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 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر السيدايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

الحساب لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة حول  تقریریسرني أن أرفع إلى معالیكم 

، وتقریر أداء تنفیذ 2016دیسمبر  31الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في 

، وكشف المناقالت من حساب تقدیرات أخرى 2016المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

برجاء التكرم  ،والمعد من قبل وزارة المالیة ،2016للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

 بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 ،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 
           

 
 خالد حسيـن املسـقطي                  

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                               
 

 :المرفقات
 خطاب اإلحالة. -
 ملخص التقریر. -

 تقریر اللجنة المذكور أعاله. .1
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. .2
 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین لشؤون اللجان. .3
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .4
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 احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  
 جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

الحســــــــاي الوتــــــــام  ا   ــــــــ  ل   لــــــــ  يطيــــــــأ لــــــــ      ر ــــــــ  ل ــــــــم 
ــ     ــ  ا يت هـــــ ــي  ا الهـــــ ــ    31ل ســـــ ــ  ، 2016ديســـــ ــ  ا  ا هـــــ ــر  دا  تياهـــــ  تقريـــــ

 كشــــــــت ا يــــــــاق   مــــــــ   ســــــــاي ، 2016العامــــــــ  ل   لــــــــ  ل ســــــــي  ا الهــــــــ  
ــ   ــي  ا الهــــــ ــ  ل ســــــ ــا  الح  مهــــــ ــ لارا   الي ــــــ ــرا ل ــــــ ، 2016تقــــــــ يرا   اــــــ

 . ا ع  م  قبل  لارة ا اله 
 

ــا   ا برجـــــــ ــ ي  ــ    مت ـــــــ ــر بشـــــــ ــ اد تقريـــــــ ــت   متـــــــ ــت   درادـــــــ مياقشـــــــ
ر ي ــــــم لعر ــــــ  ت ــــــق ا ي ــــــا اــــــ ل م تــــــ   ق ــــــا     ــــــ   دــــــابه  مــــــ  

 تاريو .

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 علي بن صاحل الصاحل   
 رئيس جملس الشورى



 ملخص لتقرير 

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان

، وتقر�ر 2016د�سمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المال�ة المنته�ة في 

، و�شف المناقالت من حساب 2016أداء تنفیذ المیزان�ة العامة للدولة للسنة المال�ة 

، والمعد من قبل وزارة 2016المال�ة تقدیرات أخرى للوزارات والجهات الحكوم�ة للسنة 

 المال�ة

 مضمونه
لعامة للدولة ا لالعتمادات المخصصة لها في المیزان�ة ایتضمن �افة الب�انات المال�ة وفقً 

 م2016للسنة المال�ة 

 الفصل التشر�عي الخامس – لثالثادور االنعقاد  - 2021 مارس 23 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشر�عي الخامس – لثلثادور االنعقاد ا - 2021أبر�ل  14

 )3( عدد االجتماعات

 ___ العرض على اجللسة

رأي ديوان الرقابة املالية 

 واإلدارية

الدیوان رأً�ا غیر متحفظ على الحساب الختامي والذي یتضمن ب�ان اإلیرادات أصدر 
وأهم  2016د�سمبر  31المال�ة المنته�ة في والمصروفات الموحد للدولة للسنة 

الس�اسات المحاسب�ة والمعلومات اإل�ضاح�ة األخرى، مؤ�ًدا أن الحساب الختامي �ظهر 
�صورة عادلة، من �ل الجوانب الجوهر�ة، إیرادات ومصروفات الدولة للسنة المال�ة المنته�ة 

 .2016د�سمبر  31في 

رأي جلنة الشؤون 

ية التشريعية والقانون

 مبجلس الشورى
 والقانون�ة الدستور�ة تینمن الناحی ب الختاميالحساسالمة 

 عدم اعتماد الحساب الختامي قرار جملس النواب

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 اعتماد الحساب الختامي

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

 ،2016 ديسمرب 31بشأن احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

وكشف املناقالت من  ،2016لعامة للدولة للسنة املالية وتقرير أداء تنفيذ امليزانية ا

، واملعد من 2016هات احلكومية للسنة املالية أخرى للوزارات واجلحساب تقديرات 

 قبل وزارة املالية

 
 

 الفصل التشریعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمة:

)، 3د  5ق / ف ص ل م  604م وبموج��ب الخط��اب رقم (2021م��ارس  23بت��اریخ  

أحال معـ���الي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلـ���س الشـ���ورى إلى لجنة الشؤون المالیة 

، 2016دیسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في واالقتصادیة 

حساب  ، وكشف المناقالت من2016وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

، والمعد من قبل وزارة 2016تقدیرات أخرى للوزارات والجھات الحكومیة للس�������نة المالیة 

، على أن تتم دراس���تھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتض���من رأي اللجنة بش���أنھ لیتم المالیة

 عرضھ على المجلس.
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: إجراءات اللجنة:
ً
 أوال

