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 ـالحــقامل
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 (1ملحق رقم )
 

 صاحب إلى الموجه السؤال
 وشؤون الأشغال وزير السعادة

 العمراني، والتخطيط البلديات
 منى العضو سعادة من المقّدم

 تدوير بشأن المؤيد يوسف
 . عليه الوزير سعادة ورد النفايات،
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 (2ملحق رقم )
 

 

 السعادة صاحب إلى الموجهالسؤال 
 البلديات وشؤون الأشغال وزير

 سعادة من المقّدم العمراني، والتخطيط
صباح سالم الدوسري بشأن  العضو

التخطيط وصيانة الشوارع والأرصفة 
والبنية التحتية لمنطقة الزلاق، ورد 

 .سعادة الوزير عليه
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 (3ملحق رقم )
 

 السعادة صاحب إلى الموجهالسؤال 
 البلديات وشؤون الأشغال وزير

 سعادة من المقدم العمراني، والتخطيط
 الخطة بشأن الغتم أحمد يوسف العضو

 مجال في البحرين لممل كة الاستراتيجية
 الاتصالات شبكات وتوسعة تطوير

 سعادة ورد القادمة، الخمسة للأعوام
 .عليه الوزير
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 (4ملحق رقم )

 
 

 المرسوم بخصوص الخدمات لجنةتقرير  
 م2020 لسنة( 20) رقم بقانون

 الفقرة إلى( 4) برقم جديد بند بإضافة
 بقانون المرسوم من( 8) المادة من( ج)

 التأمين بشأن م2006 لسنة( 78) رقم
 .التعطل ضد
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 م2021يناير  5التاريخ: 

 (18)رقم التقرير 

 

 

 تقرير لجنة الخدمات 

إلى ( 4بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 20المرسوم بقانون رقم )حول 

بشأن  2006سنة ( ل78( من المرسوم بقانون رقم )8الفقرة )ج( من المادة )

 التأمين ضد التعطل

 

 الفصل التشريعي الخامس  -دور االنعقاد الثالث 
 

 مقدمــة:

 

ص ل خ ت / ف  493، وبموجب الخطاب رقم )م2020ديسمبر  30 بتاريخ  

(، أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى 3د  5

بإضافة بند جديد  2020( لسنة 20المرسوم بقانون رقم )الموقر إلى لجنة الخدمات 

 2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )8( إلى الفقرة )ج( من المادة )4برقم )

داد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه لمناقشته ودراسته وإع، بشأن التأمين ضد التعطل

 .ليتم عرضه على المجلس الموقر
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 إجراءات اللجنة:- أولا 

يناير  4( بتاريخ 14المرسوم بقانون المذكور في االجتماع رقم )تدارست اللجنة  (1)

 م.2021

موضوع  بالمرسوم بقانوناطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة  (2)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(.المرسوم بقانون على مجلس الشورىخطاب عرض  -

( إلى الفقرة )ج( 4بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 20المرسوم بقانون رقم ) -

بشووووووأن التأمين ضوووووود  2006( لسوووووونة 78( من المرسوووووووم بقانون رقم )8من المادة )

 (مرفق) .التعطل

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

بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي ألجور  2020( لسنة 36قرار رقم ) - 

 )مرفق( .في القطاع الخاص البحرينيينالعمال 

 ( مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون. ) - 

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع -

 
 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم
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 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث منى ابراهيم العيد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي
 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة المرسوم 

 بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

ا 
ا
 رأي اللجنة: -ثالثـ

( 4بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 20المرسوم بقانون رقم )تدارست اللجنة      

بشأن التأمين  2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )8إلى الفقرة )ج( من المادة )

، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء للجهات الحكومية، ضد التعطل

لمستشار وا دارت حوله من قبل أعضاء اللجنةواستعرضت وجهات النظر التي 

القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية 

 تينمن الناحي المرسوم بقانونوالقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

 والقانونية. الدستورية

بين دوري االنعقاد الثاني  ( من الدستور38صدر المرسوم بقانون وفقـًا للمادة )

والثالث لمجلس الشورى في ظل استمرار التداعيات االقتصادية واالجتماعية المترتبة 

وما أوجبته من اإلسراع في  ،(COVID-19فيروس كورونا المستجد )على جائحة  

اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير لمواجهة تلك التداعيات، وتم عرضه على المجلس ضمن 
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الدستوري المحدد في تلك المادة، ويتمتع مجلس الشورى في مواجهة هذا الموعد 

على نصوصه  دخال أي تعديالتبصالحية الموافقة  أو الرفض دون إالمرسوم بقانون 

( من الالئحة الداخلية لمجلس 123و 122والمواد ) ،( من الدستور38بالمادة ) عمالا 

 الشورى. 

ومادتين، جاءت المادة األولى بإضافة بند يتألف المرسوم بقانون من ديباجة 

( المتعلقة بأغراض التصرف بفائض حساب 8جديد إلى الفقرة )ج( من المادة )

االحتياطي العام لحساب التأمين ضد التعطل، من خالل إضافة غرض سداد نسبة من 

 أجور العاملين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين االجتماعي، بحد أقصى

%( من أجر المؤمن عليه، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات 50مقداره )

فيروس كورونا المسجلة لدى الوزارة، ووفقـًا للشروط والضوابط التي يحددها الوزير، 

م، أما المادة الثانية فجاءت 2020أشهر، اعتباًرا من شهر يوليو  3ويكون السداد لمدة 

 تنفيذية.

إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة اآلثار  المرسوم بقانون يهدف

السلبية جّراء تأثر األعمال بالوضع االقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس 

%( من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم 50كورونا، وذلك من خالل دفع نسبة )

  العاملين في شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.

وبعد تدارس المرسوم بقانون وقرار مجلس النواب ومرفقاته، انتهت اللجنة إلى  

 الموافقة عليه، وذلك لألسباب اآلتية:
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 تتوافق أهداف المرسوم بقانون مع النصوص الدستورية اآلتية: -أوالا 

تكفل الدولة  والتي تنص على  أن : " ( الفقرة )ج( من الدستور5المادة ) -1

تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض 

، كما تؤّمن لهم خدمات أو البطالةأو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل 

وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل التأمين االجتماعي والرعاية الصحية، 

 ".والفاقة والخوف

االقتصاد  والتي تنص على  أن : " من الدستور( الفقرة )أ( 10المادة ) -2

التعاون العادل بين النشاط العام الوطني أساسه العدالة االجتماعية، وقوامه 

 "والنشاط الخاص

تكفل الدولة تضامن : " ( من الدستور والتي تنص على  أن12المادة ) -3

 ".المجتمع في تحّمـل األعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة

اآلثار  يندرج المرسوم بقانون ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة –ا ثانيا 

على المجتمع واالقتصاد  (19-كوفيد)جائحة االقتصادية واالجتماعية ل

ا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد تنفيذا  البحريني

ية للتخفيف من بتطبيق الحزمة االقتصاد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه

اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على تداعيات األوضاع الصحية التي 

، وينسجم المرسوم بقانون مع تمر بها مملكة البحرين وغيرها من دول العالم 

غرفة التجارة الدولية الجهود الدولية في هذا المجال فقد تضمن البيان المشترك ل
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-جائحة كوفيدأن: "  م على 2020مارس  16بتاريخ  ومنظمة الصحة العالمية

طارئة صحية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة جائحة هي  19

ويقع على  ،فورية من الحكومات واألفراد ومؤسسات األعمال على السواء

عاتق جميع مؤسسات األعمال دور رئيسي في الحد من احتماالت انتقال 

من  فاإلجراءات الناجعة والجريئة والمبكرةجتمع. المرض وأثره على الم

شأنها الحّد من المخاطر القصيرة األمد بالنسبة للموظفين والتكاليف الطويلة 

 ."األمد بالنسبة لمؤسسات األعمال واالقتصاد

 

ا تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة اآلثار  يساهم المرسوم بقانون في  -ثالثا

عمال بالوضع االقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار السلبية جراء تأثر األ

ضمان االستقرار واالستدامة وعدم المساس و(، 19فيروس كورونا ) كوفيد 

االستقرار االقتصادي تحقيق بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما يسهم في 

حماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب و

 .صادية الراهنةاألوضاع االقت

المؤمن عليهم بموجب قانون وذلك من خالل دفع رواتب المواطنين البحرينيين 

بحد و، 1976( لسنة 24التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

%( من األجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات 50أقصى مقداره )

التي تسجل ، و(COVID-19المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد )

تضمنها  للشروط والضوابط التيا ـً قوف العمل والتنمية االجتماعيةوزارة لدى 
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بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي  2020( لسنة 36قرار رقم )"ال

ألجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص خالل الفترة من يوليو إلى 

 .والتنمية االجتماعيةوزير العمل الصادر عن  "2020سبتمبر 

ا يساهم المرسوم بقانون في تمكين الحكومة من توفير االعتمادات المالية الالزمة  -رابعا

ألشهر لدفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لتمويل 

دون اللجوء لالقتراض الداخلي   2020عام من  وسبتمبر( وأغسطس )يوليو

 أو الخارجي.

ا  إن المبلغ الذي سوووووووف يتحمله صووووووندوق التأمين ضوووووود التعطل لحماية  -خامسًًًًًًا

المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسوووووووبب األوضووووووواع 

االقتصووووووادية الراهنة هو من حيث األصوووووول جزء من مسوووووواهمة الحكومة في 

ا للمادة ) –الصندوق   -م2006( لسنة 78المرسوم بقانون رقم )( من 6وفقـوووووووً

ا 1ل الحكومووة حيووث تتحموو بوواعتبووارهووا   % من أجور المؤمن عليهم شوووووووهريووً

% من أجور المؤمن عليهم شووووهرًيا باعتبارها حكومة، أي 1و ،صوووواحبة عمل

أنها من حيث األصل تتحمل النسبة األكبر من اشتراكات التأمين ضد التعطل 

 . عن موظفي القطاعين العام واألهلي

ا التأمين ضد التعطل في حال حصول أي إن الحكومة  ملزمة بدعم صندوق  - سادسا

من المرسوم بقانون رقم هـ( /8عجز مالي مستقبلي فيه حيث تنص المادة )

إذا تبين من تقرير الخبير : " م، بشأن التأمين ضد التعطل2006( لسنة 78)
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اإلكتواري وجود عجز في الحساب ولم تكف االحتياطيات والمخصصات 

بناًء على طلب من  ازراء أن يصدر قرارً جاز لمجلس الوالمختلفة لتسويته، 

الوزير بتخصيص االعتمادات الالزمة لسد هذا العجز من الميزانية العامة، أو 

 ...".زيادة نسب االشتراكات 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي: -رابعـ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشوووووورى، اتفقت اللجنة  39إعماالً لنص المادة )      

 على اختيار كل من :

ا أصليـاا.     األستــــاذة هالـــة رمــــــزي فايـــــــــزسعـــادة  .1  مقررا

ا احتياطياا.     ريـاألستـــاذ صبــــاح سالـــــم الدوســـسعـــادة  .2  مقررا

ا
ا
 توصية اللجنة: -خامسـ

، المرسوووم بقانونفي ضوووء ما دار من مناقشووات وما أبدي من  راء أثناء دراسووة     

 فإن اللجنة  توصي بما يلي:

بإضافة بند جديد برقم  2020( لسنة 20المرسوم بقانون رقم )الموافقة على  -

( لسوووووونة 78( من المرسوووووووم بقانون رقم )8( إلى الفقرة )ج( من المادة )4)

 .ن التأمين ضد التعطلبشأ 2006
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــالدكت      األستـاذة هالــة رمــزي فايــز                  

 رئيس جلنة اخلدمـات                   نائب رئيس جلنة اخلدمات            
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 م2020ديسمبر  31 التاريخ:
 

 

 احملرتمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبداهلل حممد الفاضل 
 رئيــس جلنة اخلدمات 

 
 

( إلى 4بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 20المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

بشأن التأمين  2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )8الفقرة )ج( من المادة )

 ضد التعطل.

