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 (1ملحق رقم )
 

 الموجه السؤال إلى الموجه السؤال
 وزير السعادة صاحب إلى

 والسياحة والتجارة الصناعة
 العضو سعادة من والمقدم
 بشأن المناعي أحمد درويش

 سعادة ورد الصناعية، المناطق
 . عليه ريالوز 
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 (2ملحق رقم )
 

 على الرد جلنة تقرير

 امللكي اخلطاب

 . السامي
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 م2020نوفمبر  3التاريخ: 
 

  ريرقت

 الساميعلى اخلطاب امللكي  لرداجلـــنة 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 

  

 مقدمة:

 
عمالً بمقتضى قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي 

، م2020أكتوبر  18يوم األحد الموافق والمنعقدة التشريعي الخامس الفصل من ثالث ال

، 2020 أكتوبر 19، الصادر بتاريخ م2020( لسنة 1قرار التنفيذي رقم )للوإنفاًذا 

على الخطاب الملكي السامي لدور االنعقاد تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد بشأن 

إعداد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، وما اقتضاه من تكليٍف للجنة ب

وتقديمه خالل أربعة أسابيع  مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بشأن هاتقرير

 تشكلتد فق؛ لعرضه على المجلس الموقر ، تمهيًداتاريخ صدور القرار سالف الذكرمن 

 جمال محمد فخرو النائب األول لرئيس مجلس الشورى، سيدسعادة الاللجنة برئاسة 

 وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس اآلتية أسماؤهم:
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 النائب الثاني لرئيس مجلس الشوووووووور    السيدة جميلة علي سلمان      .1

 عضًوا.

 عضًوا.  درويش أحمد المناعيسيد ال .2

 عضًوا.   عبدهللا فرجالسيد رضا  .3

 عضًوا.  السيدة سبيكة خليفة الفضالة .4

 عضًوا.  السيد عبدالرحمن محمد جمشير .5

 عضًوا. عبدالعزيز عبدهللا العجمان  كتورالد .6

 عضًوا.  السيد عبدهللا خلف الدوسري .7

 عضًوا.   سيد فؤاد أحمد الحاجيال .8

 عضًوا.  الدكتور محمد علي الخزاعي .9

 عضًوا.   نوار علي المحمودالسيد  .10

 

 :أوالً: إجراءات اللجنة

 قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: لتنفيذ التكليف المذكور

 :تييناآل عقدت اللجنة االجتماعين -1

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 2020 أكتوبر 22 االجتماع األول

 2020 نوفمبر 2 االجتماع الثاني

 

افتتاح دور االنعقاد  اطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السااااااااسي  منا ااااااا ة -2

 .الخاسسسن الفصل التشريعي العادي الثالث 
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 األسانة  سن إعداد قسااال ال  وا والدرا اااات اطلعت اللجنة على سلف صااا في -3

تناول أ رز سا ورد في الص افة الم لية حول الخطاب الملكي العاسة للمجلس، 

 الساسي.

 

 

 
 عليهاوردود سجلس الشاااااور   اطلعت اللجنة على الخطا ات الملكية السااااااسية -4

ا  ها ووقوف ا على سا ا اااتقر علي  ؛في األدوار الماضاااية سن  المجلس ا اااترًااااد 

 ه.لردودت  في صياغ أ اليب

 

 

ا سسااود  تساالتمت اللجنة -5 ل  ها سشااكور  سووعادة  أولى ستكاسلة لمشااروا الرد تفلاات

ا  نت  وقدعضو المجلس،  منصور سرحانالدكتور  علي  اعتمدتها اللجنة أ ا  

 سشروا الرد  صيغت  النهائية والمرفق  هذا التقرير.

 

 

خاطبت اللجنة أصححححححححاب السحححححححعادة أعضححححححححاء المجلس إلبداء مالح اتهم  -6

لمناقشححتها في اجتماعات اللجنة، بةية إثراء  بشححأن مشححروع الرد، وتصححوراتهم

الرد وليصححححححححدر معبًرا عن رأي جميع أعضححححححححاء المجلس، وقد تلقت اللجنة 

  :من كل منمالح ات قّيمة 

 سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدالل عضو المجلس. -

 أحمد مهدي الحداد عضو المجلس. سيدسعادة ال -

 عضو المجلس.سعادة السيد صباح سالم الدوسري  -

 

وتدارسحححت اللجنة كل المالح ات التي وردت إليها وأخذتها بعين االعتبار وضحححمنت 

، وتشححيد اللجنة بما تفضححل بها أصحححاب السححعادة أعضححاء كثيًرا منها في مشححروع الرد



98 
 

المجلس من مالح ححات ومححا بححذلوه من جهححد مخل  وتعححاون كريم وحر  محمود 

 .على دعم عمل اللجنة ومساندتها

 

تشكر اللجنة السيد ع دالرحيل أحمد  وجيري سدير إدار  ًؤون الجلسات  -7

 العاسة للمجلس لتفلل   مراجعة سشروا الرد. ة األسان

 

 كل سن: األسانة العاسة للمجلس سن ات اللجنةاجتماع حلر -8

 هيئة املستشارين القانونيني
الدكتور نوفل عبدالسالم  المستشار

 غربال
 رئيس الهيئة 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيد جواد مهدي محفوظ

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم  السيد علي محمد سلمان

 

 

ا:
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ثاني

( من الالئحة الداخلية للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل 39إعماالً لن  المادة )

 من:

 ا.يً مقرًرا أصل سيدة سبيكة خليفة الفضالةسعادة ال 1

 ا.يً احتياط مقرًرا دكتور محمد علي الخزاعيسعادة ال 2
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ا: 
ً
 اللجنة:توصية ثالثـ

بمناسوووبة افتتاو دور  الموافقة على مشووورول الرد على الخ ال الملكي السوووامي -

 .االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس

 

 

 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال حممد فخرو                         

 النائب األول لرئيس جملس الشورى                

 رئيس جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي                   
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 ةل خليفآالملك حمد بن عيسى  الجاللةصاحب  ةحضر

 عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

 

 ه،هللا وبركات ةالسالم عليكم ورحم

 

إلى مقامكم السامي أبلغ عبارات العرفان  إن مجلس الشورى إذ يرفع

وأخلص آيات االمتنان لتفّضلكم بافتتاح دور االنعقاد العادي الثالث من 

ا الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، فإنه يستشعر، رئيسً 

جاللتكم من  ىلدالشرف لما تحظى به السلطة التشريعية  عظيم  وأعضاًء، 

مضامين  ــ بِمداد الفخر واالعتزاز  ــُمسّجالً بالغ العناية وسابغ الرعاية، 

 خطابكم السامي، وما حفِل به من معاٍن سديدة ورؤى شاملة رشيدة، تشّكلُ 

ا لالهتداء نحو أرحب آفاق السؤدد والّسداد، بما ِمشكاًة لالقتداء ونبراسً 

 يعود بالنفع العميم على البالد والعباد.
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 ة،صاحب الجالل