 باإلجراءات اآلتیة:لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة 

 :ةا اآلتیھاتر في اجتماعتدارست اللجنة الحساب الختامي المذكو )1(

 التاریخ رقم االجتماع
 2021مارس  24 الثالث والعشرین

 2021أبریل  7 الخامس والعشرین
 2021أبریل  14 السادس والعشرین

 

 

 

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

 بھ والتي اشتملت على ما یأتي: المتعلقة

، وتقریر أداء 2016دیسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في  -

وكشف المناقالت من حساب تقدیرات أخرى  ،2016تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

 .، والمعد من قبل وزارة المالیة2016للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین للجنة.  -

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

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

 المالي واالقتصاديالمستشار  السیدة زھرة یوسف رحمة
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 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع
 إدارة شؤون اللجان

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

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي

 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية 
ً
 والقانونية:ثاني

الحساب الختامي الموحد رأت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى سالمة 

، وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة 2016دیس��مبر  31للدولة للس��نة المالیة المنتھیة في 

، وكش������ف المناقالت من حس������اب تقدیرات أخرى للوزارات والجھات 2016للس������نة المالیة 

نة المالیة ال الناحیتین الدس�������توریة  وزارة المالیة؛ من، والمعد من قبل 2016حكومیة للس�������

 والقانونیة.
 

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

 امليزانية العامة:

 ) للشؤون المالیة للدولة عن "الحساب الختامي  أن ) من الدستور على113نصت المادة

العام المنقضي یقدم أوالً إلى مجلس النواب خالل األشھر الخمسة التالیة النتھاء السنة 

المالیة، ویكون اعتماده بقرار یصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعــًا 

 بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة".

 ) بشأن الالئحة الداخلیة  2002) لسنة 55نون رقم () من المرسوم بقا144نصت المادة

لمجلس الشورى على أن "یقدم الحساب الختامي للشؤون المالیة للدولة عن العام المنقضي 

إلى مجلس النواب أوالً خالل الخمسة األشھر التالیة النتھاء السنة المالیة، ویحیلھ رئیس 
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جلس الشورى، ویكون اعتماده مجلس النواب بعد أن یضع المجلس تقریره إلى رئیس م

 بقرار من المجلسین مشفوعــًا بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة".

 ) من ذات الالئحة على أن "تسري األحكام الخاصة بمناقشة المیزانیة 145نصت المادة (

العامة وإصدارھا على الحساب الختامي واالعتمادات اإلضافیة والنقل من باب إلى آخر 

اب المیزانیة، كما تسري ھذه األحكام على المیزانیات المستقلة والملحقة من أبو

واالعتمادات اإلضافیة المتعلقة بھا والنقل من باب إلى آخر من أبوابھا وحساباتھا 

 الختامیة".

 ) لعام 39) من قانون المیزانیة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (1عّرفت المادة (

بأنھ "البیانات المالیة السنویة لكل وزارة أو جھة حكومیة على  م الحساب الختامي2002

حدة، أو البیانات المالیة السنویة الموحدة للدولة ككل، في نھایة السنة المالیة المنقضیة، 

 وتتضمن البیانات التالیة:

 المیزانیة العمومیة. -أ

 بیان اإلیرادات والمصروفات. -ب

 التدفق النقدي.  -ج

مالیة أخرى یحددھا الوزیر، أو تطلب بموجب المعاییر أیة بیانات أو إفصاحات  -د
 المحاسبیة المتعارف علیھا."

 ) من قانون المیزانیة العامة على أن "یعد الوزیر بیانات مالیة موحدة ومدققة 49نصت المادة (

على أن تتضمن بیانات لجمیع الوزارات والجھات الحكومیة، والتي تمثل الحساب الختامي 

المالیة المنقضیة ، وتعد ھذه البیانات وفقـًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا وتقدم عن السنة 

إلى مجلس الوزراء للنظر فیھا وإحالتھا إلى مجلس النواب خالل خمسة أشھر من تاریخ إقفال 

الحسابات السنویة، ویكون اعتماد البیانات المالیة الموحدة بقرار یصدر عن كل من مجلسي 

والشورى مشفوعــًا بمالحظاتھما وینشر في الجریدة الرسمیة، وذلك قبل نھایة السنة النواب 

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

یقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشورى خالل خمسة أشھر من تاریخ إقفال  -"أ

 المیزانیة للسنة المالیة المنقضیة. الحسابات السنویة، تقریر أداء تنفیذ

یتضمن تقریر أداء تنفیذ المیزانیة الوارد بالبند السابق ملخصــًا لمیزانیة البرامج للوزارات  -ب

والجھات الحكومیة، وإجمالي الدین العام ومحتویاتھ والموجودات المالیة وااللتزامات الطارئة 

والنتائج المحققة مقارنة باألھداف المرصودة  واإلعفاءات الضریبیة واألنشطة شبھ الحكومیة،

 لمیزانیة البرامج الرئیسیة وأیة مؤشرات أداء أخرى".

