

        .%، على التوالي11 %،11%، 9بالرصید في نھایة السنة ھو 

   

ة المالیة ربالغ المستلمة من وزاملى األرباح المحققة من االستثمارات والإھذا النمو راجع 

أسعار البترول  تجاوزت قتصاد الوطني والمتمثلة في دوالر لكل برمیل یتم تصدیره في حالواال

         .للبرمیل االخام أربعین دوالرً 

 

 

 

 

 

 

 

2015201620172018

 642,351,336  576,642,108  530,685,364  478,012,780 رصید إجمالي االحتیاطي المالي في بدایة السنة  *
 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة

ألموال المستلمة من وزارة المالیة واالقتصاد 
 48,744,169  56,152,180  33,868,652  50,210,106 الوطني

 11,154,675  513,163-3515568 4,717,434-تعدیل فروقات الحسابات
 713,499,829  642,351,336  576,642,108  530,685,364 الرصید في نھایة السنة

البیان 
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 جدول ھیكل اإلیرادات
 دوالر أمریكي     

 
 

 

منتھیة لى النمو السنوي لكل سنة مالیة  إاإلیرادات المتحققة تشیر    يجمالإن  أالجدول أعاله  وضح  ی 

 .% على التوالي20%،  14%،    28دیسمبر ھي    31دیسمبر مقارنة بالسنة التي قبلھا في    31في  

  

 

      

2015201620172018

 5,678,644  6,143,546  5,671,700  4,830,925 إیرادات االستثمارات 
 5,893,179  3,918,150  2,945,100  2,096,394 ایردات الودائع الثابتة 

 4,780,710  5,000,015  4,780,041  3,546,132 دعم المصروفات التشغیلیة من الدولة 
0 204,140 00أرباح تحویل العمالت االجنبیة

 1,928,946  10,500 00أرباح االستثمارات المباعة 
 18,281,479  15,276,351  13,396,841  10,473,451 اجمال اإلیرادات

 4,780,710  5,000,015  4,780,041  3,546,132 المصروفات التشغیلیة لالحتیاطي
 200,000  1,176,471 00رسوم تأسیس استثمارات متاحة للبیع 

 1,974,950  498,471 00خسائر االستثمارت المباعة 
 265  388  197  346 رسوم بنكیة 

 59,971 0 44,079  205,254 خسائر تحویل العمالت األجنبیة 
فروقات تحویل عمالت أجنبیة غیر محققة 

0000لالستثمارات المتاحة للبیع

 15,934 000مصروفات أخرى
 7,031,830  6,675,345  4,824,317  3,751,732 إجمالي المصروفات 

0 1,469,205 0 449,994 أرباح من إعادة تقییم االستثمارات العقاریة 
0000منحة حكومیة (عقارات) 

8199000إیرادات أخرى 
0 1,469,205 0 458,193 إجمالي اإلیرادات األخرى

 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة المحولة الى االحتیاطي المتراكم 

إیرادات أخرى 

المصروفات 

البیان 

اإلیرادات
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 تي: آلاك 2018لى إ  2015یرادات للسنوات إلفي افي الجدول أعاله الثالثة لقد ساھمت البنود 

       إیرادات االستثمارات

 
تمثل في حین    ،داتایرجمالي اإلإ% من  40دات االستثماریة تمثل في حدود  ایرن اإلأمن المالحظ  

یمثل دعم المصروفات التشغیلیة من  مافی  ،% كمعدل للسنوات األربع25دات الودائع الثابتة ایرإ

        % لنفس الفترة. 32الدولة في حدود 

لقة بإدارة احتیاطي األجیال ن الدعم المستلم من الدولة للمصاریف التشغیلیة یمثل تكالیف المتعإ

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

 

 ة من الدولةیجدول دعم المصروفات التشغیل

   .عاله بنود المصروفات من الدعم المستلم من الدولة للمصروفات التشغیلیةأیوضح الجدول 

 

  استثمارات احتیاطي األجیال القادمةعوائد على 

 

2015201620172018البیان 
46424031إیرادات االسثمارات (%)