التي تحققت  ةنجازات الوطنيهم اإلأ ين بجالءٍ ليبخطاب جاللتكم  ءجالقد 

ر النهج السليم طكما جاء ليؤ .رض الواقع في العديد من المجاالتأعلى 

 امستعرضً  ،لى تحقيق االزدهارإتسعى التي  ةالشامل ةالتنموي ةللمسير

ة، المسيرهذه في للمساهمة  ةلتوجيه المؤسسات الدستوري ةالملكي ةالرؤي

التحديات بمختلف  ةمستقبل زاهر قادر على مواجه ةجل صياغأن م

 فها.وصن

 ،ياها جاللتكمإ ناووليتمأالتي  ةنعتز بالثق ةتشريعيال ةسلطال أعضاء  ننا وإ

سن التشريعات بعلى عاتقنا فيما يتعلق  ةالملقا ةوليؤالمس م  ظ  مدركين عِ 

مكانات إقصى ما نملكه من أم على بذل كتلمعاهدين جال .وتطوير القوانين

 .ةكم السديدتا لتوجيهات جاللوفقً  ةالتشريعي تناوجهد للقيام بمهم

 

 ة،صاحب الجالل

جاللتكم بالنموذج البحريني في  ةشادإنه لمن دواعي الفخر واالعتزاز إ

في  ةمتميز ةوتجرب ،ا من نوعهوالذي يعد فريدً ا، رونوك ةالتصدي لجائح

بو   فكان ة،الجائح ةمواجه مكانة  البحرين ةمملك ءِ لها أطيب األثر في ت 

، حيث أضحت محل إشادة في مختلف المحافل، على المستوى الدولية رفيع

التي  ةوالجهود المخلص ةتوجيهات جاللتكم الحكيموهو لم يكن ليتأّتى لوال 

 مير سلمان بن حمد صاحب السمو الملكي األة بقياد ،يبذلها الفريق الوطني

ول لرئيس مجلس على النائب األنائب القائد األ األمين ولي العهد ةل خليفآ

حفظه هللا ورعاه، وهي جهود متضافرة محمودة أفضت إلى أن  الوزراء
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الشأن، من السمعة الدولية أعالها،  هذا فييبلغ النموذج البحريني الفريد 

 ومن المواقع الريادية أسماها. 

السليم  النهجالمتكاملة الرشيدة،  ود الحميدة والخططلقد عكست تلك الجهو

كورونا وفق خطط  ةالمتمثل في التعاطي مع جائحوالمسلك القويم 

جميع تعليمات فريق  دقيق لمع تطبيقٍ  ةجراءات احترازيإو ة،استباقي

فت التي خفّ  ةالمالي مز  طالق الحِ إب تلك الجهود توقد تعزز. البحرين الطبي

 ة.الجائحهذه الناجمة عن من التداعيات 

 

 ة،صاحب الجالل

صاحب السمو  ةبرئاس ةالموقر ةبجهود الحكوم ةشادشارك جاللتكم اإلن

 ةفي مواجه ة حفظه هللا ورعاهل خليفآبن سلمان  ةمير خليفالملكي األ

حيث استمر تقديم الخدمات  ،كورونا ةالتي خلفتها جائح ةالطارئ ةزماأل

توجيه مثمنين  .انقطاع دون من والتعليمخاصة خدمات العمل واألساسية 

من تقنيات علوم  ةالكامل ةواالستفاد ة،ساليب الحديثباألجاللتكم لألخذ 

حدث ما توصل أ ةومواكب ة،من جه ةطارئالزمات األ ةالمستقبل لمواجه

والتي من  ،خرىأ ةمن جه ةمتطور ةنساني من علوم تقنيليه الفكر اإلإ

والعمل على تبني  ،بينها علوم الفضاء واالستخدام السلمي للطاقة الذرية

 استراتيجيات التحول الرقمي واالقتصاد المعرفي.

 ناعن خالص شكرنا وعظيم امتنانويطيب لنا أن نشاطر جاللتكم لنعرب 

المعدن األصيل ألهل  أبرزت التي "فينا خير"لجميع الداعمين لحملة 
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ي قيم راسخة في وجدان هو ،الشراكة المجتمعية قيمزت زعو البحرين،

 .عبر تاريخه المجيد الشعب البحريني

  

 ،صاحب الجاللة

فى ومركز شات جاللتكم السامية ببناء مها توجيمجلس الشورى عاليً  نمثي

فضل أتمام جاللتكم بتوفير هاب نيهمنو ،مراض المعديةمتخصص في األ

التعاطي  ات الطبية المعنية منهالج تمكينبما يكفل  ،سبل الرعاية الصحية

وبئة على بفعالية واقتدار مع جميع التحديات التي تنجم عن الجوائح واأل

ن مملكة البحرين بقيادة جاللتكم ماضية أن تلك المعطيات تؤكد إ ا.هاختالف

، والتي توليها حكومتنا في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية

 مة.الرشيدة عناية تا

 

فينا "سماء الداعمين لحملة أبتوثيق  ةيماسجاللتكم ال هاتن توجيكما أ

ترسيخ قيم  من شأنها ؛في صرح هذا المشفى الطبي المتخصص "خير

وتحقيق األمن  ل في سبيل الصالح العامبذد يهي جالوفاء والتقدير أل

ل المزيد من ذوالتشجيع على ب ،قيم الشراكة المجتمعية تعزيزُ و الصّحي،

 العطاء خدمة للوطن والمواطن. 
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 ،صاحب الجاللة

إعطاء األولوية  ا الخطاب السامي حولهالملكية التي تضمن الرؤيةن إ

 ،لتعافي السريع لالقتصاد الوطني بالتعاون مع القطاع الخاصالقصوى ل

المبادرات التي تنسجم مع متطلبات تضافر و ،ودهالج مضاعفةتتطلب 

 هليإتطمح على النحو الذي يجابية للتنمية الوطنية اإل لمعدالتا إلىالعودة 

  . 2030رؤية البحرين االقتصادية 

بين ا من هود واعتبارهمية دعم تلك الجأهيؤكد  إذ ن مجلس الشورىإو

مساندته  نع المرحلة، فإنه يعرب هذه اهتمامه ذات األولوية في مجاالت

المشاريع والمبادرات لدعم نشاء صندوق إالملكية ب التاّمة للتوجيهات

اء في البنّ  ، وتقدير دورهمجاللتكم لقطاع الشباب يجسد رعاية   ،الشبابية

 منظومة العمل الوطني والتنمية المستدامة.