 ) من قانون دیوان الرقابة المالیة واإلداریة على أن:19نصت المادة ( 

"یعد رئیس الدیوان تقریًرا سنویــًا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامیة  

عة لرقابتھ، یبین فیھا المالحظات وأوجھ أي خالف یقع بین الدیوان والجھات للجھات الخاض

الخاضعة لرقابتھ. ویقدم ھذا التقریر إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك قبل الموعد 

المقرر العتماد الحساب الختامي الذي یتعلق بھ ذلك التقریر. ولمجلس النواب أن یدعو رئیس 

جلساتھ التي تناقش فیھا تقریر الدیوان، وأن یؤذن لھ بالتحدث واإلدالء بوجھة  الدیوان لحضور

 نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمھ الحكومة من إجابات أو بیانات متعلقة بھا".
 

 

ا
ً
، 2016ديسمرب  31احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف ملخص عن : رابع

، وكشف املناقالت من حساب 2016تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية وتقرير أداء 

 :، واملعد من قبل وزارة املالية2016تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية 
 

قامت وزارة المالیة بإعداد الحساب الختامي الموحد للدولة وفقا للقوانین والنظم الصادرة  .1

البیانات المالیة وفقًا لالعتمادات المالیة المخصصة في المیزانیة العامة للدولة  وتضمن كافة

 .2016دیسمبر  31مالیة المنتھیة في للسنة ال
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قام دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بالتدقیق على الحساب الختامي الموحد للدولة والذي  .2

 31الیة المنتھیة في ة المیتضمن بیانات اإلیرادات والمصروفات الموحد للدولة للسن

واإلیضاحات المكونة من أھم السیاسات المحاسبیة والمعلومات  2016دیسمبر 

 .واإلیضاحات األخرى

أصدر الدیوان رأیًا غیر متحفظ على الحساب الختامي والذي یتضمن بیان اإلیرادات  .3

وأھم السیاسات  2016دیسمبر  31والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في 

المحاسبیة والمعلومات اإلیضاحیة األخرى، مؤكدًا أن الحساب الختامي یظھر بصورة 

عادلة، من كل الجوانب الجوھریة، إیرادات ومصروفات الدولة للسنة المالیة المنتھیة في 

 .2016دیسمبر  31

أساس الرأي  یرى الدیوان أن أدلة الرقابة التي تم الحصول علیھا كافیة ومناسبة لتكوین .4

  الذي تم التوصل إلیھ.

قام الدیوان بتدقیق البیانات المالیة وفقًا ألحكام قانون الرقابة المالیة واإلداریة ومعاییر  .5

الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة (االنتوساي) 

The International Organization of Supreme Audit Institutions 

“INTOSAI” وتعتبر منظمة مستقلة وذات سیادة غیر سیاسیة، تتمثل أھدافھا األساسیة  ،

في تبادل اآلراء والخبرات والتجارب بین األجھزة الرقابیة في مجال الرقابة على األموال 

 والممتلكات العامة، وترسیخ مبادئ الشفافیة واإلفصاح والمساءلة، إضافة إلى تطویر

الخبرات الفنیة والعلمیة لألجھزة العلیا للرقابة في كل دولة من دول المنظمة على أساس 

تطبیق الشعار القائل *إن تبادل الخبرات یستفید منھ الجمیع*، حیث إن تبادل التجارب 

والخبرات واآلراء بین أعضاء االنتوساي في ھذه المجاالت یمثل ضمانًا لمواصلة التطویر 

بة الحكومیة. وتتخذ منظمة االنتوساي من العاصمة النمساویة فینّا مقًرا المستمر للرقا

) جھاًزا للرقابة المالیة والمحاسبیة على 189ألمانتھا العامة، وتضم في عضویتھا حالیًا (

 األموال والممتلكات العامة.
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یم إن تقریر دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، كجزء من أعمال الرقابة، یؤكد على تقی .6

المخاطر بخصوص البیانات المالیة سواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ وحصول 

الدیوان على أدلة رقابیة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس الرأي وعدم اكتشاف أیة معلومات 

جوھریة ناتجة عن الخطأ في البیانات المالیة، وأن البیانات المالیة تمثل المعامالت بطریقة 

دال لھذه البیانات، إضافة إلى حصول الدیوان على جمیع البیانات تحقق عرًضا عا

واإلیضاحات المطلوبة ألعمال التدقیق، وأن البیانات المالیة مطابقة للسجالت المحاسبیة 

 المنتظمة.

وتمت  2017 مایو 18 تم إنجاز عملیات التدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة في .7

  إلى السلطة التشریعیة. 2017مایو  31ة التنفیذیة بتاریخ إحالتھا من قبل السلط

) من دور االنعقاد السنوي العادي الثالث 225أصدر مجلس النواب الموقر قراره رقم ( .8

بعدم  2021مارس  16من الفصل التشریعي الخامس في الجلسة الرابعة والعشرین بتاریخ 

، 2016دیسمبر  31المالیة المنتھیة في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة اعتماد 

، وكشف المناقالت من حساب 2016وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

، والمعد من قبل وزارة 2016تقدیرات أخرى للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

 مشفوًعا بمالحظات المجلس. ،المالیة
 

 
ً
، 2016ديسمرب  31اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف احلساب ا: حتليل خامس

، وكشف املناقالت من حساب 2016وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 

 :، واملعد من قبل وزارة املالية2016تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية 
 

 

 2016لعام لاألداء المالي واالقتصادي 

 

 من جزئین: حلیلیتكون الت



8 
 

دیسمبر  31الجزء األول: بیان اإلیرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في 

2016. 