 

 

 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس أرفق م، 2020ديسمبر  30بتاريخ      

( 20المرسوم بقانون رقم )، (3د  5ص ل ت ق/ ف  494م )، ضمن كتابه رقالمجلس

( من المرسوم 8( إلى الفقرة )ج( من المادة )4بإضافة بند جديد برقم ) 2020لسنة 

لجنة الشؤون التشريعية  ىإل، التعطل بشأن التأمين ضد 2006سنة ( ل78بقانون رقم )

 للجنة الخدمات.ته وإبداء المالحظات عليه والقانونية، وذلك لمناقش

 

 

عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماعها  م2020ديسوومبر  31وبتاريخ     

، وقرار مجلس النواب المذكور المرسؤؤؤؤؤؤؤوم بقانون، حيث اطلعت على الرابع عشووووووور

 .للجنة مستشار القانونيالقانوني المعد من قبل رأي الالناقشت كما  ،بشأنه
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لمبادئ  المرسؤؤؤؤؤؤوم بقانونإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

  .وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

بإضافة بند جديد برقم  2020( لسنة 20المرسوم بقانون رقم ) ترى اللجنة سالمة     

بشأن  2006سنة ( ل78( من المرسوم بقانون رقم )8إلى الفقرة )ج( من المادة )( 4)

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية، التأمين ضد التعطل

 

 

 

 

  دلل جاسم الزايد                                                 
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )
 

 المالية الشؤون للجنة التكميلي التقرير 
 الموحد الختامي الحساب حول والاقتصادية

 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة للدولة
 العامة الميزانية تنفيذ أداء وتقرير م،2017

 وكشف م،2017 المالية للسنة للدولة
 أخرى تقديرات حساب من المناقلات

 المالية للسنة الحكومية والجهات للوزارات
 المالية وزارة قبل من المعد م،2017

 .(سابقًا المالية وزارة) الوطني والاقتصاد
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 م2020 نوفمبر 22التاريخ: 

 (6التقرير: )

 

احلساب  التقرير التكميلي للجنة الشؤون املالية والقتصادية خبصوص
م، 2017ديسمرب  31اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

م، وكشف 2017وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
املناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة 

لوطني )وزارة م واملعد من قبل وزارة املالية والقتصاد ا2017املالية 
ا(
ا
 املالية سابق

 
 الفصل التشريعي الخامس – الثالثاالنعقاد العادي دور 

 

 مقدمة:

ف  /ل م ق  ص 455، وبموجب الخطاب رقم )م2020 نوفمبر 10بتاريخ  

 8مجلس الشوووورى في جلسوووته الخامسوووة المنعقدة بتاريخ وبناًء على قرار  (،3د  5

 مجلس السيد علي بن صالح الصالح رئيس صاحب المعالي عاد؛ أم2020نوفمبر 

الحسووووا   تقرير اللجنة بشوووووأن شوووووؤون المالية واالقتصووووواديةالإلى لجنة  الشًًًًًور 

م، وتقرير 2017ديسوووومبر  31الختامي الموحد للدولة للسوووونة المالية المنتفية في 

م، وكشووووون المناقالت من 2017أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسووووونة المالية 

م والمعد 2017قديرات أخرى للوزارات والجفات الحكومية للسنة المالية حسا  ت
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دراسووووة إلعادة  من قبل وزارة المالية واالقتصووواد الوطني )وزارة المالية سوووابقاا(،

وذلك في ضووووء مناقشوووات أعضووواء المجلس بشوووأنه، ، الحسووواب الختامي  نف الذكر

 .تاريخهمن  أسبوعانأقصاه في موعد التكميلي  هاتقرير على أن ترفع اللجنة

 إجراءات اللجنة: :أولا 

 المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:لتنفيذ التكليف 

 :ةاآلتي هااتاجتماعتدارست اللجنة الحساب الختامي المذكور في  (1)

 التاريخ رقم االجتماع

 2020 رنوفمب 11 خامسال

 2020نوفمبر  18 السادس

 

موضوع البحث والدراسة مي المذكور حساب الختاللاطلعت اللجنة أثناء دراستها  (2)

 به والتي اشتملت على ما يأتي: على الوثائق المتعلقة

 والمتضمن: )مرفق( لجنة الشؤون المالية واالقتصاديةتقرير . 1

م، 2017ديسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  -

م، وكشف المناقالت 2017وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

م 2017من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 

  .والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني )وزارة المالية سابًقا(

 س الشورى. رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجل -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

مقدم من سعادة األستاذ رضا فرج نائب رئيس  للحساب الختامي المذكورتحليل  -

 (تم تضمين التحليل ضمن متن التقرير)اللجنة. 

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارين القانونيين للجنة.  -
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م 2020نوفمبر  8بتاريخ . مضوووبطة جلسوووة مجلس الشوووورى الخامسوووة المنعقدة 2

 والمتضمنة المناقشات حول الحساب الختامي المذكور.

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد خالد نجاح محمد 

 السيد علي عبدهللا العرادي
اللجان / القانوني لشؤون المستشار 

 مدير إدارة البحوث والدراسات

 باحث قانوني  السيدة أمينة علي ربيع

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيد جواد مهدي محفوظ

  مساعد أمين سر لجنة مريم أحمد الرّيسالسيدة 

 إدارة العالقات واإلعالم

  مشرف إعالم السيد علي عباس العرادي

 

ا: 
ا
 وزارة املالية والقتصاد الوطني:رأي ثاني

حول ما ُطرح  2020نوفمبر  9في ردها المنشور بتاريخ  – الوزارة تأوضح

من تساؤالت في جلسة مجلس الشورى أثناء مناقشة الحسابين الختاميين للدولة للعامين 

متوافق مع  2018و 2017في العامين  أن ما تم اقتراضه – 2018و 2017

، اإلجراءات السليمة إلدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدين العام

وتدقيق ديوان الرقابة المالية واالدارية، حيث إن المبدأ المحاسبي  لرقابة وخاضع

العجز والمالي المتعارف عليه يقتضي االقتراض لتأمين التمويالت الالزمة لتمويل 
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ي دين حين استحقاقه وهو ما يتم بشكل دوري أصول أفي كل سنة باإلضافة إلى سداد 

من سنة مالية إلى أخرى. ويتم األخذ بعين االعتبار االحتياجات التمويلية لسد 

العجوزات بالميزانية وكذلك مواعيد سداد كافة استحقاقات أصول الدين العام في كل 

  مة التي يتم تمويلها.سنة والتدفقات النقدية القاد

أن كافة العمليات المرتبطة بالدين العام متوافقة مع الوزارة  توأضاف 

إلى أن هذه العمليات موثقة  مشيرةً اإلجراءات والقوانين التي تنظم الدين العام، 

وتخضع للرقابة الداخلية بالوزارة والجهات المختصة بالحكومة وكذلك الرقابة 

  الرقابة المالية واإلدارية. الخارجية من قبل ديوان

أما بشأن القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية  

ن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية أوضحت الوزارة أواالقتصاد الوطني، ف

والتي تقوم باالقتراض استناًدا إلى حكم الفقرة )ب( من المادة  المستقلةالميزانيات ذات 

يجوز للهيئات المحلية من بلديات "( من دستور المملكة والتي تنص على أنه 108)

. "بهاأو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرًضا وفًقا للقوانين الخاصة 

انية العامة للدولة، وال تكفل أو أنه ال يتم سداد هذه الديون من الميز الوزارة وأكدت

من ثم ال تدرج تلك القروض من فالبحرين هذه القروض،  تضمن حكومة مملكة

 الناحيتين ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة.

 

ا
ا
 رأي اللجنة:: ثالث

 31الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الحساب تدارست اللجنة 

م، 2017ير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية م، وتقر2017ديسمبر 

وكشف المناقالت من حساب تقديرات أخر  للوزارات والجهات الحكومية للسنة 

م والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني )وزارة المالية 2017المالية 

مجلس الشورى في جلسته قرار بناًء على  ة تقريرها بخصوصهبعد إعاد، سابقاا(
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دراسة الحساب الختامي إلعادة م، وذلك 2020نوفمبر  8الخامسة المنعقدة بتاريخ 

  نف الذكر في ضوء مناقشات أعضاء المجلس بشأنه.

 

واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحليلية المعدة بتكليف 

لجنة. كما اطلعت على رأي لجنة من اللجنة لسعادة األستاذ رضا فرج نائب رئيس ال

الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين 

  القانونيين للجنة.
 

الحساب قامت بدورها المنوط بها دستورًيا وقانونًيا لدراسة  أنها اللجنة وتؤكد

( من الدستور والتي تنص على أن "الحساب 113المذكور، تطبيًقا للمادة )الختامي 

الختامي للشؤون المالية عن العام المنقضي يقدم أوالً إلى مجلس النواب خالل األشهر 

التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى 

وينشر في الجريدة الرسمية"، وتنفيًذا للمادة ومجلس النواب مشفوًعا بمالحظاتهما، 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على أن "يقدم الحساب 144)

الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أوالً خالل 

عد أن يضع الخمسة األشهر التالية النتهاء السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب ب

المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى، ويكون اعتماده بقرار من المجلسين 

 مشفوًعا بمالحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". 

 

اللجنة أنها لم تدخر الجهد والوقت إلعداد تقريرها )السابق( بخصوص وتؤكد 

اتها التي ترى الحساب المذكور في إطار من الدقة والمصداقية، كما أوردت مالحظ

ضرورة مراعاتها. كما تشير إلى أنها قامت بدراسة الحساب الختامي للدولة للعام 

 ودون النظر لما طرأ من تطورات الحقة.  ذاكحسب المعطيات الموجودة  ن 2017
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وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس 

الرابع من الفصل  العادي دور االنعقادفي  2018مايو  31النواب الموقر بتاريخ 

أبريل  21بتاريخ  بعدم اعتماده، في حين أصدر مجلس النواب قراره التشريعي الرابع

. وتمت إحالة دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامسفي  2020

بتاريخ ىإلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشورقرار مجلس النواب 

من ذات  2020يونيو  17، ورفعت تقريرها بشأنه بتاريخ 2020أبريل  29 

. ومع بداية دور االنعقاد الثالث الحالي أعاد معالي رئيس المجلس تقرير اللجنة دورال

ه، ورفعت اللجنة تقريرها عادة النظر فيإل 2020أكتوبر  19بتاريخ )السابقة( 

 .2020أكتوبر  21بخصوصه بتاريخ 

 

 المذكور اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل إلعداد الحساب الختامي تقدروإذ 

والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن اإليرادات والمصروفات والمؤشرات 

الحساب االقتصادية ألبوابها، حيث الحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء 

اف الميزانية وما تم إنجازه لة عما تحقق من مبادئ وأهدعلى بيانات مفصّ  الختامي

من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إال أنها ترى 

 ية:تتوجزها في النقاط اآل الختامي هناك بعض المالحظات على الحساب زالتأنه ال

 

 مالحظات اللجنة:

 يشتمل الحساب الختامي على البيانات اآلتية: -1

 

الموحد للدولة موقًعا من رئيس ديوان  الحساب الختاميالرأي المهني حول  -أ

 الرقابة المالية واإلدارية. 

ديسمبر  31بيان اإليرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المنتهية في  -ب 

2017 . 
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إيضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك أهم السياسات  -جـ 

 . 2017تفاصيل اإليرادات والمصروفات مقارنة باالعتماد لسنة المالية و

وترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما 

( من قانون 1ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة )

 .2002لسنة  39الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، بشكٍل موحد لم يأت  في إعداد البيانات المالية  المتبع األساس المحاسبي إن -2

حيث تم تسجيل إيرادات النفط والغاز واإليرادات الحكومية األخرى 

( )أي األموال 2-2-1)إيضاح األساس النقدي( على 2-1)إيضاح 

األساس النقدي المستلمة(، في حين تم تسجيل المصروفات على 

فة إلى ذلك فقد تم إعداد حسابات المؤسسات والشركات ، إضاواالستحقاق

مما قد يثير تساؤالً بشأن مبدأ المماثلة  أساس االستحقاق؛التابعة للدولة على 

consistency) ومن ثم تؤكد اللجنة ضرورة توحيد األسس المحاسبية .)

 .في إعداد البيانات الماليةالمتبعة 

     

لبحريني من تطور في بعض المؤشرات ما حققه االقتصاد اتشيد اللجنة ب -3

االقتصادية والمالية، إال أنه اليزال يعاني من بطء في معدل النمو في 

القطاعات غير النفطية، واليزال النشاط االقتصادي يعتمد بشكل كبير على 

القطاع النفطي. وعليه، تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج 

ر النفطية بوتيرة أسرع، وتنويعها، لتقليل الواضحة لزيادة اإليرادات غي

االعتماد على اإليرادات النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض 

 تلك اإليرادات.

 

 ضمنها الحكومة الموقرة تخذالتي ت سياساتترشيد اإلنفاق من ال يعتبر -4

هذا سياستها المالية، إال أن اللجنة لم تستطع الوقوف على ما تم تحقيقه في 

المجال، السيما أنه مازال هناك تجاوز في المصروفات المتكررة )نفقات 
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الحكومة الموقرة بمراعاة الخدمات، نفقات الصيانة(، وتوصي اللجنة 

: جدول أدناه )مرفق قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك.

 (2017المعتمدة لفا في العام  ةبالجفات الحكومية التي تجاوزت الميزاني

 

 الميزانية المعتمدة  الجفة 
المصروفات 

 الفعلية
 مبلغ التجاوز

 وزارة التربية والتعليم 
   

321,186,000  

 

325,060,504  3,874,504 

 وزارة الداخلية 
   

352,756,000  

 

355,343,014  2,587,014 

 وزارة الخارجية 
     

29,249,119  

   

30,098,685  849,566 

 7,311,084   جمالي مبلغ التجاوز إ

 

ضبط الدين  العامةمن األهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية  إن -5

العام عند المستويات القابلة للتحكم، والتي كان عليها في السنوات الماضية، 

والتي يمكن عندها تعزيز المالءة المالية للمملكة والقدرة الالزمة للوفاء 

بجميع التزاماتها، إال أن الدين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا على 

القتصادية. وترى اللجنة أن العالقة بين قدرة الدولة في تحقيق الرؤية ا

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

لغرض تحقيق االستقرار المالي، وأن االرتفاع في حجم الدين العام والنمو 

 في حجم خدمة الدين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة.
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إعداد  المبذول فيالحكومي  المالحظات، فإنها تثّمن الجهدوإذ تبدي اللجنة هذه  

المذكور، وتشيد بما ورد فيه من تفصيالت وإحصاءات عن اإليرادات  الحساب الختامي

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء  .والمصروفات

 بالموافقة على اعتماده.توصيتها اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى 

 
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:: ارابع

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

ا أصليـــــاا.  سعادة األستاذ ياسر إبراهيم حميدان .1  مقررا

ا احتياطيـاا.  سعادة األستاذ جواد حبيب الخياط .2  مقررا

 

اخامس
ا
 توصية اللجنة: :ـ

 31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  على اعتمادالموافقة 

م، 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017ديسمبر 

وكشًًًف المناقالت من حسًًًاب تقديرات أخر  للوزارات والجهات الحكومية للسًًًنة 

والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصًًًًًًًًاد الوطني )وزارة المالية م 2017المالية 

 المالحظات الواردة في التقرير.ب، سابقاا(

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 خالد حسيـن املسـقطي                              رضا عبداهلل فرج                  

 ةرئيس جلنة الشؤون املالية والقتصادي         نائب رئيس جلنة الشؤون املالية والقتصادية  
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 (6ملحق رقم )

 
 المالية الشؤون لجنة تقرير 

 الختامي الحساب حول والاقتصادية
 في المنتهية المالية للسنة للدولة الموحد

 أداء وتقرير م،2018 ديسمبر 31
 للسنة للدولة العامة الميزانية تنفيذ

 م.2018 المالية
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 م2020 نوفمبر 22التاريخ: 