حفظكم هللا  هاوليتموأالتي  ةثقلا اثمن عاليً نــ يا صاحب الجاللة ــ ننا إو

نسانية عمال اإللأل جاللتكمل خليفة ممثل آالشيخ ناصر بن حمد  لسموّ 

، هعمالأشراف على إلسيس الصندوق واأبمتابعة ت ،ن الشبابؤووش

داف التنمية المستدامة أهم في تحقيق هتساه سالثقة بسموّ  هذهن أمؤكدين 

تعزيز  ةبغي ،المختلفةاالقتصادية طالق المشاريع إ التي تدفع بالشباب نحو

وتملك  إلنشاء طاقاتهم وابتكاراتهمودعم  ،في تنمية المجتمعهم دور

مة في دعم االقتصاد هالمسا يفضي، ال ريب، إلىالذي هو األمر و ،الشركات

 ه ووتيرة تطّوره.وتسريع نسق نموّ  الوطني
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 ،صاحب الجاللة

مسيرة التنمية السامي مالمح االرتقاء ب خطابكمب م لشعبكم الوفيّ لقد رسمت

رؤى ذا الخطاب الجامع الهمنا من هاستلقد و ،االقتصادية في البالد

التشريعية المواكبة  امهدية الواجبات والمأتساعدنا على تسطلعات التي توال

مؤكدين دعمنا للدعوة الملكية السامية للمؤسسات  ،لمجريات العصر

نحو المجاالت ها مواله رؤوس أبتوجي ،االستثمارية الحكومية والخاصة

ثبتت م، وأما انفكت أهميتها تتأكد يوًما بعد يو ذات القيمة المضافة التي

منها بالتحّول تعلّق يهذه الجائحة ضرورة تعزيزها وتطويرها، السيما ما 

في القطاع الطبي وتأمين االكتفاء الذاتي، وكل ذلك في الرقمي واالستثمار 

إطار التعاون المثمر والتآزر البّناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 

 درجات التعاضد والتكامل بينهما.  أقصىُبلوًغا 

 

 ،صاحب الجاللة

إن االهتمام الذي تفضلتم بإيالئه لقضايا البيئة وما يحيق بها من تحديات 

كبيرة، كاالحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحار، وتوجيهاتكم 

السامية للمختصين بالعمل الحثيث على تدارك هذه التأثيرات على البيئة 

لحّد من تداعياتها، وما يقتضيه ذلك من استجالٍء ألفضل البدائل المحلية وا

وحماية السواحل من ارتفاع منسوب مياه  ،وأنجحها في مجال تبريد الهواء

يشّكل نبراًسا لنا في مجلس الشورى لالجتهاد بشأن أقوم الُسبل ؛ البحار

طنية حماية البيئة الو بهدفالكفيلة بتفعيل هذه الرؤى الملكية السديدة، 

 باعتبارها من متطلبات التنمية الوطنية المستدامة.
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 صاحب الجاللة

ي ثبات المواقف الخارجية لمملكة البحرين بالنسبة ماسخطابكم ال أكد

مبادئ حسن الجوار إلى ، المستندة تنا الدوليةاقليمية وعالقلقضايانا اإل

 صبحت مملكةأ وتعزيز ُعرى التعاون مع األشقاء واألصدقاء، بحيث

تحظى بالتقدير واالحترام من  الحكيمة دولة جاللتكم البحرين بفضل سياسة

 كافة. قبل دول العالم

نا من نزعات اتتحصين مجتمع ميةأهــ يا صاحب الجاللة ــ نتم بيّ  وإذ

 الهدم خطر معاولأو هاب هرن اإلأنشاطر جاللتكم  ، فإنناابهرالتطرف واإل

يتطلب  ما وهو، اهالتي ينتشر فيشاعة الفوضى في الدول إو ،والتدمير

  توحيد الجهود لصّد آثاره الوخيمة على االستقرار واالزدهار.

 

 ة، صاحب الجالل

نشاطر جاللتكم القناعة بأن السالم الشامل والعادل  في مجلس الشورىإننا 

التي لم تّدخر مملكة البحرين  ،في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية

شقاء والحلفاء. كما مها بكل السبل في إطار التنسيق مع األجهًدا في دع

اعتزازنا بالمواقف المعلنة والصريحة لمملكتنا تجاه القضية  نؤكد

 لألمن تعزيًزاالدولتين  حل إلىوعملها الدؤوب للوصول  ،الفلسطينية

 والسالم العالميين. 
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 بقواتنا المسلحةشادة بالدور الوطني الكبير المنوط نشارك جاللتكم اإل كما

لحماية االستقرار  جليلة امهمن م هوما تقوم ب الدفاعية واألمنية،

والمحافظة وحمايته ا لصون تراب الوطن هزيتهجانثّمن عالًيا و ،االجتماعي

ه، ونعرب لها عّما ُيِكّنه نحوها الشعب البحريني قاطبة من على مكتسبات

   .مشاعر اإلكبار والتقدير

 

 ،صاحب الجاللة

نجازات التي كان للمواطنين الدور اإل نعد عبرتم جاللتكم باعتزاز كبير لق

حيث  ،انمدعاة فخر هونجازات عتزازكم بتلك اإلإن او ،اهالكبير في تحقيق

بزمام  ُممسكٍ  ،ورة مجتمع واعٍ صمتجسدة في  ،بوضوح تاممالمحها تجلّت 

تقنيات  ثحدأمواكبة واستيعاب آخٍذ بأسباب  ،زماتة األهعلى مواج القدرة

ا الفاعل والمؤثر في تشجيع همؤسسات الدولة دورلكان قد و. العصر

الستثمار رفًدا لتلك المنجزات  تحقيق لىإا للسعي هالعاملين والعامالت في

 لتنمية. تعزيًزا لو

 كمكما نثمن عالًيا رعايتكم الكريمة الدائمة ألبناء شعبكم الوفي وسعي

خصوًصا في ظل تأثيرات والدؤوب لتلبية احتياجاتهم على شتى األصعدة، 

الجائحة، معاهدين جاللتكم ببذل كل جهودنا وتفعيل أدواتنا الدستورية، 

خطوات التطوير  لطة التنفيذية، للمشاركة في تسريعبالتعاون مع الس

ة الطارئ هذه المرحلة لتجاوزالمباركة، المنشود ضمن مسيرتنا الوطنية 

 وتداعياتها.
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وختاًما، نرفع أكفَّ الدعاء مبتهلين إلى العلي القدير لشفاء مرضى الجائحة، 

الدعاء قريب  لى جوار رحمته، إنه سميعإونسأله المغفرة لمن مضى منهم 

 مجيب.

 

حفظكم هللا يا صاحب الجاللة ذخًرا وسنًدا لهذا الوطن العزيز وأهله الكرام، 

 وحفظ هللا البحرين من كل سوء. وسدد على طريق الخير خطاكم،

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

 

 رئيس وأعضاء مجلس الشورى   
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 (3ملحق رقم )
 

 املالية الشؤون جلنة تقرير

 احلساب خبصوص واالقتصادية

 األجيال الحتياطي اخلتامي

 يف املنتهية املالية للسنة القادمة

 بعد م،2017 ديسمرب 31

 الرقابة ديوان قبل من تدقيقه

 . واإلدارية املالية
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 م2020أكتوبر  28التاريخ: 

 (3التقرير: )

 

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة )السابقة( 
احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية  خبصوص

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

 
 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 مقدمة:

  ل م ق / ف  140، وبموجب الخطاب رقم )2020أكتوبر  19بتاريخ  

تاريخ 3د  5 قد ب ثاني المنع ماعه ال ناًء على قرار مكتب المجلس في اجت  18(، وب

بل 2020أكتوبر  عدادها من ق عادة الن ر في التقحارير التي تم إ م، بخصحححححححو  إ

اللجنة السححححابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصححححل التشححححريعي الخامس؛ 