20222632ایردات الودائع الثابتة (%)
34363326دعم المصروفات التشغیلیة من الدولة (%)

2015201620172018البیان 
 3,388,841  3,295,728  2,943,355 الرسوم اإلداریة للمحافظ االستثماریة 

 1,097,636  1,239,657  1,363,770 رسوم الخدمات االستشاریة 
 184,690  283,879  240,848 رواتب القائمین على حساب االحتیاطي 

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

 94,915  166,123  69,834 مصروفات اخري 
 4,780,710  5,000,015  4,780,041 اإلجمالي 

2015201620172018البیان 
 479,472,031  477,766,763  402,350,153  359,550,166 استثمارات متاحة للبیع 
 5,678,644  6,143,546  5,671,700  4,830,925 إیرادات االستثمارات 

 1.2  1.3  1.4  1.3 العائد (%)

 دوالر أمریكي
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یرادات خالل لى المبالغ المستثمرة في استثمارات متاحة للبیع واإلإیشیر الجدول أعاله  

دات على المبلغ المستثمر كما ھو ایرن العائد ھو نتیجة تقسیم اإلإ. 2017ى إل 2015السنوات 

         .موضح أعاله
 

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

  .من عائد مجزٍ 

 

  العائد على إجمالي الودائع

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

   الغ المودعة لدى المؤسسات المالیة كودائع ثابتة. المستلمة على المب 

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

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

 

 العائد على إجمالي الموجودات

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

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

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

  المرتبطة من كل نوع من أنواع االستثمار.

2015201620172018البیان 
 229,592,476  137,437,686  165,870,722  96,814,956 ودائع ثابتة 

 5,893,179  3,918,150  2,945,100  2,096,394 إیرادات الودائع ثابتة 
 2.6  2.9  1.8  2.2 العائد 

2015201620172018البیان
 782,212,039  729,714,408  615,074,207  501,514,312 إجمالي الموجودات 

 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة 
 1.4  1.4  1.4  1.4 العائد 

 دوالر أمریكي

 دوالر أمریكي
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  المركز المالي الحتیاطي األجیال

 
 

الجدول أعاله یوضح توزیع البیان المركز المالي بین الموجودات والمطلوبات واالحتیاطي 

        المتراكم. 

ومن المالحظ أن الموجودات المتداولة والتي تمثل (مدینون وأرصدة أخرى) وودائع ثابتة والنفط 

وجودات ووضع ل نسبة عالیة من الموجودات. وھذا قد یستدعي النظر في المشكّ وما في حكمھ ت 

   سیاسة لالستفادة من الموجودات المتداولة في استثمارات مربحة. 

 

 

 خر جدول بیان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآل

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

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

    والخسائر مثل التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات وفروقات تحویل العملة.

2015201620172018البیان 
 503,176,742  501,338,408  424,090,498  380,886,471 اجمالى الموجودات غیر المتداولة 

 279,035,297  228,376,000  190,983,709  173,069,130 اجمالى الموجودات المتداولة 
 782,212,039  729,714,408  615,074,207  553,955,601 أجمالى الموجودات 

 1,327,306  577,841  965,160  1,294,921 اجمالى المطلوبات المتداولة 
 780,884,733  729,136,567  614,109,047  552,660,680 اجمالى االحتیاطي المالي 

 782,212,039  729,714,408  615,074,207  553,955,601 اجمالي المطلوبات واالحتیاطي المالي 

2015201620172018البیان 
 18,281,479  15,276,351  13,396,481  10,473,541 اجمالى اإلیرادات 

 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912 أرباح السنة المحولة الى االحتیاطى المتراكم 
 16,125,251- 49,318,292  15,491,623  1,380,993 اجمالى الدخل الشامل االخر 

 4,875,602- 59,388,503  24,064,147  5,798,919 اجمالى ( خسائر ) أرباح السنة والدخل الشامل 

 دوالر أمریكي

 دوالر أمریكي
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ا: رأي اللجنة: 
ً
 خامس

        
المدققة التقریر السنوي والبیانات المالیة  تدارست اللجنة تقریر اللجنة السابقة بخصوص