 (2التقرير: )

 

 تقرير جلنة الشؤون املالية والقتصادية 
 31احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  خبصوص

م، وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة 2018ديسمرب 
  2018املالية 

 الفصل التشريعي الخامس – الثالثاالنعقاد العادي دور 

 مقدمة:

ف  /ل م ق  ص 456، وبموجب الخطاب رقم )م2020 نوفمبر 10بتاريخ  

 8مجلس الشوووورى في جلسوووته الخامسوووة المنعقدة بتاريخ وبناًء على قرار  (،3د  5

 مجلس السيد علي بن صالح الصالح رئيس صاحب المعالي عاد؛ أم2020نوفمبر 

الحسووووا   تقرير اللجنة بشوووووأن شوووووؤون المالية واالقتصووووواديةالإلى لجنة  الشًًًًًور 

م، وتقرير 2018ديسوووومبر  31لموحد للدولة للسوووونة المالية المنتفية في الختامي ا

دراسووووة الحسووواب إلعادة  ،2018أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسووونة المالية 

على أن ترفع وذلك في ضووووووء مناقشوووووات أعضووووواء المجلس، ، الختامي  نف الذكر

 .تاريخهمن  أسبوعانأقصاه في موعد  هاتقرير اللجنة

 إجراءات اللجنة: :أولا 

 المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:لتنفيذ التكليف 

 :ةاآلتي هااتاجتماعتدارست اللجنة الحساب الختامي المذكور في  (1)
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 التاريخ رقم االجتماع

 2020 رنوفمب 11 خامسال

 2020نوفمبر  18 السادس

 

موضوع البحث والدراسة مي المذكور حساب الختاللاطلعت اللجنة أثناء دراستها  (2)

 به والتي اشتملت على ما يأتي: على الوثائق المتعلقة

 والمتضمن: )مرفق( لجنة الشؤون المالية واالقتصاديةتقرير . 1

م، 2018ديسمبر  31الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الحساب الختامي  -

 .2018للسنة المالية وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

مقدم من سعادة األستاذ رضا فرج نائب رئيس  للحساب الختامي المذكورتحليل  -

 (تم تضمين التحليل ضمن متن التقرير)اللجنة. 

 قانونيين للجنة. مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارين ال -

 

م 2020نوفمبر  8. مضوووبطة جلسوووة مجلس الشوووورى الخامسوووة المنعقدة بتاريخ 2

 والمتضمنة المناقشات حول الحساب الختامي المذكور.

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 هيئة المستشارين القانونيين

 اللجان المستشار القانوني لشؤون السيد خالد نجاح محمد 

 السيد علي عبدهللا العرادي
القانوني لشؤون اللجان / المستشار 

 مدير إدارة البحوث والدراسات
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 باحث قانوني  السيدة أمينة علي ربيع

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيد جواد مهدي محفوظ

  مساعد أمين سر لجنة مريم أحمد الرّيسالسيدة 

 واإلعالمإدارة العالقات 

  مشرف إعالم السيد علي عباس العرادي

 

ا: 
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثاني

الحسؤؤؤاب سؤؤؤالمة الشؤؤؤورى رأت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية بمجلس 

سنة المالية المنتهية في  سمبر  31الختامي الموحد للدولة لل م، وتقرير أداء 2018دي

عامة  ية ال يذ الميزان ية تنف مال نة ال لدولة للسؤؤؤؤؤؤؤ لدسؤؤؤؤؤؤؤتورية 2018ل ناحيتين ا ، من ال

 .والقانونية

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

 :أداء تنفيذ امليزانية العامة

 ( من الدستور على113نصت المادة ) الختامي للشؤون المالية  "الحساب أن

للدولة عن العام المنقضي يقدم أوالً إلى مجلس النواب خالل األشهر الخمسة 

التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس 

 الشورى ومجلس النواب مشفوعــًا بمالحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية".

 ( من ال144نصت المادة )( لسنة 55مرسوم بقانون رقم )بشأن الالئحة  2002

أن " يقدم الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة  الداخلية لمجلس الشورى على

عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أوال ً خالل الخمسة األشهر التالية النتهاء 

إلى  السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره
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رئيس مجلس الشورى، ويكون اعتماده بقرار من المجلسين مشفوعــًا 

 بمالحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية".

 ( من145نصت المادة )  ذات الالئحة على أن " تسري األحكام الخاصة بمناقشة

العتمادات اإلضافية والنقل االميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي و

ى آخر من أبوب الميزانية، كما تسري هذه األحكام على الميزانيات من باب إل

المستقلة والملحقة واالعتمادات اإلضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر 

 من أبوابها وحساباتها الختامية".

  ّ( من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون 1فت المادة )عر 

الختامي على أنه " البيانات المالية السنوية لكل  حسابم ال2002( لعام 39رقم )

وزارة أو جهة حكومية على حدة، أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة 

 ككل، في نهاية السنة المالية المنقضية، وتتضمن البيانات التالية:

 الميزانية العمومية. -أ

 بيان اإليرادات والمصروفات. -ب

 التدفق النقدي.  -ج

انات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير، أو تطلب بموجب أية بي -د

 المعايير المحاسبية المتعارف عليها."

 ( من قانون الميزانية العامة على أن49نصت المادة )  يعد الوزير بيانات مالية "

موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي 

مي عن السنة المالية المنقضية ، وتعد هذه البيانات وفقـًا للمعايير تمثل الحساب الختا

المحاسبية المتعارف عليها وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى 

مجلس النواب خالل خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية ، ويكون 

مجلسي النواب والشورى اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من 

مشفوعــًا بمالحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية 

 الالحقة".
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 ( من قانون الميزانية العامة على أن:50نصت المادة ) 

" يقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشورى خالل خمسة أشهر من تاريخ  -أ

 أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية المنقضية. إقفال الحسابات السنوية، تقرير

يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية الوارد بالبند السابق ملخصــًا لميزانية البرامج  - 

للوزارات والجهات الحكومية، وإجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات 

لحكومية، المالية وااللتزامات الطارئة واإلعفاءات الضريبية واألنشطة شبه ا

والنتائج المحققة مقارنة باألهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية وأية 

 مؤشرات أداء أخرى".

 ( من قانون ديوان الرقابة المالية19نصت المادة ) على أن: واإلدارية 

" يعد رئيس الديوان تقريًرا سنويــًا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات  

هات الخاضعة لرقابته، يبين فيها المالحظات وأوجه أي خالف يقع بين الختامية للج

الديوان والجهات الخاضعة لرقابته. ويقدم هذا التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء 

ومجلس النواب، وذلك قبل الموعد المقرر العتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك 

وان لحضور جلساته التي تناقش فيها التقرير. ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الدي

تقرير الديوان، وأن يؤذن له بالتحدث واإلدالء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة 

 وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها".

ا
ا
م، 2018ديسمرب  31: احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف رابع

 م:2018نفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية وتقرير أداء ت

يتضمن بيانات اإليرادات  يلقد تم تدقيق الحساب الختامي الموحد للدولة والذ - 1

يضاحات واإل 2018ديسمبر  31والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

 .األخرى اتيضاحة والمعلومات واإلهم السياسات المحاسبيأالمكونة من 
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بإعداد الحساب الختامي الموحد للدولة وفقا  يقامت وزارة المالية واالقتصاد الوطن - 2

ا الصادرة من قبل الوزارة وتضمن كافة البيانات المالية وفقً  نظمةللقوانين واأل

لالعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المنتهية في 

 .2018يسمبر د 31

 

 قانونا ألحكام القام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بتدقيق البيانات المالية وفقً  -3

ومعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية 

 TheInternational Organization of Supreme Audit)االنتوساي( )

Institutions (INTOSAI))   ،منظمة مستقلة وذات سيادة غير سياسية، تعتبر و

تتمثل أهدافها األساسية في تبادل اآلراء والخبرات والتجارب بين األجهزة الرقابية في 

فصاح مجال الرقابة على األموال والممتلكات العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية واإل

والعلمية لألجهزة العليا للرقابة في كل والمساءلة، إضافة إلى تطوير الخبرات الفنية 

ن تبادل الخبرات يستفيد منه إدولة من دول المنظمة على أساس تطبيق الشعار القائل *

ن تبادل التجارب والخبرات واآلراء بين أعضاء االنتوساي في هذه إالجميع*، حيث 

خذ منظمة ا لمواصلة التطوير المستمر للرقابة الحكومية. وتتالمجاالت يمثل ضمانً 

ا وتضم في عضويتها حاليً  ،ا ألمانتها العامةا مقرً االنتوساي من العاصمة النمساوية فينّ 

 للرقابة المالية والمحاسبية على األموال والممتلكات العامة. ا( جهازً 189)

 

على الحساب الختامي والذي يتضمن بيان  غير متحفظ اأصدر الديوان رأيً  -4

 2018ديسمبر  31 يوحد للدولة للسنة المالية المنتهية فيرادات والمصروفات الماإل

ن الحساب الختامي أ امؤكدً  ،خرىيضاحية األهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإلأو

يرادات والمصروفات الموحد للدولة يظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية اإل

 .2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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ؤكد على تقييم ي ،إلدارية، كجزء من أعمال الرقابةتقرير ديوان الرقابة المالية وان إ -5

و الخطأ وحصول أالمخاطر بخصوص البيانات المالية سواء كانت ناتجة عن االحتيال 

الديوان على أدلة رقابية كافية ومناسبة لتوفير أساس الرأي وعدم اكتشاف أية معلومات 

وأن البيانات المالية تمثل المعامالت  ،البيانات الماليةجوهرية ناتجة عن الخطأ في 

ا عادال لهذه البيانات، إضافة الى حصول الديوان على جميع بطريقة تحقق عرضً 

وأن البيانات المالية مطابقة للسجالت  ،يضاحات المطلوبة ألعمال التدقيقالبيانات واإل

 المحاسبية المنتظمة.

 

 3في  اد تم إنجازهدارية قبة المالية واإلقايوان الرن عمليات التدقيق من قبل دإ -6

ة طللى السإ 2019 أغسطس 20من قبل السلطة التنفيذية في  إحالتها توتم 2019يوليو 

 .التشريعية

 

( من دور االنعقاد السنوي العادي 194أصدر مجلس النواب الموقر قراره رقم ) -7

أبريل  21الثاني من الفصل التشريعي الخامس في الجلسة الثامنة والعشرين بتاريخ 

الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية م بعدم الموافقة على اعتماد 2020

 ة الماليةم، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسن2018ديسمبر  31المنتهية في 

 مشفوًعا بمالحظات المجلس.، 2018

 

 

 تحليل الحسا  الختامي:

 المعتمدة في الميزانية واألرقام رقاملى األإالمقارنة الواردة في المالحظات أدناه تشير 

لى إوتشير النسب الواردة أدناه  ،2017لسنة  األرقام الفعليةمع  2018الفعلية لسنة 

 ن الماليتينسنتيللى الميزانية المعتمدة لإيرادات لألرقام الفعلية باإلضافة مجموع اإل

 :2018و 2017
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 :2018ديسمبر  31والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتفية في  بيان اإليرادات
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 اإليرادات مصنفة حسب األبوا :

 
  

 

 مصنفة حسب األبواب: النفطية اإليرادات
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جمالي اإليرادات / المصروفات / العجز للسنوات المالية إالجدول أدناه يظهر بشكل 

 .2018 - 2015ديسمبر لكل من  31المنتهية في 

 

 

 2015ديسمبر للسنوات  31جدول مقارنة اإليرادات / المصروفات / العجز الموحد للدولة في 

-2018 
 دينار بحريني           

 
 

2015201620172018

 2,775,407,681  2,201,101,225  1,897,777,453  2,042,156,454  اإليرادات

  المصروفات

 المتكررة) فوائد بدون

القروض(

 2,846,278,409  2,759,454,662  2,703,145,995  2,740,457,489 

 327,333,358  354,511,708  410,882,998  443,679,113  المشاريع مصروفات

 292,383,166- 856,556,478- 1,272,560,207- 1,247,801,068-األولي العجز

 القروض فوائد/ 

العام الدين
 269,457,882  361,958,391  479,218,130  602,535,627 

 894,918,793- 1,335,774,608- 1,634,518,598- 1,517,258,950- الكلي العجز

 لسنة مقارنة التغيير

2014األساس كسنة 
 333.42        359.18        293.53        211.53        346.36       

 2,371,615,000 

 2,710,593,699 

 395,000,000 

-733,978,699 

 618,600,301 

-1,352,579,000 

البيان
2018

اعتمادفعلي
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يظهر الزيادة في العجز الكلي  2018 - 2015ن العجز الفعلي خالل األربع سنوات إ

يمثل العجز األولي لى فئتين )إكسنة األساس. لقد تم تقسيم العجز  2014مقارنة بسنة 

 باإلضافة إلى يفيمثل العجز األول يما العجز الكلأ ،ضورالعجز للسنة دون فوائد الق

 .فوائد القروض(

 

 

 

 :نية كما هو موضح في الجدول أعالهتوضيح وتحليل لبنود الميزا يوفيما يل

  

 دينار بحريني

 
 

 

 

 

 

20152016201720182018

اعتماد

 1,796,197,000  2,286,068,970  1,652,517,910  1,436,462,053  1,594,672,391 الطبيعي والغاز النفط

 311,869,083  293,273,315  286,169,019  237,568,219  224,533,723 والرسوم الضرائب

 خدمية منتجات

حكومية وسلعية
 74,776,392  83,868,836  76,443,049  85,546,680  90,821,678 

 االستثمارات

الحكومية واألمالك
 83,506,829  50,362,940  118,002,284  70,009,858  103,341,015 

 28,200,000  _  28,134,290  28,356,558  28,169,590  اإلعانات

 األصول مبيعات

الرأسمالية
 564,281  613,885  290,943  269,692  477,608 

 وجزاءات غرامات

متنوعة وإيرادات
 35,933,248  60,544,962  39,543,730  40,239,166  40,708,616 

       2,371,615,000        2,775,407,681        2,201,101,225        1,897,777,453        2,042,156,454  اإليرادات إجمالي