سيد علي بن صالح الصالح رئيس م صاحب المعاليأرسل  إلى  جلس الشورىال

الحسوووال الختامي  لجنة الشحححؤون المالية واالقتصحححادية تقرير اللجنة السحححابقة بشحححأن

، بعد 2017ديسووووووومبر  31الحتياطي األجيال القادمة للسووووووونة المالية المنت ية في 

إلعادة الن ر في التقرير المذكور،  تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية،

 ة تقريرها في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخه.على أن ترفع اللجن
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 إجراءات اللجنة: :أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:

تدارست اللجنة الحساب الختامي المذكور وتقرير اللجنة السابقة المعد في هذا  (1)

 الشأن، في اجتماعها اآلتي:

 التاريخ رقم االجتماع

 2020أكتوبر  28 الثالث

 

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 )السابقة(   -

ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة  -

 ، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.2017

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

ت ليل لل ساب الختاسي المذكور سقدم سن  عاد  األ تاذ رضا فرج نائب رئيس  -

 مين التحليل ضمن متن التقرير()تم تضاللجنة. 

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارين القانونيين للجنة.  -

 

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:
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 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد خالد نجاح محمد 

 السيد علي عبدهللا العرادي
المستشار القانوني لشؤون اللجان / 

 مدير إدارة البحوث والدراسات

 باحث قانوني  السيدة أمينة علي ربيع

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجنة مساعد  السيدة مريم أحمد الرّيس

 إدارة العالقات واإلعالم

 مشرف إعالم  السيد علي عباس العرادي

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
ً
 ثاني

رأت لجنة الشاااؤون التشاااريعية والقانونية  مجلس الشاااور   ااا سة ال سااااب 

، 2017ديساااام ر  31الختاسي الحتياطي األجيال القادسة للساااانة المالية المنتهية في 

تدقيقا  سن ق ال ديوان الرقا ة الماالياة واةدارية، سن  لد اااااااتورية  عاد  النااحيتين ا

 والقانونية.

 

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

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

حيث نصت المادة  2006يوليو  17في   شأن االحتياطي لألجيال القادسة 2006

نون المذكور على أنه " تفتح وزارة المالية حساًبا خاًصا يسمى ( من القا2)
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"حساب احتياطي األجيال القادمة" ترصد فيه األموال المنصو  عليها في 

( من هذا القانون وعوائد استثماراتها"، وترصد فيه المبالغ المقتطعة 1المادة )

 من تصدير النفط وعوائد استثمارها.

ن ام عمل مجلس احتياطي األجيال وتحديد  2008لسنة  25ين م المرسوم رقم  .2

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

مجلس الوزراء، وقيام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمراقبة وتدقيق الميزانية 

 والحساب الختامي للحساب.

 1لنفط الخام اعتباًرا من بدأ الخصم الفعلي من اإليرادات الواردة من تصدير ا .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 

 شأن االحتياطي  2006( لسنة 28( سن القانون رقل )1تنص الماد  )حيث 

جيال القادسة على أن  "يُقتطع دوالر أسريكي واحد سن  عر كل  رسيل نفط لأل

ا ويتل تصديره خارج سملكة ال  رين اعت ارا   40خام يزيد  عره على  دوالر 

سن أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى 

مقتطع أو زيادت  أو احتياطي األجيال القادسة" وال يجوز خفض الم لغ ال"

 .التصرف  أسوال االحتياطي لغير العمليات اال تثمارية إال  قانون"

 شأن االحتياطي لألجيال  2006( لسنة 28( سن القانون رقل )5تنص الماد  ) .5

القادسة على أن "تقدم ال كوسة ال ساب الختاسي ل ساب احتياطي األجيال 

لية إلى سجلس النواب خ ل األًهر القادسة المدقق سن ق ل ديوان الرقا ة الما

الخمسة التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد ال ساب الختاسي  عد سوافقة 

تصدر عن كل سن سجلس الشور  وسجلس النواب سشفوعا   م حظاتهما، 

 وينشر في الجريد  الر مية".

 2018ونيو ي 13عم    أحكام الماد  المذكور  أع ه أحالت ال كوسة  تاريخ  .6

التقرير السنوي وال يانات المالية المدققة ل ساب احتياطي األجيال القادسة عن 
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،  عد تدقيق  سن ق ل ديوان الرقا ة 2017ديسم ر  31السنة المالية المنتهية في 

، لغرض اعتماده و يان الم حظات حول . ويُ حظ أن ال ساب المالية واةدارية

( سن قانون االحتياطي 5الميعاد الم دد في الماد  ) الختاسي لل تتل إحالت  خ ل

لألجيال القادسة، أي خ ل األًهر الخمسة التالية النتهاء السنة المالية، وسن ثل 

 م.2018سايو  31كان يتعين إحالت  ق ل 

إن ديوان الرقا ة المالية واةدارية قد سارس الرقا ة على ال يانات المالية  .7

سة، ولل يسجل أية س حظات جوهرية علي ، حيث ذهب الحتياطي األجيال القاد

إلى أن ال يانات تظهر  صور  عادلة سن كل الجوانب الجوهرية المركز المالي 

م ونتائج عمليات  2017ديسم ر  31الحتياطي األجيال القادسة كما في 

لية والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المنتهية  ذلك التاريخ وفقا  للمعايير الدو

 ةعداد التقارير المالية.

ين صر اختصاص لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  مجلس الشور  في   .8

ال يانات المالية المدققة ل ساب احتياطي األجيال القادسة عن السنة سراجعة 

والتوصية  اعتماده سع  يان م، 2017ديسم ر  31المالية المنتهية في 

ق  ا تثمارات أسوال ال ساب، وضرور  الم حظات علي ، وخاصة فيما يتعل

ا اقتصادي ا سجزي ا، وكذلك ضرور  ترًيد المصروفات  ا تثمارها ا تثمار 

 المتكرر  غير الجوهرية.

 

 

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

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

 

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

المالي وبيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر وبيان التدفقات النقدية وأهم 
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ديسمبر  31السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرى للسنة المالية المنتهية في 

     ن الرقابة المالية واإلدارية.  ؛ من قبل ديوا2017

   

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

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

نات المالية تصميم وتنفيذ واتباع أن مة رقابة داخلية مناسبة إلعداد وعرض البيا

    بصوره عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة.

    

. 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  31سنة المنتهية في اآلخر وبيان التدفقات النقدية لل

ملخ  ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرى وفًقا لمعايير دولية إلعداد 

     التقارير المالية.

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

ن كل الجوانب الجوهرية، وأن أدلة الرقابة التي تم أن البيانات ت هر بصورة عادلة م

  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  13 تاريخ وتمت إحالتها من قبل السلطة التنفيذية  2018

  التشريعية. 

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

 .2018مايو  16الختامي الحتياطي األجيال القادمة بتاريخ 
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( من دور االنعقاد السنوي العادي 195. أصدر مجلس النواب الموقر قراره رقم )7

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

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

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

 مشفوًعا بمالح ات المجلس.