 باإلضافة إلى المالحق. ،مقدم من وزارة المالیة 2016الجزء الثاني: تقریر أداء تنفیذ المیزانیة 

 

مع نسبة التنفیذ (بالدینار  2016الجدول أدناه ملخص أداء المیزانیة العامة للدولھ للعام ویبین 

 البحریني):
 

 معدل  2016 2015 البیان
النمو 

% 

 نسبة  2016
 التنفیذ
% 

 اعتماد فعلي فعلي

 87.2 2,177,534,000 )7.1( 1,897,777,453 2,042,156,454 إجمالي اإلیرادات العامة
 94.4 3,741,550,000 )0.8( 3,532,296,051 3,559,415,404 المصروفات العامةإجمالي 

 104.5 1,564,016,000 7.7 1,634,518,598 1,517,258,950 العجز المالي للسنة
 

 :أوالً: اإلیرادات العامة

 

 :جمالي اإلیرادات العامةإ

دینار  2,177,534,000حوالي  2016بلغ إجمالي اإلیرادات العامة المعتمدة للعام  -

دینار بحریني، أي  1,897,777,453بحریني، بینما سجلت اإلیرادات العامة الفعلیة 

% مقارنة بالنتائج 7نخفاض بنسبة ا% عن المیزانیة المعتمدة، وب12.8نخفاض بلغ اب

 .2015الفعلیة للعام 

مدة إلى التغیر عن المیزانیة المعت 2016نخفاض نسبة التحصیل للسنة المالیة ایرجع سبب  -

عتماد والتنفیذ للمیزانیة، حیث اعتمدت المیزانیة على أساس في أسعار النفط بین فترتي اال

، ادوالرً  38لبرمیل النفط الخام، فیما بلغ متوسط سعر البرمیل أثناء التنفیذ  ادوالرً  60سعر 

 للبرمیل. ادوالرً  22نخفاض قدرة اأي ب
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 31ن إجمالي اإلیرادات للسنة المالیة المنتھیة في % م76شكلت اإلیرادات النفطیة نسبة  -

. وبلغت نسبة التحصیل مقارنة 2015% في السنة المالیة 78.2مقابل  2016دیسمبر 

 %.10نخفاض بلغ ا%، أي ب82بالمیزانیة 

نخفاض إلجمالي اإلیرادات، حیث ارتفعت ساھمت اإلیرادات غیر النفطیة في الحد من اال -

% عن المیزانیة المعتمدة للسنة المالیة 10النفطیة المحصلة بنسبة  اإلیرادات الفعلیة غیر

.  وبلغت نسبة التحصیل 2015% مقارنة بالنتائج الفعلیة للسنة المالیة 3.1وبنسبة  ،2016

 %.3رتفاع بلغ ا%، أي ب110مقارنة بالمیزانیة 

باألسعار % مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي 15.8بلغت نسبة اإلیرادات العامة إلى  -

% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة 17.4، مقابل 2016الجاریة في العام 

 ملیون دینار. 11,703والبالغ  2015للسنة المالیة 

تم تطبیق مجموعة من المبادرات التي تساھم في تعزیز الوضع المالي ومواجھة التحدیات  -

 على النحو التالي: الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمیة وذلك

 .تكریس مبدأ استرداد الكلفة من خالل دراسة تكلفة رسوم الخدمات الحكومیة 

  تطویر اإلیرادات غیر النفطیة بما یتناسب مع التغیرات المالیة واالقتصادیة العالمیة

 وتحقیق االستدامة المالیة.

 .العمل على تأمین تحصیل جمیع إیرادات الدولة 

 :2016نسبة التنفیذ ألبواب اإلیرادات العامة للعام ویبین الجدول أدناه 
 

 البیان
2016  

 نسبة التنفیذ
  اعتماد فعلي

 81.7 1,757,613,000 1,436,462,053 النفط والغاز الطبیعي
 121.6 195,321,218 237,568,219 الضرائب والرسوم

 119.1 70,401,212 83,868,836 المنتجات الخدمیة والسلعیة
 53.9 93,386,210 50,362,940 ستثمارات وأمالك الحكومةاال

 100.6 28,200,000 28,356,558 اإلعانات
 154.1 398,320 613,885 مبیعات األصول الرأسمالیة

 187.9 32,214,040 60,544,962 الغرامات والجزاءات واإلیرادات المتنوعة
 87.2 2,177,534,000 1,897,777,453 إجمالي اإلیرادات العامة
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وتشیر المقارنة الواردة في المالحظات أدناه إلى األرقام المعتمدة في المیزانیة واألرقام الفعلیة 