 البيان
فعلي

20142015201620172018 البيان

 في البرميل سعر تقدير

     العامة الميزانية

)للبرميل دوالر(

9060605555

 لبرميل العالمي السعر

 النفط)  السعر متوسط

 للنفط العالمي(         

 ) لللبرميل دوالر(

10649385270
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 ـمقارنة ب 2018اإليرادات لسنة  جماليإ% من 82شكلت اإليرادات النفطية نسبة 

تحليل / تفصيل لكل بند من بنود  يوفيما يل .2017 سنة اإليرادات جماليإ% من 75

 :اإليرادات

 

 مبيعات النفط

 ادوالرً  55اعتمدت على أساس  2018ميزانية تقديرات اإليرادات في السنة المالية * 

 .لبرميل النفط الخام

 

زيادة للبرميل أي ب ادوالرً  69.65يزانية * بلغ متوسط سعر البرميل أثناء تنفيذ الم

جمالي اإليرادات النفطية إى زيادة في إلللبرميل، مما أدى  ادوالرً  14.65قدرها 

% زيادة مقارنة 38، وبنسبة مقارنة بالميزانية المعتمدة لها% 27بنسبة  المحصلة

 .2017بالنتائج الفعلية للسنة المالية 

 

إيرادات مبيعات النفط  إجمالي% من 78إجمالي إيرادات مبيعات النفط نسبة  * بلغ

دات ايرإ% من 70، فيما كانت تشكل نسبة 2018 سنة والغاز )اإليرادات النفطية( في

 .2017 في نفط والغازال

 

، وقد 2017 سنة % عن الفعلي المحقق في55* ارتفعت إيرادات مبيعات النفط بنسبة 

 .%52بنسبة  2018عتماد في ميزانية تجاوزت اال

 

دينار بحريني  279,778.672ا قدره * يظهر صافي إيرادات حقل البحرين ارتفاعً 

ا وارتفاعً % عن االعتماد، 160، أي بنسبة زيادة 2018دة في معن الميزانية المعت

، أي بنسبة زيادة 2017بحريني عن الفعلي المحقق في ر دينا 268,547.996قدره 

 .2017% عن الفعلي المحقق في 145
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دينار بحريني عن  327477841ا قدره سعفة ارتفاعً إيرادات حقل أبو ي* يظهر صاف

 قدره ا، وارتفاعً % زيادة عن االعتماد32ة بنسب أي، 2018الميزانية المعتمدة في 

% 37، أي بنسبة زيادة 2017بحريني عن الفعلي المحقق في دينار  362,682.474

 .2017عن الفعلي المحقق في 

 

جيال القادمة فقد تم تخصيص دوالر واحد عن كل * وفقا للدستور بالنسبة لصندوق األ

للبرميل الواحد، وبقيت الحال  ارً دوال 40لى إبرميل نفط عندما يصل سعر البترول 

 بحرينيدينار  19,469.985، فقد نتج عن ذلك مبلغ 2018لكل السنة  ادوالرً  40فوق 

 سعفة.مجموع إنتاج حقل أبو عن

 

      مبيعات الغاز

جمالي إيرادات النفط والغاز إ% من 22مبيعات الغاز نسبة  جماليإ* بلغت إيرادات 

 .2017جمالي إيرادات النفط والغاز في إ% من 30فيما كانت تشكل نسبة  ،2018في 

   

 .2018% عن االعتماد في ميزانية 20* انخفضت إيرادات مبيعات الغاز بنسبة 

  

% لمحطات 2بواقع  2018قطاعات الرئيسية لسنة لل* كانت مبيعات الغاز الطبيعي 

% لشركة نفط البحرين 10البحرين، لمونيوم أ% لشركة 27إنتاج الكهرباء والماء، 

  .% لشركات محلية أخرى56، شركة غاز البحرين الوطنية بناغاز% ل4بابكو، 
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 :الضرائب والرسوم

دينار بحريني  1,387.064ا قدره * يظهر مجموع الضرائب والرسوم البترول ارتفاعً 

% عن الميزانية لتلك 23ة سبا بن، أي ارتفاعً 2018مقارنة بالميزانية المرصودة لسنة 

  .2017% مقارنة 58ا بنسبة وارتفاعً  ،السنة

 

  :نفطيةالغير اإليرادات 

       

، فيما 2018جمالي اإليرادات في إ% من 18نفطية نسبة ال* شكلت اإليرادات غير 

     .2017جمالي اإليرادات في إ% من 25بلغت نسبة 

     

دينار بحريني عن الميزانية  86079289بمبلغ ية طنفال* انخفضت اإليرادات غير 

نها قلت أكما  ،% عن الميزانية المعتمدة15، أي بنسبة 2018العامة المرصودة في 

     .%11بنسبة  2017حصيل الفعلي لسنة عن الت
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بالرغم ، 2018نفطية في الغير % من اإليرادات 60الرسوم نسبة * شكلت الضرائب و

نها أال إ، 2017% عما كانت عليه في 2بنسبة  الضرائب والرسوممن ارتفاع إيرادات 

   .2018صودة لها في % عن الميزانية العامة المر6سبة قلت بن

       

دات في اير% من اإل17الحكومية نسبة  والسلعيةدات المنتجات الخدمية ارإي* شكلت 

% 12كومية بنسبة بالرغم من ارتفاع إيرادات المنتجات الخدمية والسلعية الح ،2018

.2018% عن الميزانية المخصصة لها في 6 ا قلت بنسبةهنأال إ، 2017عن سنة 

  

         

غير دات اير% من اإل14مالك الحكومية نسبة * شكلت إيرادات االستثمارات واأل

% 41مالك الحكومية بنسبة دات االستثمارات واألايرإانخفضت و. 2018نفطية في ال

.%32نها قلت عن الميزانية العامة المعتمدة لها بنسبة أ، كما 2017ما كانت عليه في ع

          

، 2017% عما حققت في 7مالية بنسبة  فضت إيرادات مبيعات األصول الرأس* انخ

  .2018% في سنة 44نها قلت عن الميزانية العامة المخصصة لها بنسبة أكما 

        

% من اإليرادات غير 8لمتنوعة نسبة دات اايراءات واإل* شكلت الغرامات والجز

          .2018النفطية في 

 

       :إجمالي اإليرادات العامة

 

نها حققت أ، كما 2017% عما كانت عليه في 26اإليرادات العامة بنسبة  جماليإ ارتفع

    .2018% نسبة تحصيل من الميزانية المعتمدة لسنة 117
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 : المتكررةالمصروفات 

                        

 بحرينيدينار 

 

 

 

         :نفقات القو  العاملة

  

% من مجموع المصروفات المتكررة في 43* شكلت مصروفات القوى العاملة نسبة 

   .2017جمالي المصروفات المتكررة في إ% من 45، فيما بلغت 2018

  

مجموع % من 2ن مصروفات القوى العاملة قد زادت بنسبة من أ* بالرغم 

% عن الميزانية المحددة لها 1نها قد قلت بنسبة أال إ، 2017المصروفات الفعلية في 

عن الميزانية المخصصة لها  11203699مما نتج عن ذلك وفر بمبلغ  ،2018في 

2018.     

% من مجموع 72نسبة ين في القطاع العام ي* شكلت مصروفات وظائف البحرين

، تلتها مصروفات وظائف لغير البحرينيين 2018مصروفات القوى العاملة في 

  % من مجموع مصروفات القوى العاملة.13استحوذت على نسبة 

     

 

 

اعتماد فعلي فعلي فعلي فعلي

20152016201720182018

 1,458,358,492 43.3 1,447,154,823 44.71 1,422,801,853 45.79 1,429,143,771  45.88  1,429,500,860  العاملة القوى نفقات

 214,474,544 7.06 235,986,252 6.96 221,424,899 6.98 217,876,956  7.65  238,420,990  الخدمات نفقات

 149,160,998 4.60 153,841,828 4.23 134,690,092 4.29 133,774,676  4.21  131,180,581  المستهلكة السلع نفقات

 20,942,883 0.81 26,953,004 1.03 32,789,672 0.94 29,406,230  0.97  30,313,224  الرأسمالية السلع نفقات
 43,602,101 1.83 61,142,910 2.10 66,949,378 2.14 66,748,918  1.93  59,986,238  الصيانة نفقات
 518,935,629 15.07 503,759,970 17.06 542,922,680 19.59 611,362,748  21.46  668,488,285  تحويلية نفقات

 الفوائد وتسديد اإلعانات

والقروض
 557,846,113  17.90  633,099,754 20.3 760,785,551 23.91 914,154,329 27.3 923,719,353 

 3,329,194,000 100 3,342,993,116 100 3,182,364,125 100 3,121,413,053  100  3,115,736,291  المجموع

% %%% البيان
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         :نفقات الخدمات 

  

 ،2018% من مجموع المصروفات المتكررة في 7* شكلت نفقات الخدمات نسبة 

       .2017ي شكلتها في وهي ذات النسبة الت

    

% 10بنسبة تبلغ  2018* تجاوزت نفقات الخدمات الميزانية المرصودة لها في 

 2017ا ارتفعت عن مصروفات الخدمات في هأندينار بحريني(، كما  21,511,708)

          .%7بنسبة 

 

 

         :نفقات السلع االستهالكية

  

% من مجموع المصروفات المتكررة في 5نسبة * شكلت نفقات السلع االستهالكية 

      .2017% في سنة 4، فيما بلغت نسبة 2018

% 3بنسبة  2018تجاوزت نفقات السلع االستهالكية الميزانية المرصودة لها في  *

نها ارتفعت عن نفقات السلع االستهالكية الفعلية أدينار بحريني(، كما  4,680,380)

  .%14بنسبة  2017في 

        

        :السلع الرأسمالية نفقات

  

% من مجموع المصروفات المتكررة في 1مالية نسبة * شكلت نفقات السلع الرأس

     .2017وهي ذات النسبة التي بلغتها في  ،2018
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% 29بنسبة  2018* تجاوزت نفقات السلع الرأسمالية الميزانية المرصودة لها في 

نها انخفضت عن نفقات السلع الرأسمالية أ مندينار بحريني(، بالرغم  6,010,121)

         .%18بنسبة  2017الفعلية في 

 

           :نفقات الصيانة

 ،2018المتكررة في % من مجموع المصروفات 2* شكلت نفقات الصيانة نسبة 

       .2017وهي ذات النسبة التي بلغتها في 

   

% 40بنسبة  2018* تجاوزت نفقات الصيانة الميزانية المخصصة لها في 

نها انخفضت عن المصروفات الفعلية أبالرغم من  ،دينار بحريني( 17,540,809)

        .%9نسبة ب 2017 في للصيانة

 

           :تحويليةالنفقات ال

% من مجموع المصروفات المتكررة في 15تحويلية نسبة المصروفات ال* بلغت 

 .2017جمالي المصروفات المتكررة في إ% من 17، فيما كانت قد شكلت 2018

          

 ردينا 15,175,659بنسبة ) 2018في  تحويلية المحققةالنفقات ال* انخفضت 

المصروفات التحويلية الفعلية في بحريني( عن الميزانية المرصودة لها، كما قلت 

   .%7بنسبة  2017
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      :عانات وتسديد القروضمصروفات اإل

    

لمصروفات % مجموع ا27* بلغت مصروفات اإلعانات وتسديد فوائد القروض نسبة 

.2017% من المصروفات المتكررة فى24 ، فيما كانت تشكل2018المتكررة في 

       

عانات وتسديد فوائد القروض قلت عن المصروفات الفعلية لإلن أ* بالرغم من 

نها أال إدينار بحريني(،  9,565,024% )1بنسبة  2018الميزانية المرصودة لها في 

دينار  153,368,788% )أي بمبلغ 20بنسبة  2017ارتفعت عن الصرف الفعلي في 

          .(بحريني

% من مجموع مصروفات 42نسبة * بلغت الفوائد المستحقة للقروض الخارجية 

فيما شكلت الفوائد المستحقة للقروض الداخلية  ،اإلعانات وتسديد القروض الخارجية

   .% من المجموع28%، وقد بلغت نفقات المساعدات االجتماعية نسبة 26

         :مجموع المصروفات المتكررة

جمالي المصروفات العامة إ% من 91مجموع المصروفات المتكررة نسبة  شكل *

.2017جمالي المصروفات المتكررة في إ% من 90، فيما بلغت نسبة 2018في 

  

 دينار بحريني 3,342,993,116ا وقدره * بلغ مجموع النفقات المتكررة الفعلية مبلغً 

 .2018في 

% من الميزانية المعتمدة 100* بلغت نسبة الصرف الفعلية للمصروفات المتكررة 

% عما كانت عليه 5بنسبة  2018، فيما زادت المصروفات الفعلية في 2018لها في 

  .2017في 

 .2018% من المصروفات المتكررة في 43* شكلت نفقات القوى العاملة 
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   .2018% من المصروفات المتكررة في 18شكلت نفقات الدعم الحكومي  *

  .2018كررة في % من المصروفات المت19شكلت مصروفات فوائد الدين العام  *

 .2018% من المصروفات المتكررة في 20* شكلت النفقات األخرى 
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 المشاريع:
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جمالي المصروفات العامة في إ% من 9مجموع مصروفات المشاريع نسبة  * شكل

 .2017المصروفات العامة في جمالي إ% من 10، فيما بلغت نسبة 2018

    

دينار  327,333,358ا وقدره مصروفات المشاريع الفعلية مبلغً * بلغ مجموع 

           .2018بحريني في 

% من الميزانية المعتمدة 83* بلغت نسبة الصرف الفعلية لمصروفات المشاريع نسبة 

 .%8روفات المشاريع الفعلية بواقع ، فيما انخفضت عن مص2018لها في 

         

 جز:الع

 دينار بحريني   

 

 

 

 مالحظات حول العجز في الميزانية:

 

دينار بحريني في  2,775,407,681 ا وقدرهدات العامة مبلغً ايربلغ مجموع اإل -

2018.  