 

 

 تحليل حسال احتياطي األجيال المذكور:

 جدول االحتياطي المتراكم

 دوالر أمريكي

 
  * الرصيد االحتياطي المتراكم دون إضافة احتياطي القيمة العادلة

وفق ا  2017إلى  2015يوضح الجدول أع ه حركة االحتياطي المتراكل سن  نة 

 31خ ل السنوات المنتهية في لل سا ات المدققة لكل  نة سن هذه السنوات. إن النمو 

%، على التوالي.   11%،  9ديسم ر سن كل  نة سقارنة  الرصيد في نهاية السنة هو 

        

هذا النمو راجع إلى األر اح الم ققة سن اال تثمارات والم الغ المستلمة سن وزار  

المالية واالقتصاد الوطني والمتمثلة في دوالر لكل  رسيل يتل تصديره في حال تجاوزت 

ا لل رسيل.       أ عار ال ترول  الخام أر عين دوالر 

   

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



117 
 

 

 

 جدول هيكل اإليرادات

 دوالر أمريكي

 

 

 

يوضح الجدول أع ه أن إجمالي اةيرادات المت ققة تشير إلى النمو السنوي لكل  نة 

%، 28ديسم ر هو   31ديسم ر سقارنة  السنة التي ق لها في  31سالية سنتهية في 

        %، على التوالي. 14

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 التشةيلية 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 التشةيلية 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 األخرى اإليرادات إجمالي

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

اإليرادات

 المصروفات

 أخرى إيرادات

 البيان
فعلي
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إلى  2015لقد  اهمت ال نود الث ثة الم ينة في الجدول التالي في اةيرادات للسنوات 

: كاآلتي 2017

 

 

% سن إجمالي اةيرادات، 43وسن الم حظ أن اةيرادات اال تثمارية تمثل في حدود 

% كمعدل للسنوات الث ا، فيما يمثل دعل 23في حين تمثل إيرادات الودائع الثا تة 

   % لنفس الفتر . 34المصروفات التشغيلية سن الدولة في حدود 

     

للمصاريف التشغيلية يمثل التكاليف المتعلقة  إدار   إن الدعل المستلل سن الدولة

بشأن  2006( لسنة 28القانون رقم )احتياطي األجيال القادسة وفق ا لما نص علي  

 االحتياطي لألجيال القادمة.

  

 جدول دعم المصروفات التشغيلية من الدولة

 دوالر أمريكي            

 

201520162017 البيان

464240 االسثمارات إيرادات)%(

202226 الثابتة الودائع ايردات)%(

343633 الدولة من التشةيلية المصروفات دعم)%(

201520162017 البيان

 3,295,728  2,943,355  االستثمارية للمحاف  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
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الدعل المستلل سن الدولة يوضح الجدول أع ه  نود المصروفات سن  

      للمصروفات التشغيلية.

 

 

 

  عوائد على استثمارات احتياطي األجيال القادمة
 دوالر أمريكي

 
يشير الجدول أع ه إلى الم الغ المستثمر  في ا تثمارات ستاحة لل يع واةيرادات خ ل 

الم لغ المستثمر . إن العائد هو نتيجة تقسيل اةيرادات على 2017إلى  2015السنوات 

         كما هو سوضح أع ه.

سقارنة   العائد السنوي لهذا النوا سن اال تثمارات قد يعت ر العائد ضئي    النس ة لما 

  هو ستوقع سن عائد سجٍز.

 

 العائد على إجمالي الودائع

    

 دوالر أمريكي

 

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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إن العائد على الودائع الثا تة خ ل كل  نة سن السنوات الم يتنة قيد الدرا ة يعطي 

سعدل األر اح المستلمة على الم الغ المودعة لد  المؤ سات المالية كودائع ثا تة. 

        

إن العائد على الودائع الثا تة ال يكون في العاد  سجزي ا إذا سا قورن  اال تثمار في 

 تثمارية األخر ، فلذا يكون سن األجدر ا تثمار الفائض سن النقد في المجاالت اال

  قنوات ا تثمارية سجزية.

 

 العائد على إجمالي الموجودات

             

 دوالر أمريكي

       

إن الجدول ي هر العائد على إجمالي الموجودات الحتياطي األجيال القادمة. إن هذا 

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

تو يفها في مجاالت استثمارية وفًقا لخطة مدروسة للتأكد من جني أرباح مجزية بعد 

  األخذ بعين االعتبار المخاطر المرتبطة من كل نوع من أنواع االستثمار.
      

 

 

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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 المركز المالي الحتياطي األجيال

  

 دوالر أمريكي

 
 

يوضح الجدول أعاله توزيع البيان المركز المالي بين الموجودات والمطلوبات 

        واالحتياطي المتراكم. 

ومن المالح  أن الموجودات المتداولة والتي تمثل )مدينون وأرصدة أخرى( وودائع 

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

جودات ووضع سياسة لالستفادة من الموجودات المتداولة في استثمارات في المو

      . مربحة

    

 جدول بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل االخر

           
 دوالر أمريكي

 

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

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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إن الجدول أعاله ي هر النتيجة النهائية ألعمال االحتياطي األجيال القادمة، وي هر 

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

تندرج تحت بيان األرباح والخسائر مثل التةيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 

   وفروقات تحويل العملة.

 

 

      

ا: رأي اللجنة:
ً
 خامس

        

 الحساب الختامي الحتياطي تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصو 

، بعد تدقيقه من قبل 2017ديسمبر  31األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 

بعد إعادته إلى اللجنة بناًء على قرار مكتب المجلس ، ديوان الرقابة المالية واإلدارية

م، بخصو  إعادة الن ر في 2020أكتوبر  18في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

ن قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني من التقارير التي تم إعدادها م

 الفصل التشريعي الخامس.

 

واطلعت ص اب السعاد  أعلاء اللجنة، أوتل ت ادل وجهات النظر حول  سن ق ل 

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

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

 والقانونية بمجلس الشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين القانونيين للجنة. 
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وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس 

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

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

 في دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. 2020

 

وإذ تؤسن اللجنة  أهمية الدور الذي يلطلع    حساب احتياطي األجيال القادسة 

على سواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان  اعت اره أحد أدوات الدولة في ال فاظ 

حق األجيال القادسة في حيا  كريمة وسستق ل آسن،  ما يستت ع  ذلك سن ضرور  ال فاظ 

  على أسوال ال ساب وا تثمارها؛ فإنها تود أن ت دي الم حظات اآلتية:

 مالحظات اللجنة: 
        

سنا  ة ال تثمار أسوال تؤكد اللجنة ضرور  وضع ا تراتيجية ا تثمارية  -1

ال ساب في سجاالت ا تثمارية ذات عائد جيد وسخاطر سنخفلة،  ما ي قق 

زياد  سعت ر  تتنا ب سع حجل األسوال المتاحة، وهو سا يستلزم إجراء درا ة 

سعمقة لجميع أوج  اال تثمار التي يمكن للصندوق ا تغ لها دون أن يخل 

 . أحكام القانون أو القرارات المنظمة

 