 :2015مع األرقام الفعلیة لسنة  2016دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في 

 اإلیرادات النفطیة: )أ

إجمالي اإلیرادات العامة حیث بلغت ال زالت اإلیرادات النفطیة تشكل النسبة األكبر من  -

حیث بلغت نسبتھا  2015، ولكنھا انخفضت عن العام 2016% في العام 75.7النسبة 

 % من إجمالي اإلیرادات العامة.78.1

، 2016% من المیزانیة المعتمدة للعام 18.3انخفضت اإلیرادات النفطیة الفعلیة بنسبة  -

 .2015بمستواھا الفعلي في السنة المالیة % مقارنة 9.9وبنسبة انخفاض بلغت 

 

 والجدول أدناه یبین نسبة مساھمة قطاع النفط والغاز الطبیعي في اإلیرادات النفطیة:
 ألف دینار بحریني

  2016 البیان
 الفعلي

  2015 المساھمة
 الفعلي

 النمو المساھمة

 20.8 14.5 230,724 19.4 278,643 ةصافي إیرادات النفط حقل البحرین والمصفا
 )24.5( 59.0 940,299 49.4 709,614 صافي إیرادات حقل أبوسعفة
 7.7 25.8 411,785 30.8 443,341 صافي إیرادات الغاز الطبیعي

 )59.0( 0.7 11,862 0.3 4,863 الضرائب والرسوم النفطیة
 )9.9( 100 1,594,672 100 1,436,462 صافي إیرادات النفط والغاز الطبیعي

 

 

 :إنتاج حقل البحرین وحقل أبو سعفة

برمیل یومیاً  205,677برمیل یومیاً لیصل إلى  200,000تجاوز إنتاج النفط في البحرین  -

اإلنتاجیة إلى  ھ، وخالل السنة الجاریة زاد إنتاج حقل أبو سعفة لتصل طاقت2016خالل عام 

 %.4برمیل  156,925 ـمتوسط یومي یقدر ب

%، ویعد إنتاج النفط الكلي في 3.6برمیل  48,753انخفض اإلنتاج من حقل البحرین إلى  -

 .2015 العام% مقارنة ب2.1أعلى بنسبة  2016عام الالبحرین في 
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 :مبیعات النفط

في مبیعات النفط، حیث شكلت  2016تركزت إیرادات النفط والغاز المحصلة خالل العام  -

  ،2015% في العام 73.4إیرادات النفط والغاز الفعلیة، مقابل % من إجمالي 68.8ما نسبتھ 

% عن 9.9% عن المیزانیة المعتمدة، وانخفاض بنسبة 18.3نخفاض بلغت نسبتھ امحققة 

 نخفاض أسعار النفط العالمیة.وذلك نتیجة ال 2015مستواھا الفعلي في سنة 

% من إجمالي مبیعات 49.4شكلت إیرادات بیع النفط الخام من حقل أبو سعفة ما نسبتھ  -

لغت نسبتھا ب، أما بالنسبة لإلیرادات المحصلة من حقل البحرین فقد 2016النفط للسنة المالیة 

لحساب احتیاطي األجیال القادمة  2016%. وبلغت المبالغ المحولة خالل السنة المالیة 19.3

سجلة بذلك نسبة ، م2015ألف دینار في السنة المالیة  17,105ألف دینار مقابل  14,056

 %.17.82انخفاض بلغت 

 

 :مبیعات الغاز

، 2016% مقارنة بالمیزانیة المعتمدة للسنة المالیة 5.6انخفضت مبیعات الغاز بنسبة  -

، وقد شكلت 2015% عن مستواھا الفعلي في السنة المالیة 7.6وبنسبة انخفاض قدرھا 

جمالي اإلیرادات النفطیة، إ% من 30.8ما نسبتھ  2016مبیعات الغاز في السنة المالیة 

 .2015% في السنة المالیة 27.8مقابل 

 
 اإلیرادات غیر النفطیة: )ب

 .2016% من إجمالي اإلیرادات العامة في العام 22.8شكلت اإلیرادات غیر النفطیة نسبة  -

جمالي التقدیرات المعتمدة لھا للسنة إ% عن 10.5ارتفعت اإلیرادات غیر النفطیة بنسبھ  -

 .2015% عن مستواھا الفعلي في السنة المالیة 3.2، وارتفعت بنسبة 2016المالیة 
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إلى نمو  2016ویرجع أسباب ارتفاع اإلیرادات غیر النفطیة الفعلیة خالل السنة المالیة 

 القطاعات التالیة:

 :الضرائب والرسوم

اإلیرادات % من 54.8استحوذت إیرادات الضرائب والرسوم على النسبة األكبر والبالغة  -

% للسنة 53.5% عن المیزانیة المعتمدة مقابل 21.6غیر النفطیة، مرتفعة بنسبة بلغت 

 .2015المالیة 

% من التقدیرات 121.6بلغت نسبة التحصیل الفعلیة إلیرادات الضرائب والرسوم  -

 % عن مستواھا الفعلي في السنة5.8، وبنسبة ارتفاع قدرھا 2016المعتمدة لھا للسنة المالیة 