 ،2018العامة المعتمدة لها في % من الميزانية 117يرادات بلغت نسبة التحصيل لإل -

      .2017% عما كانت عليه في 26ة دبزيا كلوذ

   

20142015201620172018البيان

اعتماد

 2,371,615,000  2,201,101,225  1,897,777,453  2,042,156,454  3,089,469,108  اإليرادات

 3,329,194,000  3,182,364,125  3,121,413,053  3,115,736,291  3,096,230,245  المتكررة المصروفات

 395,000,000  354,511,708  410,882,998  443,679,113  448,304,933  المشاريع مصروفات

 1,352,579,000- 1,335,774,608- 1,634,518,598- 1,517,258,950- 455,066,070- العجز

2018

 فعلي

 2,775,407,681 

 3,342,993,116 

 327,333,358 

-894,918,793 
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 .2018في  يدينار بحرين 3,670,326,474العامة مبلغ بلغ مجموع المصروفات  -

  

% من الميزانية 99بلغت نسبة الصرف لمجموع المصروفات العامة نسبة  -

   .2017كانت عليه في  % عما4وذلك بزيادة ، دة لهاورصمال

    

دينار  894,918,793مقدار  ينتج عن زيادة المصروفات عن اإليرادات عجز فعل -

  .بحريني

المقدر للسنة،  ي% من مجموع العجز الكل66نسبة  2018لسنة  يالعجز الفعليمثل  -

    .2017ما كان عليه في % ع33نسبة بانخفاض بو

    

مصحوبة  2018إيرادات الدولة للسنة المالية  يجمالإساهمت الزيادة المحصلة في  -

 ةورلى النسبة المذكإانخفاض العجز  في يباحتواء معدالت المصروفات بشكل رئيس

           .أعاله

 :الدين العام
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 مليون دينار بحريني             

 

 

          :المصدر

       .* وفقا للمؤشرات االقتصادية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي

    

    .2017** وفقا للمؤشرات االقتصادية الصادرة عن مجلس التنمية االقتصادية للعام 

      

والصادر  2019الربع األول من العام  في البحرين لمملكة يوفقا لمعدل نمو الناتج المحلي حسب التقرير االقتصادي الفصل*** 

 .الوطنيعن وزارة المالية واالقتصاد 

           

 

 عام:الدين المالحظات حول 

          

، بينما 2018القروض للسنة المالية  جماليإ% من 43شكلت القروض المحلية نسبة  -

% لنفس السنة مقارنة بتشكيل القروض المحلية نسبة 57شكلت القروض الخارجية 

 .2017القروض للسنة المالية  جماليإ% من 53والقروض الخارجية  ،47%

         

دينار  1,710,313جمالية بلغت إبقيمة  2018ارتفع الدين الحكومي للسنة المالية  -

، فقد بلغ حجم الدين 2017ما كان عليه في السنة المالية % ع16وبمعدل  بحريني

 فعلى

201320142015201620172018

 5,105  5,353  7,054  8,705  10,587  11,605 

 271  221  172  161  144 0

 5,376  5,574  7,226  8,866  10,731  11,605 

 12,370  *12734  *12122  **12486  **12935  ***13168 

 43  44  60  71  83  89 

 28  4  30  23  21  8 

 7  3  5  **3  **3.6  ***1.8 

 العام الدين في النمو نسبة)%(

اإلجمالي المحلي الناتج في النمو نسبة)%(

 البيان

  التنمية سندات رصيد-  خزينة أذونات يشمل

وصكوك

والبنوك الصناديق قروض رصيد

العام الدين اجمالى

االجمالى المحلى الناتج

 المحلى الناتج من العام الدين اجمالى نسبة

 االجمالى)%(
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 10,730,785، مقارنة بمبلغ 2018دينار بحريني في  12,441,098الحكومي 

        .2017في  بحرينيدينار 

  

 ،بحرينيدينار  894,918,793 مبلًغا وقدره 2018للسنة المالية  يالعجز الفعلبلغ 

 . %48قدار مض هذا المبلغ باالقتراتجاوز في حين 

  

 
ا
 ا: رأي وزارة املالية والقتصاد الوطني:خامس

حول ما ُطرح  2020نوفمبر  9في ردها المنشور بتاريخ  – ت الوزارةأوضح

من تساؤالت في جلسة مجلس الشورى أثناء مناقشة الحسابين الختاميين للدولة للعامين 

متوافق مع  2018و 2017العامين في أن ما تم اقتراضه  – 2018و 2017

، اإلجراءات السليمة إلدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدين العام

وتدقيق ديوان الرقابة المالية واالدارية، حيث إن المبدأ المحاسبي  لرقابة وخاضع

ز والمالي المتعارف عليه يقتضي االقتراض لتأمين التمويالت الالزمة لتمويل العج

ي دين حين استحقاقه وهو ما يتم بشكل دوري أصول أفي كل سنة باإلضافة إلى سداد 

من سنة مالية إلى أخرى. ويتم األخذ بعين االعتبار االحتياجات التمويلية لسد 

العجوزات بالميزانية وكذلك مواعيد سداد كافة استحقاقات أصول الدين العام في كل 

  لتي يتم تمويلها.سنة والتدفقات النقدية القادمة ا

أن كافة العمليات المرتبطة بالدين العام متوافقة مع الوزارة  توأضاف 

إلى أن هذه العمليات موثقة  مشيرةً اإلجراءات والقوانين التي تنظم الدين العام، 

وتخضع للرقابة الداخلية بالوزارة والجهات المختصة بالحكومة وكذلك الرقابة 

  قابة المالية واإلدارية.الخارجية من قبل ديوان الر

أما بشأن القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية  

ن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية أوضحت الوزارة أواالقتصاد الوطني، ف

المستقلة والتي تقوم باالقتراض استناًدا إلى حكم الفقرة )ب( من المادة الميزانيات ذات 



176 
 

يجوز للهيئات المحلية من بلديات "دستور المملكة والتي تنص على أنه  ( من108)

. "أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرًضا وفًقا للقوانين الخاصة بها

أنه ال يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، وال تكفل أو  الوزارة وأكدت

من ثم ال تدرج تلك القروض من ف البحرين هذه القروض، تضمن حكومة مملكة

 الناحيتين ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة.

 

ا
ا
 رأي اللجنة:: سادس

لحسا  الختامي الموحد ا تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية 2018ديسمبر  31للدولة للسنة المالية المنتفية في 

بعد إعادته إلى اللجنة بناًء على قرار مكتب م، 2018العامة للدولة للسنة المالية 

م، بخصوص إعادة النظر 2020أكتوبر  18المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

تقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني في ال

 من الفصل التشريعي الخامس.

واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحليلية المعدة بتكليف 

من اللجنة لسعادة األستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة 

لتشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين الشؤون ا

  القانونيين للجنة.
 

الحساب قامت بدورها المنوط بها دستورًيا وقانونًيا لدراسة  أنها اللجنة وتؤكد

( من الدستور والتي تنص على أن "الحساب 113المذكور، تطبيًقا للمادة )الختامي 

الختامي للشؤون المالية عن العام المنقضي يقدم أوالً إلى مجلس النواب خالل األشهر 

التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى 

وينشر في الجريدة الرسمية"، وتنفيًذا للمادة ومجلس النواب مشفوًعا بمالحظاتهما، 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على أن "يقدم الحساب 144)
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الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أوالً خالل 

عد أن يضع الخمسة األشهر التالية النتهاء السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب ب

المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى، ويكون اعتماده بقرار من المجلسين 

 مشفوًعا بمالحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". 
 

وتؤكد اللجنة أنها لم تدخر الجهد والوقت إلعداد تقريرها )السابق( بخصوص 

اتها التي ترى الحساب المذكور في إطار من الدقة والمصداقية، كما أوردت مالحظ

ضرورة مراعاتها. كما تشير إلى أنها قامت بدراسة الحساب الختامي للدولة للعام 

 ودون النظر لما طرأ من تطورات الحقة. ذاكحسب المعطيات الموجودة  ن 2018
 

جدر اإلشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس وت

من الفصل ألول االعادي دور االنعقاد في  2019أغسطس  20النواب الموقر بتاريخ 

 21بتاريخ  بعدم اعتمادهخامس، في حين أصدر مجلس النواب قراره التشريعي ال

. وتمت دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامسفي  2020أبريل 

 إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشورىإحالة قرار مجلس النواب 

من ذات  2020يونيو  17، ورفعت تقريرها بشأنه بتاريخ 2020أبريل  29بتاريخ 

. ومع بداية دور االنعقاد الثالث الحالي أعاد معالي رئيس المجلس تقرير اللجنة دورال

ه، ورفعت اللجنة تقريرها عادة النظر فيإل 2020أكتوبر  19بتاريخ )السابقة( 

 .2020أكتوبر  21بخصوصه بتاريخ 
 

 المذكور الحساب الختاميتقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل إلعداد  وإذ

والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن اإليرادات والمصروفات والمؤشرات 

 الحساب الختامياالقتصادية ألبوابها، حيث الحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء 

الميزانية وما تم إنجازه من برامج لة عما تحقق من مبادئ وأهداف على بيانات مفصّ 

 زالتوأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إال أنها ترى أنه ال

 ية:تتوجزها في النقاط اآل الختامي هناك بعض المالحظات على الحساب

 مالحظات اللجنة:
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 :البيانات اآلتية يشتمل الحساب الختامي على .1

ا من رئيس ديوان حول الحسابات الختامية الموحد للدولة موقعً الرأي المهني  -أ

  .الرقابة المالية واإلدارية

ديسمبر  31بيان اإليرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المنتهية في  -ب 

2018.  

هم السياسات أإيضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك  -جـ 

 .2018دات والمصروفات مقارنة باالعتماد لسنة المالية وتفاصيل اإليرا

وترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما 

من قانون  (1)المادة ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في 

 .2002لسنة  39قانون رقم ب بالمرسومالميزانية العامة الصادر 

حيث  ،لم يأت  بشكٍل موحد داد البيانات الماليةإعفي المتبع األساس المحاسبي  إن .2

( 2-1يرادات النفط والغاز واإليرادات الحكومية األخرى )إيضاح إ م تسجيلت

 تم في حين ،( )أي األموال المستلمة(2-2-1)إيضاح األساس النقديعلى 

 فقد تملى ذلك إإضافة  ،األساس النقدي واالستحقاقالمصروفات على  تسجيل

مما  ؛أساس االستحقاقالتابعة للدولة على  حسابات المؤسسات والشركاتإعداد 

(. ومن ثم تؤكد اللجنة على (consistencyمبدأ المماثلة  بشأن قد يثير تساؤالً 

  .داد البيانات الماليةإعفي  ضرورة توحيد األسس المحاسبية المتبعة

في بعض المؤشرات ما حققه االقتصاد البحريني من تطور تشيد اللجنة ب .3

االقتصادية والمالية، إال أنه اليزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات 

غير النفطية، واليزال النشاط االقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي. 

وعليه، تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة 

أسرع، وتنويعها، لتقليل االعتماد على اإليرادات  اإليرادات غير النفطية بوتيرة

 النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك اإليرادات.
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التقديرات الواردة فيها  هناك بعض األبواب والبنود التي تجاوزت المصروفات .4

مرسوم ال( من 32) المادة ولم يراع بشأنها حكم في الميزانية العامة للدولة،

ل "ك والتي تنص على أن بشأن الميزانية العامة 2002( لسنة 39رقم )بقانون 

مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها 

 بقانون. يكون

وال يجوز ألية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها 

 بقانون. إال

اعتماد مصرف آخر من نفس ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى 

 الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية.

ويدرج في قانون اعتماد الميزانية بند يسمى "االعتماد االحتياطي" بقيمة تعادل 

% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة، 3

ات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأية التزام

 العامة.

ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل االعتمادات بين أقسام 

ة للصرف من االعتماد الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظم

لى ذلك في إدون اإلشارة بين بنود الصرف تمت المناقلة  ، وقداالحتياطي."

الموقرة. كما أن ترشيد اإلنفاق يعتبر من السياسات من الحكومة  رير المقدمةالتقا

التي تتخذها الحكومة الموقرة ضمن سياستها المالية، إال أن اللجنة لم تستطع 

الوقوف على ما تم تحقيقه في هذا المجال، السيما أنه مازال هناك تجاوز في 

صيانة، نفقات السلع المصروفات المتكررة )نفقات الخدمات، نفقات ال

 العامة الميزانية قانونوتوصي اللجنة الحكومة الموقرة بمراعاة الرأسمالية(، 

 ة: جدول بالجهات الحكومية التي تجاوزت الميزانيأدناه )مرفق واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك.

 (2018المعتمدة لها في العام 
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 الميزانية المعتمدة  الجفة 
المصروفات 

 الفعلية 
 مبلغ التجاوز 

 7,937,732  363,325,278  355,387,546 وزارة الداخلية 

 7,219,035  331,904,035  324,685,000 وزارة التربية والتعليم 

 3,186,564  32,088,564  28,902,000 وزارة الخارجية 

هيئة البحرين للثقافة 

 واآلثار 
  7,013,000  7,327,658  314,658 

وزارة األشغال وشئون 

البلديات والتخطيط العمراني 

شئون الزراعة والثروة )

 (البحرية

8,999,337  9,327,368  328,031 

 18,986,020   مبلغ التجاوز يجمالإ

 

، أي تم وردت تحت بند المصروفاتبعض السلع المخزنة  الحظت اللجنة أن .5

احتسابها ضمن التكاليف بالوزارات والجهات الحكومية فور استالمها بغض 

لى إالنظر عن الكميات المستهلكة بالفعل خالل السنة المالية، وهو ما قد يؤدي 

 دوات والمعدات.ضعف الرقابة على هذا المخزون من السلع واأل

 

عتمادات ميزانية من ا هالمذكورة في المبالغ نفإ( 14ا لإليضاح رقم )وفقً  .6

لى السنة إتم ترحيلها المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية 

لى إ 2018دينار من ميزانية سنة  98,955حيث تم تدوير مبلغ المالية التالية، 

ن المصروفات أ منالعرف المحاسبي  ما يخالف ووه ،2019ميزانية سنة 

 يرهاتدويتم ال  عل خالل السنة الماليةيتم صرفها بالفالتي لم المرصودة المتكررة 

والتقارير المرفقة بالحساب الختامي قد خلت  األوراقن أ. كما لى السنة التاليةإ

( من مرسوم 39) جراءات المنصوص عليها في المادةمما يفيد مراعاة اإل
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مع "ه والتي تنص على أن بشأن الميزانية العامة 2002( لسنة 39بقانون رقم )

( من هذا القانون، يبطل العمل 43( و)37( و)35خالل بأحكام المواد )عدم اإل

بكل اعتماد لم يصرف أو لم يلتزم به خالل السنة المالية التي ربط للصرف 

فيها، على أنه يجوز للوزير تدوير االعتمادات المتبقية أو جزء منها للسنة المالية 

مر لمجلس األ الغ هذن يبأالمقبلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على 

   الوزراء".