تر  اللجنة أن هناك حاجة إلى إعاد  النظر في إدار  الم افظ اال تثمارية  -1

ا  ما يساهل في ت قيق أفلل العوائد واألر اح  أقل المخاطر.  لتكون أكثر تنوع 

 

سن الم حظ أن الموجودات المتداولة والتي تمثل )سدينون وأرصد  أخر (  -2

الية سن الموجودات. وهو سا وودائع ثا تة والنفط وسا في حكم  تشكتل نس ة ع

يستدعي النظر في الموجودات ووضع  يا ة ل  تفاد  سن الموجودات 

 المتداولة في ا تثمارات سر  ة.
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الحظت اللجنة عدم وجود تقرير  نوي ينشر للمواطنين يعكس أداء سجلس  -3

إدار  احتياطي األجيال القادسة وسد  فاعلية إدارت  لل ساب، فل   عن عدم 

قارير دورية. وتر  اللجنة أن وجود سثل هذه التقارير يسهل في تقييل وجود ت

نتائج ا تثمارات ال ساب ويلع جميع المواطنين على  يتنة سن أدائ ، سما ي فز 

ا على أداء دوره المنوط     كفاء   سجلس إدار  احتياطي األجيال القادسة دوس 

 واقتدار. 

 
 

ديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ وبعد تدارس اآلراء والمالح ات التي أب

خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة، وتوصي المجلس الموقر 

 على اعتماد الحساب المذكور.بالموافقة 

 

  

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 سادس

اللجنة على ( سن ال ئ ة الداخلية لمجلس الشور ، اتفقت 39إعماال  لنص الماد  )

 اختيار كل سن:

 مقرًرا أصليـــــًا.    سعادة األستاذ رضا عبدهللا فرج .1

 مقرًرا احتياطيـًا.   سعادة األستاذ درويش أحمد المناعي .2
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ا: توصية اللجنة:
ً
 سابعـ

الموافقة على توصااااية لجنة الشااااؤون المالية واالقتصااااادية )السااااا قة(  الموافقة على 

 31الحتياطي األجيال القادمة للساااانة المالية المنتهية في  الحساااااب الختامي اعتماد

 الم حظات ، ، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية2017ديسااااااامبر 

 الوارد  في التقرير.

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                                    رضا عبداهلل فرج                 

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية         رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م 2020 أ ريل 30التاريخ: 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

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

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

للسنة المالية المناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية 

 .م، والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني )وزارة المالية سابقـًا(2017

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

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

الحساب الختامي  (، نسخة سن2د  5ق / ف ت  ص ل 368، ضمن كتا   رقل )المجلس

م، وتقرير أداء تنفيذ 2017ديسمبر  31الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 
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م، وكشف المناقالت من حساب تقديرات 2017الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

م، والمعد من قبل وزارة 2017أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 

إلى لجنة الشؤون التشريعية الوطني )وزارة المالية سابقـًا(، المالية واالقتصاد 

 والقانونية، وذلك لمناقشت  وإ داء الم حظات علي  للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م 2020أبريل  29وبتاريخ      

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

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

م، وكشف المناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية 2017

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

                         سابقـًا(.

 

فة  –بعد المداولة والنقاش  –ت اللجنة وانته   الحسححححححححاب الختامي إلى عدم مخال

م، وتقرير أداء تنفيذ 2017ديسحححححححمبر  31الموحد للدولة للسحححححححنة المالية المنتهية في 

من حسححاب تقديرات م، وكشححف المناقالت 2017الميزانية العامة للدولة للسححنة المالية 

م، والمعد من قبل وزارة 2017أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسحححححححنة المالية 

 لمبادئ وأحكام الدستور. المالية واالقتصاد الوطني )وزارة المالية سابقـًا(،

 

 رأي اللجنة:

 

الحساااب الختامي الموحد للدولة للساانة المالية المنتهية في ترى اللجنة سححالمة      

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسااااااانة المالية 2017ديسااااااامبر  31

م، وكشف المناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية 2017
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الوطني )وزارة م، والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاااااااد 2017للساااااانة المالية 

 .والقانونية الدستوريةتين من الناحيالمالية سابقـًا(، 
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 (4ملحق رقم )
 

 املالية الشؤون جلنة تقرير

 البيانات خبصوص واالقتصادية

 الشورى جمللس املدققة املالية

 31 يف املنتهية املالية للسنة

 مت واليت م،2019 ديسمرب

 الرقابة ديوان قبل من تدقيقها

 .واإلدارية املالية
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 م2020أبريل  27التاريخ: 

 (15التقرير: )

 

البيانات املالية املدققة  خبصوصالشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
، والتي مت م2019ديسمرب  31جمللس الشورى للسنة املالية املنتهية يف 

 ديوان الرقابة املالية واإلداريةتدقيقها من قبل 

 
 الخامس التشريعي الفصل – الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 5ف ق /  م  ل  352، وبموجب الخطاب رقم )م2020أبريل  5بتاريخ  

 مجلس المعالي السااااايد علي بن صاااااالح الصاااااالح رئيسأرسحححححل صحححححاحب  (،2د 

البيانات المالية المدققة لمجلس  المالية واالقتصحححاديةإلى لجنة الشحححؤون  الشاااورى

م، والتي تم تدقيقها من 2019ديسااامبر  31الشاااورى للسااانة المالية المنتهية في 

 اوإعداد تقرير بشححححأنها ودراسححححته المناقشححححته ،قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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 إجراءات اللجنة: :أوالً 

 ة:تيلتنفيذ التكليف المذكور أع ه قاست اللجنة  اةجراءات اآل

 

 :ات اآلتيةفي االجتماع ةالمذكور الماليةالبيانات تدارست اللجنة  (1)

 التاريخ رقم االجتماع

 م2020أبريل  8 السابع والعشرين

 م2020أبريل  15 الثامن والعشرين

 م2020أبريل  22 التاسع والعشرين

 

 

 

أثناء دراستها للبيانات المالية موضوع البحث والدراسة على اطلعت اللجنة  (2)

 ي:بها والتي اشتملت على ما يأت الوثائق المتعلقة

ديسححححمبر  31البيانات المالية المدققة لمجلس الشححححورى للسححححنة المالية المنتهية في   -

 . )مرفق(م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية2019

. سقدم سن  عاد  األ تاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة ل يانات الماليةلت ليل  -

 )سرفق(

 لمستشارين القانونيين للجنة. )مرفق(ا مقدمة من مذكرة بالرأي القانوني -

 عرض توضيحي بشأن البيانات المالية للمجلس مقدم من األمانة العامة. )مرفق( -

 

أ ريل  15الثاسن والعشرين المنعقد  تاريخ  االجتماا حلر دعو  سن اللجنة ( 3)

والوفد  ،ين العام لمجلس الشور سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور األم م2020

  المرافق، وهل: 
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 (والمالية والمعلومات للموارد البشرية ةالمساعد ةالعام ةنااألم)

 أحمد عبدهللا ناصرالدكتور 
 األمين العام المساعد للموارد البشرية

 والمالية والمعلومات

 بشرية والماليةمدير الموارد ال السيدة كريمة محمد العباسي

 رئيس الشؤون المالية حسين علي الحايكيالسيد 

 