 .2015المالیة 

 

 :المنتجات الخدمیة والسلعیة

% من إجمالي اإلیرادات 19.3تلتھا المنتجات الخدمیة والسلعیة الحكومیة التي بلغت نسبتھا  -

، 2015% في السنة المالیة 17.8غیر النفطیة المحصلة مقارنة بالمیزانیة المعتمدة مقابل 

 .2015ة المالیة % مقارنة بمستواھا الفعلي للسن12.2وارتفعت بنسبة 

تعود أھم أسباب ھذه الزیادة إلى ارتفاع إیرادات رسوم الرعایة الصحیة األولویة بنسبة  -

 .2015مقارنة بنسبة  2016% في العام 30.2

 

 :الغرامات والجزاءات

% من إجمالي 13.9وتال ذلك، الغرامات والجزاءات واإلیرادات المتنوعة حیث شكلت  -

% عن 87.9، مرتفعاً بنسبة 2015% في السنة المالیة 8.6مقابل اإلیرادات غیر النفطیة 

 المیزانیة المعتمدة.
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بلغت اإلیرادات المحصلة من الغرامات والجزاءات واإلیرادات المتنوعة ما نسبتھ  -

% 68.5، وبمعدل ارتفاع نسبتھ 2016% من التقدیرات المعتمدة لھا للسنة المالیة 187.9

 .2015السنة المالیة مقارنة بمستواھا الفعلي في 

رتفاع إلى تسجیل غرامة شركة أوكسیدینتال في اإلیرادات العامة ترجع أسباب ھذا اال -

تصاالت ملیون دینار، باإلضافة إلى تسجیل فوائض تابعة لھیئة تنظیم اال 16.9والتي بلغت 

 %.94.6بمعدل ارتفاع نسبتھ  2015تزید عن سنة 

 

 :ستثمارات واألمالك الحكومیةاال

% من إجمالي اإلیرادات غیر 11.6ستثمارات واألمالك الحكومیة شكلت إیرادات باب اال -

% عن المیزانیة 46، ناقصة بنسبة بلغت 2015% في السنة المالیة 19.9النفطیة مقابل 

 المعتمدة.

% مقارنة 53.9بلغت اإلیرادات المحصلة من االستثمارات واألمالك الحكومیة ما نسبتھ  -

% مقارنة بالتقدیرات المعتمدة لھا 46.1عتمدة لھا، منخفضة بذلك بنسبة بلغت بالمیزانیة الم

% مقارنة بمستواھا الفعلي في العام 39.7نخفاض بلغ ا، وبمعدل 2016للسنة المالیة 

2015. 

 

 :مبیعات األصول الرأسمالیة

ادات % فقط من إجمالي میزانیة اإلیر0.1شكلت إیرادات مبیعات األصول الرأسمالیة بنسبة  -

% عن المیزانیة 54بنسبة بلغت  ةً ، ومرتفع2015غیر النفطیة مقابل نفس النسبة في العام 

 المعتمدة.

% من المیزانیة المعتمدة 154.1بلغت اإلیرادات المحصلة من األصول الرأسمالیة ما نسبتھ  -

 .2015% مقارنة بمستواھا الفعلي في عام 8.8، وبنسبة ارتفاع بلغت 2016لسنة 

 



14 
 

 : اتاإلعان

وتعادل  2015حافظت اإلعانات على مستواھا مقارنة مع اإلیراد الفعلي للسنة المالیة  -

 .2016% مقارنة بإجمالي اإلیرادات الفعلیة لسنة 1.49اإلعانات ما نسبتھ 

 

 :ثانیًا: المصروفات العامة
 

 :إجمالي المصروفات العامة

للمصروفات العامة (المتكررة بلغ إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالمیزانیة المعتمدة  -

% عن المیزانیة 6%، وبفارق بلغ نسبتھ 96ما نسبتھ  2016والمشاریع)  للسنة المالیة 

% مقارنة بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالیة 0.8نخفاض بلغت نسبتھ االمعتمدة، وب

2015. 

على  %11.6% و88.4شكلت نسبة مساھمة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاریع  -

% على التوالي في السنة 12.5% و87.5التوالي من إجمالي المصروفات العامة، مقابل 

 .2015المالیة 

% من الناتج المحلي 29.5ما نسبتھ  2016شكلت المصروفات العامة في السنة المالیة  -

% في السنة المالیة 30.4مقابل  2016اإلجمالي باألسعار الجاریة المقدرة للسنة المالیة 

2015. 