 

 

مليار دينار  12,441مبلغ  2018ديسمبر  31الدين العام للدولة كما في بلغ  .7

أي بزيادة  ،مليار دينار 10,731 حيث كان 2017في سنة  لدين العاممقارنة با

 مبلغ 2018للسنة المالية  يالعجز الكل بلغفي حين  ،مليار دينار 1,710

بيان غياب ظل وفى  .وفق الحسابات المدققة دينار بحريني 894,918,793

ليه.طريقة تغطية العجز المشار إالوقوف على كن مالتدفقات النقدية ال يعن 

  

تحويل دعم الحكومة لهيئة الكهرباء والماء بالكامل  الحظت اللجنة أنه قد تم .8

 فات الفعلية. وية تفاصيل فيما يتعلق بالمصرأكدفعة واحدة دون 

 

هناك مبالغ للوزارات والهيئات واإلدارية فإن تقرير ديوان الرقابة المالية لا وفقً  .9

لى حجم هذه المبالغ إية إشارة أوجد تالحكومية لم تستحصل خالل السنة وال 

 عمارها.أوال 

هو ضبط الدين  العامة من األهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية إن .10

العام عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية والتي 

يمكن عندها تعزيز المالءة المالية للمملكة والقدرة الالزمة للوفاء بجميع 

التزاماتها، إال أن الدين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الدولة 

القتصادية. وترى اللجنة أن العالقة بين معدل نمو الدين العام في تحقيق الرؤية ا
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ومعدل النمو االقتصادي هو أمر غاية في األهمية لغرض تحقيق االستقرار 

المالي، وأن االرتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين يجب أن 

 يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة.

  

إعداد  المبذول فيالحكومي  الحظات، فإنها تثّمن الجهدوإذ تبدي اللجنة هذه الم

المذكور، وتشيد بما ورد فيه من تفصيالت وإحصاءات عن اإليرادات  الحساب الختامي

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء  .والمصروفات

 بالموافقة على اعتماده.توصيتها اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى 

اساب
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:: ع

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

ا أصليـــــاا.   سعادة األستاذ جواد حبيب الخياط .3  مقررا

ا احتياطيـاا.  سعادة األستاذ ياسر إبراهيم حميدان .4  مقررا

 
ا
 توصية اللجنة: :اثامن

 31الحسووا  الختامي الموحد للدولة للسوونة المالية المنتفية في  على اعتمادالموافقة 

، 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسوووونة المالية 2018ديسوووومبر 

 المالحظات الواردة في التقرير.ب

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                          رضا عبداهلل فرج           

 رئيس جلنة الشؤون املالية والقتصادية     نائب رئيس جلنة الشؤون املالية والقتصادية  
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 م 2020 أبريل 30التاريخ: 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية والقتصادية     
 

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

 .م2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018

 

 تحية طيبة وبعد،

 

علي بن صالح الصالح رئيس معالي السيد ، أرفق م2020 أبريل 29بتاريخ      

الحساب الختامي  (، نسخة من2د  5ق / ف ت  ص ل 372، ضمن كتابه رقم )المجلس

م، وتقرير أداء تنفيذ 2018ديسمبر  31الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، م، 2018الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية. وذلك
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عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م 2020أبريل  29وبتاريخ      

الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية ، حيث اطلعت على الحادي والثالثين

اء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية م، وتقرير أد2018ديسمبر  31المنتهية في 

                         .م2018

فة  –لنقاش بعد المداولة وا –وانتهت اللجنة    الحسوووووووواب الختامي إلى عدم مخال

م، وتقرير أداء تنفيذ 2018ديسووووووومبر  31الموحد للدولة للسووووووونة المالية المنتهية في 

 لمبادئ وأحكام الدستور. ،م2018المالية الميزانية العامة للدولة للسنة 

 رأي اللجنة:

 

الحسًًاب الختامي الموحد للدولة للسًًنة المالية المنتهية في            ترى اللجنة سووالمة      

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسًًًًًًًنة المالية 2018ديسًًًًًًًمبر  31

 .والقانونية الدستوريةتين من الناحيم، 2018

 

 

 

 

                                           

  دلل جاسم الزايد                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
 



185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7ملحق رقم )
 

 المالية الشؤون للجنة التكميلي التقرير 
 الحساب بخصوص والاقتصادية

 القادمة الأجيال لاحتياطي الختامي
 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة
 ديوان قبل من تدقيقه بعد م،2017

ية المالية الرقابة  .والإدار
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 م2020 ديسمبر 20 التاريخ:

 (7التقرير: )

 

 

 التقرير التكميلي للجنة الشؤون املالية والقتصادية 
احلساب اخلتامي لحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية  خبصوص

، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة 2017ديسمرب  31املنتهية يف 
 املالية واإلدارية

 
 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمة:

ف  /ل م ق  ص 467، وبموجب الخطاب رقم )م2020 نوفمبر 25بتاريخ  

 22مجلس الشووورى في جلسووته السووابعة المنعقدة بتاريخ وبناًء على قرار  (،3د  5

 مجلس السيد علي بن صالح الصالح رئيس صاحب المعالي عاد؛ أم2020نوفمبر 

الحسووا  الختامي  بشووأنها تقرير شووؤون المالية واالقتصوواديةالإلى لجنة  الشًًور 

، بعد 2017ديسووووووومبر  31في  الحتياطي األجيال القادمة للسووووووونة المالية المنتفية

دراسوووووة الحسووووواب الختامي إلعادة  ،تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 على أن ترفع اللجنةوذلك في ضوء مناقشات أعضاء المجلس بشأنه، ،  نف الذكر

 .تاريخهمن  أسبوعانأقصاه في موعد التكميلي  هاتقرير
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 إجراءات اللجنة: :أولا 

 المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: لتنفيذ التكليف

 

 :ينها اآلتيياجتماعتدارست اللجنة الحساب الختامي المذكور في  (1)

 التاريخ رقم االجتماع

 2020 نوفمبر 25 سابعال

 2020ديسمبر  2 الثامن

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها للحساب الختامي المذكور موضوع البحث والدراسة  (2)

 به والتي اشتملت على ما يأتي: على الوثائق المتعلقة

 والمتضمن: )مرفق(تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  -1

 31الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في  -

 ، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.2017ديسمبر 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

تحليل للحساب الختامي المذكور مقدم من سعادة األستاذ رضا فرج نائب رئيس  -

 متن التقرير( في)تم تضمين التحليل اللجنة. 

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارين القانونيين للجنة.  -

م 2020نوفمبر  22ة المنعقدة بتاريخ ابعمضووووبطة جلسووووة مجلس الشووووورى السوووو -2

 والمتضمنة المناقشات حول الحساب الختامي المذكور.
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 9بتاريخ  المعتمدةالخطة االسووتثمارية إلدارة صووندوق احتياطي األجيال القادمة،  -3

 .2016س أغسط

، حيث حضر ممثالً وزارة المالية واالقتصاد الوطني دعت اللجنة إلى اجتماعها (3)

 :عنها

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 السيد إبراهيم محمد أبل
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 

 الحتياطي األجيال القادمة

 السيد محمد إسماعيل الحوسني
الرقابة القائم بأعمال مدير إدارة 

 واالتصال

 محاسب السيد أحمد حسين جناحي          

 وزارة شؤون مجلسي الشور  والنواب

 أخصائي شؤون اللجان السيد ناصر محمد بوحسين

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 هيئة المستشارين القانونيين

 لشؤون اللجانالمستشار القانوني  السيد خالد نجاح محمد 

 السيد علي عبدهللا العرادي
المستشار القانوني لشؤون اللجان / 

 مدير إدارة البحوث والدراسات

 المستشار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة

 باحث قانوني  السيدة أمينة علي ربيع

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجنة مساعد  مريم أحمد الرّيسالسيدة 
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 إدارة العالقات واإلعالم

 مشرف إعالم  السيد علي عباس العرادي

 

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

( لسنة 28تم إنشاء حساب احتياطي األجيال القادمة بموجب القانون رقم ) .1

حيث نصت المادة  2006يوليو  17في  االحتياطي لألجيال القادمةبشأن  2006

( من القانون المذكور على أنه " تفتح وزارة المالية حساًبا خاًصا يسمى 2)

"حساب احتياطي األجيال القادمة" ترصد فيه األموال المنصوص عليها في 

غ المقتطعة ( من هذا القانون وعوائد استثماراتها"، وترصد فيه المبال1المادة )

 من تصدير النفط وعوائد استثمارها.

نظام عمل مجلس احتياطي األجيال وتحديد  2008لسنة  25ينظم المرسوم رقم  .2

اختصاصاته، وإعداد الحساب الختامي للحساب لكل سنة مالية، وعرضه على 

مجلس الوزراء، وقيام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمراقبة وتدقيق الميزانية 

 حساب الختامي للحساب.وال

 1بدأ الخصم الفعلي من اإليرادات الواردة من تصدير النفط الخام اعتباًرا من  .3

 وفقاً للمرسوم. 2007يناير 

يعتمد دخل الحساب أساًسا على خصم دوالر أمريكي واحد عن كل برميل من  .4

دوالًرا،  40النفط الخام المصدر خارج البحرين عندما يتجاوز سعر النفط الخام 

بشأن االحتياطي  2006( لسنة 28( من القانون رقم )1تنص المادة )حيث 

عر كل برميل نفط لألجيال القادمة على أنه "يُقتطع دوالر أمريكي واحد من س

 ادوالًرا ويتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتبارً  40خام يزيد سعره على 

من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى 
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احتياطي األجيال القادمة" وال يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو "

 .مليات االستثمارية إال بقانون"التصرف بأموال االحتياطي لغير الع

بشأن االحتياطي لألجيال  2006( لسنة 28( من القانون رقم )5تنص المادة ) .5

القادمة على أن "تقدم الحكومة الحساب الختامي لحساب احتياطي األجيال 

القادمة المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب خالل األشهر 

هاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة الخمسة التالية النت

تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بمالحظاتهما، 

 وينشر في الجريدة الرسمية".

 2018يونيو  13عمالً بأحكام المادة المذكورة أعاله أحالت الحكومة بتاريخ  .6

لحساب احتياطي األجيال القادمة عن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة 

، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة 2017ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

، لغرض اعتماده وبيان المالحظات حوله. وياُلحظ أن الحساب المالية واإلدارية

( من قانون االحتياطي 5الختامي لم تتم إحالته خالل الميعاد المحدد في المادة )

جيال القادمة، أي خالل األشهر الخمسة التالية النتهاء السنة المالية، ومن ثم لأل

 م.2018مايو  31كان يتعين إحالته قبل 

إن ديوان الرقابة المالية واإلدارية قد مارس الرقابة على البيانات المالية  .7

الحتياطي األجيال القادمة، ولم يسجل أية مالحظات جوهرية عليه، حيث ذهب 

المالي  ن البيانات تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية المركز  إلى أ

م ونتائج عملياته 2017ديسمبر  31الحتياطي األجيال القادمة كما في 

والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية 

 إلعداد التقارير المالية.

شؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشورى في ينحصر اختصاص لجنة ال  .8

البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي األجيال القادمة عن السنة مراجعة 

والتوصية باعتماده مع بيان م، 2017ديسمبر  31المالية المنتهية في 

المالحظات عليه، وخاصة فيما يتعلق باستثمارات أموال الحساب، وضرورة 
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ًرا اقتصاديًا مجزيًا، وكذلك ضرورة ترشيد المصروفات استثمارها استثما

 المتكررة غير الجوهرية.

ا: احلساب اخلتامي لحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية يف 
ا
 31ثالث

 ، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية:2017ديسمرب 

. تم تدقيق الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة والذي يتضمن بيان المركز 1

المالي وبيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر وبيان التدفقات النقدية وأهم 

ديسمبر  31السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرى للسنة المالية المنتهية في 

 مالية واإلدارية.  ؛ من قبل ديوان الرقابة ال2017

. قام مجلس احتياطي األجيال القادمة بإعداد البيانات المالية وعرضها بشكل عادل 2

وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. إن مسؤولية مجلس اإلدارة تتضمن 

تصميم وتنفيذ واتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة إلعداد وعرض البيانات المالية 

 ادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة.ع ةبصور

. قام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بتدقيق البيانات المالية والتي تتكون من بيان 3

وبيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل  2017ديسمبر  31المركز المالي كما في 

، باإلضافة إلى 2017ديسمبر  31اآلخر وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرى وفًقا لمعايير دولية إلعداد 

  التقارير المالية.

. أصدر ديوان الرقابة المالية واإلدارية رأًيا غير متحفظ على البيانات المالية، مؤكًدا 4

لة الرقابة التي تم أن البيانات تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية، وأن أد

  الحصول عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس الرأي الذي تم التوصل إليه.