 اللجنة سن األسانة العاسة  المجلس: اتًارك في اجتماع

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد خالد نجاو محمد 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد علي عبدهللا العرادي

 باحث قانوني  السيدة أمينة علي ربيع

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيد جواد م دي محفوظ

 أمين سر اللجنة  السيدة زينب يوسف أحمد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم أول عباس العراديعلي السيد 

 

 

ا: املواد القانونية ذات الصلة بالبيانات املالية للمجلس:
ً
 ثاني

 (  43تنص الماد) ( لسنة 15سن المر وم  قانون رقل )شأن سجلسي  2002 

يستقل كل سن سجلس الشور  وسجلس النواب على أن " الشور  والنواب

في سيزانية الدولة.  اواحد   ا موازنت ، وتدرج االعتمادات المخصصة ل  رقم  

وت ين ال ئ ة الداخلية لكل سن المجلسين كيفية إعداد سشروا سوازنة المجلس 

السنوية و  ث  وإقراره، وطريقة إعداد حسا ات المجلس وتنظيمها، وكيفية 

 إعداد ال ساب الختاسي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد  القواعد ال كوسية".
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  شأن ال ئ ة  2002( لسنة 55 وم  قانون رقل )( سن المر176الماد  )تنص 

الداخلية لمجلس الشور  وتعدي ت ، على أن  "تدرج االعتمادات المخصصة 

في سيزانية الدولة ويقر المجلس سيزانيت  السنوية  اواحد   الميزانية المجلس رقم  

في حدود االعتماد المدرج  هذا الخصوص في سيزانية الدولة  االتفاق سع 

 سة.ال كو

وتصدر سيزانية المجلس  قانون، سل قة  الميزانية العاسة الدولة، وتسري في 

 ًأنها األحكام الخاصة  الميزانية العاسة للدولة".

 (  178تنص الماد ) على أن "يلع سكتب المجلس سن المر وم المذكور

القواعد الخاصة  تنظيل حسا ات المجلس، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك 

 المالية". سن الشئون

 (  180تنص الماد)  على أن "تعد األسانة العاسة للمجلس  سن المر وم ذات

ا سن انتهاء السنة المالية، وي يل  الرئيس  ال ساب الختاسي ل  خ ل ث ثين يوس 

وإقراره.  إلى سكتب المجلس للنظر في  ق ل عرض  على المجلس لمناقشت 

 لجنة الشؤون المالية واالقتصاديةولمكتب المجلس إحالة ال ساب الختاسي إلى 

ل  ث  وتقديل تقرير عن  يعرض على المجلس في أول جلسة تالية. وتت ع في 

الختاسي وإصداره اةجراءات المت عة في إقرار سيزانية المجلس  إقرار ال ساب

 وإصدارها".

 (  سن ذات 184تنص الماد )على أن " يكون لرئيس المجلس السلطات  المر وم

عليها في القوانين  للوزير ووزير المالية واالقتصاد الوطني المنصوصالمخولة 

يصدر  واللوائح، ويكون لمكتب المجلس االختصاص في المسائل التي يجب أن

  ها قرار سن رئيس سجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقلي فيها القوانين

 الوطني أو ديوان الخدسةواللوائح  أخذ رأي أو سوافقة وزار  المالية واالقتصاد 

 ."المدنية، أو أي جهة أخر  حسب األحوال
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 إعداد ال ساب  "يتل ( سن ال ئ ة المالية للمجلس على أن313اد  )تنص الم

الختاسي للمجلس  موجب المعايير الدولية ةعداد التقارير المالية المعلنة سن ق ل 

 سجلس المعايير الم ا  ية الدولية".

  سن ال ئ ة المالية لمجلس  (336( و)335)المادتين    سن كجدير  الذكر أن

لت دور قسل الشؤون المالية  المجلس في إعداد ال ساب الشور  قد فصت 

سنها على ( 337)ي وال يانات الواجب توافرها في ، في حين نصت الماد  الختاس

 .اسيأن يقوم ديوان الرقا ة المالية واةدارية  التدقيق الخارجي لل ساب الخت

 

 

ا
ً
 مرئيات األمانة العامة بشأن البيانات املالية جمللس الشورى: :ثالث

 

مجلس التزام األمانة العامة بدراسة مالح ات ديوان ن ممثلو األمانة العامة للبيّ 

أن البيانات  من لديوانلالرأي المهني  مؤكدين ما انتهى إليهالرقابة المالية واإلدارية، 

ت هر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي  لمجلس الشورى المالية

)الميزانية العمومية للمجلس( ونتائج عملياته )بيان  2019ديسمبر  31لس كما في لمجل

الدخل( والتةيرات في التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفًقا ألساس 

 االستحقاق.

مجلس قد التزم ببنود ومواد لوائحه الداخلية ممثلو األمانة العامة أن ال أوضحكما 

)الالئحة المالية والئحة شؤون المو فين(، وأن تقرير الديوان لم ي هر حدوث 

تجاوب األمانة  مع التأكيد علىتجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس، 

لية لجنة الشؤون المامالح ات و ،العامة للمجلس مع كل المقترحات السابقة للديوان

تحسين أن مة الرقابة الداخلية ورقابة االلتزام، كما تم توضيح ؛ من أجل واالقتصادية

وفق توجيهات معالي رئيس ي في ضوئها رصدت أرقام الميزانية، والعمل األهداف الت
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إيجاًبا على  األمر الذي انعكساللوائح المالية واإلدارية لألمانة العامة، ، والمجلس

البيانات المالية من أي مالح ات بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة خلو و تقارير األداء

 المالية واإلدارية والمدقق الداخلي.

وفيما يخ  الدبلوماسية البرلمانية ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء مجلس 

أن العمل جاٍر الشورى في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أكد ممثلو األمانة العامة 

حيث تم التقدم بطلب تعديل الئحة عمل هذه  ،مانة العامة لمجلس النواب الموقرمع األ

 .، من أجل االرتقاء بعملهااللجنة وإعداد دليل استرشادي لها

أوضح ممثلو األمانة العامة أن المجلس وفيما يتعلق بتدريب القوى العاملة، 

اهتماًما كبيًرا، حيث تم يولي التدريب والتطوير  والتزاًما بتوجيهات معالي الرئيس

العمل على تقلي  البرامج العامة وأصبح التركيز على نوعية البرامج التدريبية 

 مع المعاهد المتخصصة كمعهد اإلدارة العامة ياتاتفاقعقد  كما أنه تم والتخصصية،

(BIPA) لتلّمس االحتياجات التدريبية الواقعية ة يمعهد البحرين للتنمية السياسو

لالرتقاء بأداء القوى العاملة، كما تم إشراك مو في األمانة العامة في البرامج  المطلوبة

مشاركة  باإلضافة إلى التدريبية القيادية لمختلف المستويات التي تقدمها هذه المعاهد،