بعد تدقیقھ  2018دیسمبر  31لحساب احتیاطي األجیال القادمة عن السنة المالیة المنتھیة في 

بعد إعادتھ إلى اللجنة بناًء على قرار مكتب المجلس في ، من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة

قاریر التي تم الت ، بخصوص إعادة النظر في م2020أكتوبر  18اجتماعھ الثاني المنعقد بتاریخ 

 الخامس.الفصل التشریعي  دور االنعقاد العادي الثاني من من قبل اللجنة السابقة خالل إعدادھا

 

واطلعت على قرار صحاب السعادة أعضاء اللجنة، أوتم تبادل وجھات النظر حولھ من قبل 

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

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 حین خامسمن الفصل التشریعي الول األ العادي دور االنعقادفي  2019لیو یو  18بتاریخ 

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

 .الفصل التشریعي الخامس

 

تباره باع حساب احتیاطي األجیال القادمةاللجنة بأھمیة الدور الذي یضطلع بھ إذ تؤمن و 

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

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

      واستثمارھا؛ فإنھا تود أن تبدي المالحظات اآلتیة:
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 مالحظات اللجنة:  
        

سھم والسندات والودائع قصیرة استثمارات الصندوق في األالحظت اللجنة انحصار  -1

جل، رغم تدني عوائدھا. وتؤكد اللجنة ضرورة وضع استراتیجیة استثماریة وطویلة األ

موال الحساب في مجاالت استثماریة ذات عائد جید ومخاطر منخفضة، أمناسبة الستثمار  

جراء دراسة إموال المتاحة، وھو ما یستلزم حجم األ بما یحقق زیادة معتبرة تتناسب مع

حكام القانون أن یخل ب أمعمقة لجمیع أوجھ االستثمار التي یمكن للصندوق استغاللھا دون 

 و الئحتھ الداخلیة.أ
 

ن ھناك حاجة إلى إعادة النظر في إدارة المحافظ االستثماریة لتكون أكثر أترى اللجنة  -2

یساھم في تحقیق أفضل العوائد واألرباح بأقل المخاطر، باعتبار ا؛ بما ا ونوعً تنوًعا، كم� 

 دنى مستوى. ألى إن یھبط بالمخاطر أن من شأنھ أ
 

من المالحظ أن الموجودات المتداولة والتي تمثل (مدینون وأرصدة أخرى) وودائع ثابتة  -3

النظر في ل نسبة عالیة من الموجودات. وھو ما یستدعي شكّ والنفط وما في حكمھ ت

 الموجودات ووضع سیاسة لالستفادة من الموجودات المتداولة في استثمارات مربحة.

 

مجلس إدارة احتیاطي الحظت اللجنة عدم وجود تقریر سنوي ینشر للمواطنین یعكس أداء   -4

عن عدم وجود تقاریر دوریة. وترى   دارتھ للحساب، فضالً إومدى فاعلیة    األجیال القادمة

ویضع  الحسابمثل ھذه التقاریر سوف یسھم في تقییم نتائج استثمارات ن وجود أاللجنة 

ا دومً   مجلس إدارة احتیاطي األجیال القادمةمما یحفز    ئھ،نة من أداجمیع المواطنین على بّی 

 داء دوره المنوط بھ بكفاءة واقتدار. أعلى 

 



14 
 

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

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

 .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 درویش أحمد المناعي .1

 مقرًرا احتیاطیـًا.   سعادة األستاذ رضا عبدهللا فرج .2

 

اسابع
ً
 توصية اللجنة:  : ـ

التقریر  بالموافقة على اعتماد الموافقة على توصـیة لجنة الشـؤون المالیة واالقتصـادیة (السـابقة)

السـنوي والبیانات المالیة المدققة لحسـاب احتیاطي األجیال القادمة عن السـنة المالیة المنتھیة  

المالحظات الواردة ب   بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة،  2018دیسمبر   31في  

 في التقریر.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 

 
 

          
 خالد حسيـن املسـقطي                                        رضا عبداهللا فرج         

 ةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي



 

 

  

 
 

 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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