مايو  16. عمليات التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية قد تم إنجازها في 5

إلى السلطة  2018يونيو  13بتاريخ وتمت إحالتها من قبل السلطة التنفيذية  2018

 التشريعية. 
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إن ديوان الرقابة المالية واإلدارية قد صدق على التقرير المهني حول الحساب  .6

 .2018مايو  16الختامي الحتياطي األجيال القادمة بتاريخ 

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

أبريل  21ين بتاريخ الثاني من الفصل التشريعي الخامس في الجلسة الثامنة والعشر

م بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية 2020

، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 2017ديسمبر  31المنتهية في 

 مشفوًعا بمالحظات المجلس.

 تحليل حسا  احتياطي األجيال المذكور:

 

 المتراكمجدول االحتياطي 

دوالر 

 أمريكي

 
  * الرصيد االحتياطي المتراكم دون إضافة احتياطي القيمة العادلة

 

 

وفقًا  2017إلى  2015يوضح الجدول أعاله حركة االحتياطي المتراكم من سنة 

النمو خالل السنوات المنتهية  معدل للحسابات المدققة لكل سنة من هذه السنوات. إن

%، على 11%،  9ديسمبر من كل سنة مقارنة بالرصيد في نهاية السنة هو  31في 

        التوالي.   

201520162017

 576,642,108  530,685,364  478,012,780   السنة بداية في المالي االحتياطي إجمالي رصيد*

 10,070,211  8,572,524  7,179,912 السنة أرباح

 واالقتصاد المالية وزارة من المستلمة األموال

الوطني
 50,210,106  33,868,652  56,152,180 

 513,163-3515568 4,717,434-الحسابات فروقات تعديل

 642,351,336  576,642,108  530,685,364 السنة نهاية في الرصيد

 البيان
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هذا النمو راجع إلى األرباح المحققة من االستثمارات والمبالغ المستلمة من وزارة 

يره في حال المالية واالقتصاد الوطني والمتمثلة في دوالر لكل برميل يتم تصد

    تجاوزت أسعار البترول الخام أربعين دوالًرا للبرميل. 
  

 جدول هيكل اإليرادات

 دوالر أمريكي

 

 

النمو السنوي  أن معدالت يوضح الجدول أعاله أن إجمالي اإليرادات المتحققة تشير إلى

 يديسمبر ه 31ديسمبر مقارنة بالسنة التي قبلها في  31لكل سنة مالية منتهية في 

  %، على التوالي. %14، 28

201520162017

 6,143,546  5,671,700  4,830,925  االستثمارات إيرادات

 3,918,150  2,945,100  2,096,394  الثابتة الودائع ايردات

 5,000,015  4,780,041  3,546,132  الدولة من التشغيلية المصروفات دعم

 204,140 00االجنبية العمالت تحويل أرباح

 10,500 00 المباعة االستثمارات أرباح

 15,276,351  13,396,841  10,473,451 اإليرادات اجمالي

 5,000,015  4,780,041  3,546,132 لالحتياطي التشغيلية المصروفات

 1,176,471 00 للبيع متاحة استثمارات تأسيس رسوم

 498,471 00 المباعة االستثمارت خسائر

 388  197  346  بنكية رسوم

0 44,079  205,254  األجنبية العمالت تحويل خسائر

 محققة غير أجنبية عمالت تحويل فروقات

للبيع المتاحة لالستثمارات
000

000أخرى مصروفات

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

 1,469,205 0 449,994  العقارية االستثمارات تقييم إعادة من أرباح

000 حكومية منحة)عقارات( 

819900 أخرى إيرادات

 1,469,205 0 458,193 األخر  اإليرادات إجمالي

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

اإليرادات

 المصروفات

 أخر  إيرادات

 البيان
فعلي
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إلى  2015لقد ساهمت البنود الثالثة المبينة في الجدول التالي في اإليرادات للسنوات 

: كاآلتي 2017

 

% من إجمالي اإليرادات، 43ومن المالحظ أن اإليرادات االستثمارية تمثل في حدود 

ث، فيما يمثل دعم % كمعدل للسنوات الثال23في حين تمثل إيرادات الودائع الثابتة 

 % لنفس الفترة. 34المصروفات التشغيلية من الدولة في حدود 

إن الدعم المستلم من الدولة للمصاريف التشغيلية يمثل التكاليف المتعلقة بإدارة 

بشأن  2006( لسنة 28القانون رقم )احتياطي األجيال القادمة وفقًا لما نص عليه 

 االحتياطي لألجيال القادمة.

 دعم المصروفات التشغيلية من الدولةجدول 

 دوالر أمريكي         

 

 

يوضح الجدول أعاله بنود المصروفات من الدعم المستلم من الدولة للمصروفات 

   التشغيلية.

201520162017 البيان

464240 االسثمارات إيرادات)%(

202226 الثابتة الودائع ايردات)%(

343633 الدولة من التشغيلية المصروفات دعم)%(

201520162017 البيان

 3,295,728  2,943,355  االستثمارية للمحافظ اإلدارية الرسوم

 1,239,657  1,363,770  االستشارية الخدمات رسوم

 283,879  240,848  االحتياطي حساب على القائمين رواتب

 00-  148,936  االحتياطي مجلس أعضاء مكافات

 14,628  13,298  الحسابات مدققى أتعاب

 166,123  69,834 اخرى مصروفات

 5,000,015  4,780,041  اإلجمالي



195 
 

  عوائد على استثمارات احتياطي األجيال القادمة
 دوالر أمريكي

 
 

متاحة للبيع يشير الجدول أعاله إلى المبالغ المستثمرة في استثمارات 

. إن العائد هو نتيجة تقسيم اإليرادات 2017إلى  2015واإليرادات خالل السنوات 

        على المبلغ المستثمر كما هو موضح أعاله.

مقارنةً بالعائد السنوي لهذا النوع من االستثمارات قد يعتبر العائد ضئيالً بالنسبة لما 

  هو متوقع من عائد مجٍز.

 ي الودائعالعائد على إجمال

 

 دوالر أمريكي

 
يعطي  - قيد الدراسة - إن العائد على الودائع الثابتة خالل كل سنة من السنوات المبيّنة

 معدل األرباح المستلمة على المبالغ المودعة لدى المؤسسات المالية كودائع ثابتة. 

باالستثمار في إن العائد على الودائع الثابتة ال يكون في العادة مجزيًا إذا ما قورن 

المجاالت االستثمارية األخرى، لذا يكون من األجدر استثمار الفائض من النقد في 

  قنوات استثمارية مجزية.

201520162017 البيان

 477,766,763  402,350,153  359,550,166  للبيع متاحة استثمارات

 6,143,546  5,671,700  4,830,925  االستثمارات إيرادات

 1.3  1.4  1.3  العائد)%(

201520162017 البيان

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

 3,918,150  2,945,100  2,096,394  ثابتة الودائع إيرادات

 2.9  1.8  2.2  العائد)%( 
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حجم الودائع قصيرة األجل )التي تستحق خالل فترة ما يوضح الرسم البياني التالي 

 2016امين والودائع الجارية في الع ا من تاريخ إيداعها(يومً  360ا إلى يومً  91بين 

 :2017و

 

 

 

 

 

 (1الرسم البياني رقم )

حجم الودائع الثابتة )ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة يوضح الرسم البياني التالي 

 :2017و 2016 مقارنة بين العامينوال تتجاوز السنة(  شهور
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ودائع جارية
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 (2الرسم البياني رقم )

 

 العائد على إجمالي الموجودات

             

 دوالر أمريكي

       

يظهر العائد على إجمالي الموجودات الحتياطي األجيال القادمة. إن أعاله إن الجدول 

هذا المجال يحتاج إلى دراسة متعمقة للتأكد من أن جميع األصول المدّرة لألرباح قد 

تم توظيفها في مجاالت استثمارية وفًقا لخطة مدروسة للتأكد من جني أرباح مجزية 

0

100000000

200000000

2016 2017

165870722
137437686

ودائع ثابتة

201520162017البيان

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

 10,070,211  8,572,524  7,179,912  السنة أرباح

 1.4  1.4  1.4  العائد)%( 
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 االعتبار المخاطر المرتبطة من كل نوع من أنواع االستثمار.بعد األخذ بعين 

       

 

 المركز المالي الحتياطي األجيال

  

 دوالر أمريكي

 
 

يوضح الجدول أعاله توزيع المركز المالي بين الموجودات والمطلوبات واالحتياطي 

        المتراكم. 

ون وأرصدة أخرى( وودائع ومن المالحظ أن الموجودات المتداولة والتي تمثل )مدين

ثابتة والنفط وما في حكمه تشكل نسبة عالية من الموجودات. وهذا قد يستدعي النظر 

في الموجودات ووضع سياسة لالستفادة من الموجودات المتداولة في استثمارات 

      . مربحة

 

 

 

 

201520162017 البيان

 501,338,408  424,090,498  380,886,471  المتداولة غير الموجودات اجمالى

 228,376,000  190,983,709  173,069,130  المتداولة الموجودات اجمالى

 729,714,408  615,074,207  553,955,601  الموجودات أجمالى

 577,841  965,160  1,294,921  المتداولة المطلوبات اجمالى

 729,136,567  614,109,047  552,660,680  المالي االحتياطي اجمالى

 729,714,408  615,074,207  553,955,601  المالي واالحتياطي المطلوبات اجمالي
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 جدول بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل االخر

           
 دوالر أمريكي

 
إن الجدول أعاله يظهر النتيجة النهائية ألعمال احتياطي األجيال القادمة، ويظهر 

التعديالت التي تم إجراؤها على الحسابات الختامية نتيجة بعض العمليات التي ال 

تندرج تحت بيان األرباح والخسائر مثل التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 

  وفروقات تحويل العملة.

 

محفظة  ةعشر تيثنا( 12عدم تحقيق )إيرادات المحافظ المالية وح الجدول التالي يوض

 :2017 مالية أي إيرادات خالل العام المالي

 اإليراد التكلفة القيمة العادلة البيان

Fidelity Funds – 
European Dynamic 

Growth Fund 

55,909,079 35,902,508 0 

Osool Asset Management 
Multi Asset Fund 

52,493,000 50,000,000 0 

Securities & Investment 
Company 

49,302,080 40,000,000 0 

Allianz NEJ Large – Cap 
Value Instl Fund 

36,465,977 22,935,016 679,847 

Blackrock Global 
Allocation Fund 

35,606,194 30,000,000 0 

BBH Global Core Select 
fund 

32,285,535 25,000,000 0 

UBS (LUX) Equity SICAV 
– Global high Dividend 

Fund 

29,760,728 20,000,000 0 

201520162017 البيان

 15,276,351  13,396,481  10,473,541  اإليرادات اجمالى

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

 49,318,292  15,491,623  1,380,993  االخر الشامل الدخل اجمالى

 59,388,503  24,064,147  5,798,919  اجمالى)  خسائر(  الشامل والدخل السنة أرباح
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Franklin Templeton – Asia 
Pacific Equity Fund 

26,585,570 20,022,077 0 

UBS Triton Property Fund 22,987,634 20,195,332 480,629 

J.P. Morgan U.S. Real 
Estate Income and 

Growth Fund 

21,127,384 20,000,000 746,204 

CBB Sukuk 20,481,657 20,000,000 1,258,037 

Fidelity UK Real Estate 19,228,096 18,823,530 33,687 

AMP Capital 
Infrastructure Debt Fund 

II 

14,695,986 15,375,282 698,901 

Gulf Biotech Company 
B.S.C. (e) 

12,690,912 13,000,000 0 

Ayaltis ARECA SICAV 
SIF Fund 

10,283,671 10,000,000 0 

Kingdom of Bahrain 
Sukuk 

8,466,778 10,000,000 600,000 

IDB Infrastructure Fund II 5,962,339 5,996,048 83,333 

BNP Paribas Islamic 
Fund Hilal Income 

5,753,901 5,000,000 0 

Saudi Basic Industries 
Corporation 

5,436,586 4,841,932 314,740 

Abu Dhabi Energy 
Company Sukuk 

5,065,307 4,968,450 194,281 

Batelco Bond 4,904,895 4,972,500 212,500 

IDB Trust Services 
Limited 

1,984,557 2,000,000 36,250 

Gulf Water Technology 
Company 

189,428 2,095,200 0 

ASMA Capital Partners 
B.S.C. © 

99,469 99,469 0 

   477,766,763 اإلجمالي
 

 

 :2017و 2016في العامين  رادات االستثماراتإييوضح الجدول التالي 
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ا: رأي وزارة املالية والقتصاد الوطني:
ا
 رابع

أفاد ممثلو الوزارة بتعليقهم على المالحظات المرفقة بالتقرير السوووابق للجنة الشوووؤون 

 المالية واالقتصادية بمجلس الشورى على النحو اآلتي:  

سياسة االستثمارية الحتياطي األجيال  (:1المالحظة رقم ) إن مجلس اإلدارة يضع ال

طة مدروسووة تتناسووب مع حجم القادمة باإلضووافة إلى الموازنة المطلوبة، بناء على خ

رأس المال والمخاطر، وهي سوووياسوووة اسوووتثمارية مطابقة للسوووياسوووات المالية العالمية 

المعمول بها في هذا المجال. ويقوم مجلس اإلدارة بمتابعة األسوووووووواق العالمية، ويتم 

تجديد هذه السووووياسووووة االسووووتثمارية وفًقا للمسووووتجدات، وهي تعتبر اسووووتراتيجية مرنة 

 ًرا على تدفق السيولة المالية.ساعدت كثي

  

حسوب السوياسوة االسوتثمارية المعتمدة، هناك اسوتثمارات متنوعة  (:2المالحظة رقم )

يقوم بها مجلس اإلدارة، منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي، لضمان تحقيق أفضل 
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العوائد وبأقل المخاطر، ومن جملة هذه االسوووتثمارات: األسوووهم، واألسوووهم الخاصوووة، 

دخول الثابتة، والسوووووندات الخاصوووووة، والتطوير العقاري، والعقارات االسوووووتثمارية وال

 وغيرها، بنسب مختلفة.