عدد كبير من منتسبي األمانة العامة في الدورات والورش التدريبية التي يقيمها 

التخصصات مثل الجانب القانوني والجانب اإلعالمي البرلمان العربي في مختلف 

 .والعالقات العامة وغير ذلك

وقد قدم ممثلو األمانة العامة للمجلس أجوبة عن جميع االستفسارات التي سبق 

للجنة أن تقدمت بها حول آلية إعداد الموازنة المالية للمجلس، والودائع الموجودة لدى 

المجلس والعوائد المرجوة منها، وبند الخدمات المتنوعة )خدمة التأمين الصحي 

سبي األمانة العامة(، والمشاريع قيد التنفيذ، ألصحاب السعادة أعضاء المجلس ومنت

 )مرفق(ونسبة االعتمادات المرصودة للمشاريع المدورة. 
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ا: 
ً
 جمللس الشورى: البيانات املاليةمالحظات عامة حول رابع

  2019ديسمبر  31مو ًفا كما في  144يعمل لدى مجلس الشورى 

 مو ًفا(. 158: 2018)

  إلعداد التقارير  المعلنة ةماليلمعايير الوفًقا لتم إعداد البيانات المالية

من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية، وذات الصلة بأعمال  المالية

 مجلس الشورى.

  ًا لمبدأ ا ألساس االستحقاق المحاسبي ووفقً تم إعداد البيانات المالية وفق

مطلوبات التكلفة التاريخية معدالً لتقييم القيمة العادلة للموجودات وال

 المالية.

  ًا منها االستهالك المتراكم تسجل الموجودات الثابتة بالتكلفة مطروح

 الموجودات.هذه وأية خسارة ناتجة عن انخفاض قيمة 

  يتبع المجلس طريقة القسط الثابت في استهالك موجوداته الثابتة على

 فترة عمرها االستهالكي المتوقع.

 

ا: رأي اللجنة:
ً
 خامس

البيانات المالية المدققة لمجلس الشااااااورى للساااااانة المالية  تدارسححححححت اللجنة

م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية 2019ديساااااامبر  31المنتهية في 

 ،من قبل أعضاء اللجنة بشأنهااستعراض وجهات الن ر التي دارت  بعدو. واإلدارية

سحححعادة األسحححتاذ رضحححا فرج  أعدهالمذكور  وبعد االطالع على تحليل للبيانات المالية 

وبعد االستماع لممثلي األمانة العامة للمجلس حول هذه البيانات،  نائب رئيس اللجنة،
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المقدم واالطالع على رأي المسحتشحارين القانونيين للجنة، وعلى العرض التوضحيحي 

 :اآلتية تشير اللجنة إلى المالح اتمن األمانة العامة؛ 

سنة المالية لمجلس قد إن األمانة العامة ل -1 التزمت عند إعدادها للبيانات المالية لل

ن المرسحححححوم بقانون ( م180؛ بأحكام المادة )2019ديسحححححمبر  31المنتهية في 

 ،وتعديالته ،بشحححأن الالئحة الداخلية لمجلس الشحححورى 2002( لسحححنة 55رقم )

ومواد الالئحة المالية للمجلس، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية 

 الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

المجلس حسابات ن ديوان الرقابة المالية واإلدارية قام بأعمال الرقابة على إ -2

بموجب المرسوم بقانون ، وذلك 2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

م بشأن ديوان الرقابة المالية واإلدارية وتعديالته، بهدف 2002( لسنة 16رقم )

وأصدر تقريره عن أعمال  ،المهني حول الحساب الختامي للمجلسإبداء الرأي 

مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب  ،الرقابة دون أي تحف ات

وقد توصل  الختامي ت هر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس.

لة، ت هر بصورة عاد المشار إليها أعاله "أن البيانات المالية رأيهالديوان إلى 

ديسمبر  31من كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي لمجلس الشورى كما في 

م ونتائج عملياته والتةيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 2019

 ذلك التاريخ". 

البيانات المالية ُت هر المركز المالي "وأضحححححاف الديوان في تقريره المهني أن 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات الئحة المجلس للمجلس وفًقا 

 ."المالية

بالنسحححححححبة  دورها تؤكد اللجنة أهمية تفعيل الدبلوماسحححححححية البرلمانية وتعزيز -3

صحححاب األداء التشححريعي أل ة علىكبير ةإيجابي اتلما لها من مردودللمجلس؛ 

فر  مّد جسور التعاون اإلضافة إلى ما توفره من ب ،لمجلسالسعادة أعضاء ا

 .وتعزيز العالقات البرلمانية البناءة
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مالًيا وإدارًيا؛  للجنة التنفيذية للشحعبة البرلمانيةتؤكد اللجنة ضحرورة اسحتقاللية ا -4

ا مع مالح ة أن  بما يؤدي إلى االرتقاء بأدائها بصححححورة احترافية، خصححححوصححححً

ميزانية هذه اللجنة مشححححتركة بالتسححححاوي بين مجلسححححي الشححححورى والنواب، وما 

 يستتبع ذلك من تساٍو في الصالحيات.

 توصي اللجنة بضرورة إعادة دراسة أهداف المشاريع التي التزال قيد التنفيذ -5

ك التي لم يتم المباشرة فيها، ومراجعة مدى االستفادة المستقبلية مما تم وتل

قدر اإلمكان من  االستفادةمع التأكيد على  صرفه عليها من مبالغ منذ سنوات،

إنجاز المشاريع ذات األولوية واألهمية التي تصب في خدمة المجلس وفي 

 الرتفاع األسعار في المستقبل.  تفادًيا الوقت المناسب

توصي اللجنة بإجراء دراسة مفّصلة الختيار أفضل السبل لالستفادة من فائض  -6

 والفوائض السنوية المتراكمة، بما يعود بالفائدة على المجلس. 2019السنة في 

األمانة العامة، لمنتسبي تخصصية صي اللجنة بأن يتم إعداد برامج تدريب تو -7

امج التدريبية والزيارات وترى أهمية مشححححاركتهم في الندوات والدورات والبر

االسحححححتطالعية لمختلف المجالس البرلمانية في العالم؛ وذلك من أجل تحسحححححين 

 .بما ينعكس على أداء المجلس األداء والتطوير المهني

مانة العامة على التزامها بأفضل المعايير المحاسبية تشكر اللجنة األختاًما،   -8

ي تحف ات وأخذها أير ديوان الرقابة المالية واإلدارية من رتق وخلوّ 

مانة العامة بالمالح ات الواردة في التقارير السابقة، وكذلك تشجع اللجنة األ

 دائها على مختلف األصعدة.أعلى االستمرار بتطوير 

 

ا: 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:سادس

حة الداخلية لمجلس الشححححورى، اتفقت اللجنة على اختيار ( من الالئ39إعماالً لن  المادة )

 كل من:
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 مقرًرا أصليـــــًا.  سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل .1

 مقرًرا احتياطيـًا.       سعادة األستاذ جواد حبيب الخياط .2

 

ا:
ً
 توصية اللجنة: سابع

بالموافقة على في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي 

ديسمبر  31البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في  إقرار

 .م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية2019

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                       رضا عبداهلل فرج                 

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية          رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

 

 

 