 % من إجمالي المصروفات العامة.19بلغت مصروفات الدعم الحكومي المباشر  -
 

مع نسبة التنفیذ مقارنة بالعام  2016الي المصروفات العامة للعام ویبین الجدول أدناه إجم

2015: 

 2016 البیان
 فعلي

2016 
 اعتماد

 2015 نسبة التنفیذ
 فعلي

 3,115,736,291 97.9 3,188,550,000 3,121,413,053 المصروفات المتكررة
 443,679,113 74.3 553,000,000 410,882,998 مصروفات المشاریع

 3,559,415,404 94.4 3,741,550,051 3,532,296,051 إجمالي المصروفات العامة
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 ما نسبتھ 2016بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالیة  -

% مقارنة 0.2% من إجمالي المیزانیة المعتمدة، وحققت معدل نمو بلغ 97.9

 .2015بمستواھا الفعلي في السنة المالیة 

% من إجمالي المصروفات العامة، 88.4شكلت المصروفات المتكررة ما نسبتھ  -

% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة المقدر للسنة المالیة 26وبنسبة 

 .2015% على التوالي في السنة المالیة 26.6% و 87.5قابل ، م2016

ویبین الجدول التالي نسبة مساھمة أبواب المصروفات المتكررة من إجمالي المصروفات 

 العامة:
 ألف دینار بحریني

 2016 البیان
 فعلي

% 2016 
 اعتماد

% 2015 
 فعلي

% 

 45.9 1,429,501 45.1 1,438,476 45.79 1,429,143 نفقات القوى العاملة
 7.7 238,421 6.2 198,397 6.98 217,876 نفقات الخدمات
 4.2 131,181 3.9 123,847 4.29 133,774 ستھالكیةنفقات السلع اال

 1.0 30,313 0.8 26,445 0.94 29,406 نفقات السلع الرأسمالیة
 1.9 59,986 1.8 57,587 2.14 66,748 نفقات الصیانة
 21.5 668,488 20.9 666,394 19.59 611,362 نفقات تحویلیة

 17.9 557,846 21.2 677,401 0.3 633,099 اإلعانات وتسدید فوائد القروض
 100 3,115,736 100 3,188,550 100 3,121,413 إجمالي المصروفات العامة

 

 :نفقات القوى العاملة

% 99.4ما نسبتھ  2016بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات القوى العاملة للسنة المالیة  -

 .2015من المیزانیة المعتمدة، وبمعدل ثبات عن مستواھا الفعلي  للسنة المالیة 

% من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة المالیة 45.8شكلت ھذه النفقات ما نسبتھ  -

 .2015% في السنة المالیة 45.9مقابل  2016

 المصروفات المتكررة: )أ
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% من الناتج 11.9المصروفات العامة و% من إجمالي 40.5بلغت نسبة القوى العاملة  -

 .2015% على التوالي في السنة المالیة 12.2% و40.2المحلي اإلجمالي مقابل 

 
 :نفقات الخدمات

% من المیزانیة المعتمدة للسنة 109.8بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات الخدمات  -

الفعلي في السنة % مقارنة بمستواھا 8.6، فیما حققت معدل انخفاض بلغ 2016المالیة 

 .2015المالیة 

نخفاض إلى انخفاض كل من نفقات اإلعالن والطباعة واالشتراكات ترجع أسباب اال -

%، ونفقات إقامة المؤتمرات والمھمات الرسمیة والمعارض والدورات 14.4بنسبة 

. وشكلت 2016%، مقارنة بالمیزانیة المعتمدة في السنة المالیة 1.8التدریبیة بنسبة 

، 2016% من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة المالیة 7.0الخدمات ما نسبتھ  نفقات

 .2015% للسنة المالیة 7.7فیما بلغت 

 
 :نفقات السلع االستھالكیة

% من المیزانیة المعتمدة، فیما 108بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات السلع المستھلكة  -

 .2015للسنة المالیة % عن مستواھا الفعلي 2.0حققت معدل نمو بلغ 

%، 5.4ترجع أسباب الزیادة إلى ارتفاع كل من نفقات األدویة والمواد الطبیة بنسبة  -

 .2016% مقارنة بالمیزانیة المعتمدة في السنة المالیة 21.3ومؤن ومواد وأدوات بنسبة 

% من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة 4.3شكلت نفقات السلع المستھلكة ما نسبتھ  -

 .2015% في السنة المالیة 4.2، مقابل 2016الیة الم
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 :نفقات السلع الرأسمالیة

% من المیزانیة المعتمدة، 111.2بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات السلع الرأسمالیة  -

 .2015% مقارنة بمستواھا الفعلي للسنة المالیة 3.0فیما حققت انخفاض بلغت نسبتھ 

المیزانیة المعتمدة لنفقات السلع الرأسمالیة إلى یرجع الفرق في الصرف الفعلي عن  -

انخفاض نسبة صرف كل من األصول البدیلة للمركبات واآللیات والسفن والطائرات 

% 58.2% ومصروفات األصول البدیلة لألجھزة المتنوعة بنسبة 88.3بنسبة 

% مقارنة 13.6ومصروفات األصول الجدیدة والمضافة لألجھزة المتنوعة بنسبة 

 .2016میزانیة المعتمدة للسنة المالیة بال

% من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة 1.0شكلت نفقات السلع الرأسمالیة ما نسبتھ  -

 .2015% في السنة المالیة 1.0، مقابل 2016المالیة 

 