قة ب (:3المالحظة رقم ) إعادة النظر في إدارة المحافظ االسؤؤؤؤؤؤؤتثمارية لتكون المتعل

آنذاك، وهو بند من  ، أفاد ممثلو الوزارة بأن النقد كان يمثل أفضؤؤؤؤل العوائدأكثر تنوًعا

س سة االستثمارية المعتمدة، ولذلك تم التركيز عليه.ضمن ال كما بّينوا أنه سويتم أخذ  يا

 هذه المالحظة بعين االعتبار.

 

بخصوووووص نشوووور تقارير حسوووواب احتياطي األجيال، ذكر ممثلو  (:4المالحظة رقم )

الوزارة أن التقارير يتم نشوورها بعد اعتمادها. وأما فيما يخص نشوور التقارير الدورية 

دارة احتياطي األجيال القادمة واطالع المواطنين على أدائه، فقد تم التأكيد لمجلس إ

 على أنه سيتم النظر في هذه المالحظة بعين االعتبار وذلك وفًقا للقانون.

 

 إلدارة صوووندوق احتياطي األجيال الخطة االسوووتثماريةكما تسووولمت اللجنة نسوووخة من 

 )مرفق( .2016أغسطس  9بتاريخ  القادمة، والتي تم اعتمادها

     

ا: رأي اللجنة:
ا
 خامس

 

الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية تدارست اللجنة 

بعد  ،، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية2017ديسمبر  31في 

مجلس الشورى في جلسته السابعة المنعقدة قرار بناًء على  ة تقريرها بخصوصهإعاد
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دراسة الحساب الختامي  نف الذكر في إلعادة م، وذلك 2020نوفمبر  22بتاريخ 

 ضوء مناقشات أعضاء المجلس بشأنه.

 

واطلعت صحاب السعادة أعضاء اللجنة، أوتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل 

لية المعدة بتكليف من اللجنة لسعادة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحلي

األستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية 

حيث رأت سالمة الحساب المذكور من الناحيتين  والقانونية بمجلس الشورى

، ورأي ، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين القانونيين للجنةالدستورية والقانونية

 . لمستشار المالي واالقتصاديا

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس 

في دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل  2018يونيو  13النواب الموقر بتاريخ 

أبريل  21التشريعي الرابع، في حين أصدر مجلس النواب قراره باعتماده بتاريخ 

وتمت إحالة  خامس.نعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الفي دور اال 2020

بتاريخ  إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشورىقرار مجلس النواب 

. دورمن ذات ال 2020يونيو  17، ورفعت تقريرها بشأنه بتاريخ 2020أبريل  29

ومع بداية دور االنعقاد الثالث الحالي أعاد معالي رئيس المجلس تقرير اللجنة )السابقة( 

ه، ورفعت اللجنة تقريرها بخصوصه بتاريخ عادة النظر فيإل 2020أكتوبر  19بتاريخ 

 .2020أكتوبر  21

وإذ تؤمن اللجنة بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي األجيال القادمة 

أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان  باعتباره

حق األجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ 

  :على أموال الحساب واستثمارها؛ فإنها تود أن تبدي المالحظات اآلتية
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 مالحظات اللجنة: 

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

 التي والقواعد االستثمارية السياسات المجلس يضع أن القادمة األجيال احتياطي إدارة

 بصورة نتائجها وتقييم االستثمار برامج تنفيذ ومتابعة الصندوق أموال استثمار في تتبع

 نسخة القادمة األجيال حتياطيا إدارة مجلس من اللجنة طلبت لذلك، اواستنادً  دورية،

 أرسلت وقد للحساب، المالية الموارد استثمار في المتبعة االستثمارية االستراتيجية من

)Policy Investment The  :وثيقة تحت مسمى مشكورة، اإلدارة،

)"Policy" (THE guidelines، بصورة االستثمارية، السياسة مفهوم أن إال 

 ودائع، العقار، السندات، األسهم، مثل االستثمار عناصر تحدد وثيقة وجود يعني عامة،

 في الموارد ونسبة )عالميًا(، المناطق أي االستثمار جغرافية إلى إضافةإلخ...، 

 مثل دوتُعتم المخاطر. تحديد إلى إضافة ، المذكورة البنود من بند كل في االستثمار

 باتباع المعنية اإلدارة وتلتزم ،الجهة داخل إدارية سلطة أعلى قبل من السياسة هذه

 تغير الجغرافية، المناطق في الظروف أو األسواق تقلب حالة يوف السياسة. هذه

 الوثيقة افتقدت وإذ العليا. الجهة من اعتمادها بعد االستثمارية سياستها من اإلدارة

 حسب يجيةاالسترات إلعداد عامة تعليمات إال اعتبارها يمكن فال تقدم، ما لكل المذكورة

  .لها العلمي المفهوم

 
بعد االطالع على التقرير السنوي لحساب احتياطي األجيال القادمة عن السنة المالية  .2

وبعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية،  2017ديسمبر  31المنتهية في 

 اتضح ما يلي: 

 

ارتفع حجم النقد وما في حكمه من الموجودات المتداولة الذي تم إيداعه في صورة  (أ

دوالر إلى 3,016,679) من ) )بدون أي عائد أو ربح(حسابات أو ودائع جارية 

بمعدل زيادة بلغت حوالي  2017و 2016دوالر بين عامي  (4,183,030)

، وقد تم إيداع هذا المبلغ في بنكين فقط. لذلك فإن من المالحظ هو %(38.7)
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%، على 38.7بنسبة  2017و 2016ارتفاع مبلغ الحسابات الجارية بين عامي 

نفا ال تدر أية عوائد أو ربح لحسا  االحتياطي، وهو ما قد يتعارض أالرغم من 

 مع الفدف األساسي من هذا الحسا .

 

إلى  ايومً  91قصيرة األجل )التي تستحق خالل فترة ما بين ارتفع حجم الودائع  ( 

إلى  2016( دوالر عام 15,000,000من تاريخ إيداعها( من ) ايومً  360

أي ما يقارب من  %(435)بمعدل زيادة بلغ  2017( دوالر عام 80,249,995)

ن. داخل مملكة البحريأربعة بنوك فقط يداع هذه المبالغ في إأربعة أضعاف. وقد تم 

نسبة الفائدة منخفضة وتعد . ا% سنويً 3% و1.65وحت نسبة الفائدة ما بين اوتر

بالمبالغ التي تم إيداعفا في تلك البنوك؛ وهو ما يتطلب مراجعة شاملة  ةا مقارن

للبنوك داخل وخارج البحرين التي تعطي فائدة أعلى الستثمار أموال االحتياطي 

النظر في الموجودات ككل، ووضع سياسات بديلة  ابفا، كما يستدعي أيضا 

 11في الصفحة رقم  1)يرجى مراجعة الرسم البياني رقم  فا في استثمارات أكثر ربحية.منلالستفادة 

 من هذا التقرير(

 

وال تتجاوز  حجم الودائع الثابتة )ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة شهور انخفض (ج

 2016، حيث بلغت عام %(17.1)بنسبة بلغت  2017و 2016السنة( بين عامي 

( دوالر. 137,437,686حوالي ) 2017( دوالر، وبلغت عام 165,870,722)

% 3.2% و1.6وقد تم احتساب فوائد على هذه الودائع بمعدالت تتراوح ما بين 

مبلغ العائد كنسبة من إجمالي . وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع 2017في عام  اسنويً 

وهو ما يعني أنه ، 2017عام  %2.8إلى  2016عام % 1.8الودائع الثابتة من 

فا، ضيبدالا من تخف 2017كان من األفضل زيادة حجم الودائع الثابتة في عام 

في توزيع الموجودات المالية المتاحة، ومن ثم خسارة  ااألمر الذي يعني سوءا 

زيادة حجم الودائع الثابتة، ومن ثم تحقيق  تتم لون تحقيقفا أرباح مالية كان يمك

 من هذا التقرير( 11في الصفحة رقم  2)يرجى مراجعة الرسم البياني رقم  الفدف المرجو من االحتياطي.
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دوالر أمريكي عام ألن 498,471 بلغت حققت االستثمارات المباعة خسارة  (د

 الحسا  فيه أي خسارة أو مكسب،الذي لم يحقق  2016، مقارنة بعام 2017

في التخطيط المتعلق ببيع االستثمارات المملوكة  اويعني ذلك أن هناك سوءً 

للحساب، وهو ما ترتب عليه تحقيق الخسارة المذكورة، كما يتعارض مع األهداف 

 االستراتيجية لالحتياطي.

 

إلى إيراد االستثمارات المتاحة للبيع، يالحظ أن ما تم استثماره بلغ  عند النظر هـ(

، أي ما يعادل %1.27( دوالر أمريكي بنسبة عائد تقريبية بلغت 477,766,763)

مقارنته  ت، إذا ما تما( دوالر أمريكي، وهو عائد منخفض جدً 6,143,546)

ئد منه بشكل أفضل باستثماره في صورة ودائع ثابتة مثال، حيث ستكون نسبة العا

 بكثير.

 

اتضح من المعطيات المتوافرة في الحساب أن مجلس إدارة احتياطي األجيال  (و

وكان ، 2017خالل العام المالي  القادمة قام باالستثمار في العديد من المحافظ المالية

 13)يرجى مراجعة الجدول في الصفحة العائد االستثماري في اثنتي عشرة محفظة منها صفًرا. 

 من هذا التقرير(

 

 2016%( فقط بين عامي 3.8بنسبة ) ارادات االستثمارات ارتفاعً إي جماليإشهد   (ز

في إيراداتها(،  اا ملحوظً من االستثمارات شهدت انخفاضً  ا، )إال أن بعضً 2017و

ويبرز هنا تساؤل عن كيفية زيادة العائد لهذه االستثمارات في المستقبل، ومدى 

 من هذا التقرير( 14)يرجى مراجعة الجدول في الصفحة  .لزيادة هذا العائدوجود خطة مستقبلية 

 

 

 2017على الرغم من ارتفاع رسوم الخدمات االستشارية، والتي بلغت في العام  (ح

%( من إجمالي مصروفات 25)مثل حوالي ي( دوالر أي ما 76571,23حوالي )

 ؛ فإنه(2016عام  %29، وهي نسبة كبيرة بطبيعة الحال، )كانت تمثل االحتياطي



207 
 

حتياطي، بما يوازي المبلغ ن ينعكس ذلك على زيادة عائدات االكان من المفترض أ

ملحوظ في  إلى أي تطور الضخم الذي يدفع للخدمات االستشارية، إال أنه لم يؤد  

 ؟ما مدى فاعلية هذه الخدمات االستشاريةفعوائد الحساب، 

 

 حتياطيرة اايمكننا القول بأن مجلس إد من حقائق مالية أعاله هعلى ما تم طرح بناءً و

ستثمارية بشكل يحتاج إلى إعادة النظر في البرامج واألدوات والمحافظ اال األجيال

أعلى من التي تم تحقيقها، ويقلل من  اما هو عليه، حتى يدر أرباحً مختلف ومتنوع ع

ملية التنويع في ، وقد يتحقق ذلك من خالل ع2017الخسائر التي تحققت عام 

المحافظ االستثمارية الخارجية ذات الربح المرتفع واألقل مخاطرة، وكذلك النظر 

ع الجغرافي يلى التنوإفي قيمة المبالغ المستثمرة مقارنة بحجم األرباح، باإلضافة 

الدراسات المعمقة وهو ما يستلزم إجراء  لالستثمارات والعمالت المستخدمة.

 اإلخاللدون  االستفادة منفا، للحسا لجميع أوجه االستثمار التي يمكن  وتحديثفا،

 .له بأحكام القانون أو القرارات المنظمة

 

اطالع المواطنين على أداء حساب ترى اللجنة أهمية إلى ما سبق، باإلضافة  .3

وقد يتم ذلك من خالل نشر  ،ألجيال القادمة، وذلك من باب الشفافيةااحتياطي 

وزارة المالية واالقتصاد اإللكتروني لموقع اللمالية بصورة دورية في البيانات ا

الوطني، بما يعكس أداء مجلس إدارة احتياطي األجيال القادمة وفاعلية إدارته 

 للحساب.

وترى اللجنة أن نشر مثل هذه البيانات يسهم في تقييم نتائج استثمارات الحساب 

ويضع جميع المواطنين على بيّنة من أدائه، مما يحفز مجلس إدارة احتياطي األجيال 

القادمة دوًما على أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار. وتؤكد اللجنة على أن نشر 

مجلسي الشورى والنواب في الجريدة الرسمية، اعتماد الحساب الختامي من قبل 

باعتباره من اإلجراءات التي نص عليها القانون، ال يحول دون اطالع العامة على 
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نتائج أداء الحساب، ال سيما وأن اإلجراء القانوني المطلوب العتماد حساب االحتياطي 

 محل النظر.لألجيال القادمة قد يتأخر كثيًرا كما هو الحال في مناقشة الحساب 

إعداد  المبذول فيالحكومي  وإذ تبدي اللجنة هذه المالحظات، فإنها تثّمن الجهد

المذكور. وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة  الحساب الختامي

 أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده.

 

ا: اختيار مقرري املوضوع األ
ا
 صلي والحتياطي:سادس

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

ا أصليـــــاا.    سعادة األستاذ رضا عبدهللا فرج .1  مقررا

ا احتياطيـاا.   سعادة األستاذ درويش أحمد المناعي .2  مقررا

 

ا: توصية اللجنة:
ا
 سابعـ

الحسًًًًًًًًاب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسًًًًًًًنة المالية  الموافقة على اعتماد

، بعًًد تًًدقيقًًه من قبًًل ديوان الرقًًابًًة المًًاليًًة 2017ديسًًًًًًًمبر  31المنتهيًًة في 

 بالمالحظات الواردة في التقرير.، واإلدارية

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

  املسـقطي حسيـن خالد                                   فرج عبداهلل رضا                 

 والقتصادية املالية الشؤون جلنة رئيس         والقتصادية املالية الشؤون جلنة رئيس نائب

 