 :نفقات الصیانة

% من المیزانیة المعتمدة، وبمعدل 115.9بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات الصیانة  -

 .2015% مقارنة بمستواھا الفعلي في السنة المالیة 11.3بلغ  نمو

رتفاع في المصروفات الفعلیة إلى ارتفاع نفقات صیانة المركبات والسفن یرجع أسباب اال -

%، ونفقات الصیانة 1.7%، وصیانة المباني الحكومیة بنسبة 28.8والطائرات بنسبة 

 .2016المالیة  % مقارنة باإلعتمادات للسنة19.6المتنوعة بنسبة 

% من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة المالیة 1.9شكلت نفقات الصیانة ما نسبتھ  -

 .2015% للسنة المالیة 1.9، و2016

 

 :النفقات التحویلیة

% من المیزانیة المعتمدة، وانخفضت 91.7بلغت نسبة الصرف الفعلي للنفقات التحویلیة  -

 .2015الفعلي في السنة % مقارنة بمستواھا 8.5بنسبة بلغت 
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یرجع سبب الفارق بین المیزانیة المعتمدة والصرف الفعلي إلى تراجع مصروفات  -

 % عن المیزانیة المعتمدة.8.2النفقات التحویلیة المحلیة بنسبة 

% من إجمالي المصروفات المتكررة لسنة 19.6شكلت النفقات التحویلیة ما نسبتھ  -

 .2015 % للسنة المالیة21.5، مقابل 2016

 
 :مصروفات اإلعانات وتسدید فوائد القروض -

% من 93.5بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات اإلعانات وتسدید فوائد القروض  -

% مقارنة بمستواھا الفعلي في السنة 13.5المیزانیة المعتمدة، وارتفعت بنسبة بلغت 

2015. 

تفاع مصروفات فوائد یرجع سبب الفارق بین المیزانیة المعتمدة والصرف الفعلي إلى ار -

 % للقروض الداخلیة مقارنة بالمیزانیة المعتمدة.42القروض بنسبة 

% 20.3ما نسبتھ  2016شكلت نفقات اإلعانات وتسدید فوائد القروض في السنة المالیة  -

 .2015% في السنة المالیة 17.9من إجمالي المصروفات المتكررة، مقابل 

 

 

 مصروفات المشاریع:  )ب

ملیون دینار بحریني  553بلغت المیزانیة المعتمدة لمصروفات المشاریع مبلغاً بمقدار  -

ألف دینار  410,883، في حین بلغت المصروفات الفعلیة بمقدار 2016في العام 

 %. 74.3بحریني، وبنسبة تنفیذ بلغت 

% من إجمالي المصروفات العامة، وما 11.6شكلت مصروفات المشاریع ما نسبتھ  -

% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة المقدر لنفس السنة المالیة، 3.7 ھنسبت

 .2015% على التوالي في السنة المالیة 3.5% و 12.6مقابل 
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 :ثالثًا: المبالغ المدورة

تم تدویر بعض المبالغ التي لم تصرف من ھذه المیزانیة لتغطیة االلتزامات التي دخلت  -

إلى میزانیة السنة المالیة  ةوالجھات الحكومیة، وھي تمثل مبالغ ُمرحلفیھا الوزارات 

حیث كانت كلھا من نصیب  ،2017) لسنة 6، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (2017

ألف دینار من میزانیة مصروفات  77,000مصروفات المشاریع والتي بلغت مبلغ وقدره 

ت النقدیة للعدید من البرامج التي ستكون قید لتغطیة التدفقا 2016المشاریع للسنة المالیة 

 .2017التنفیذ خالل السنة المالیة 

 

 :رابعاً: العجز المالي في المیزانیة العامة

دینار  1,634,518,598ما یساوي  2016بلغ العجز في الحساب الختامي للدولة للعام  -

دینار  1,517,258,950والذي بلغ  2015بحریني، بالمقارنة مع العجز المالي للعام 

 2016%.  أما بالمقارنة مع المیزانیة المعتمدة للسنة المالیة 8بحریني، أي بزیادة بلغت 

 %.5فإن العجز المالي الفعلي كان أعلى من المتوقع في المیزانیة لنفس العام وبزیادة بلغت 

لمقدر مقارنة بسعر النفط ا 384إلى  2016انخفاض متوسط سعر النفط خالل سنة  ىأد -

نخفاض في إجمالي اإلیرادات دوالر، إلى اال 60والبالغ  2016في میزانیة السنة المالیة 

% مقارنة بالمیزانیة 12.8والتي بلغت نسبتھا  2016المحصلة للدولة للسنة المالیة 

 المعتمدة.

 ألف دینار مقارنة بالمیزانیة األصلیة 361,958أدى ارتفاع فوائد الدین العام والتي بلغت  -

ألف  1,634,519ألف دینار، إلى ارتفاع العجز إلى  360,000المرصودة لھا والبالغة 

% من إجمالي اإلیرادات العامة 52.4% و 86.1دینار، ویشكل ھذا العجز ما نسبتھ 

 وإجمالي المصروفات العامة على التوالي.

سنة المالیة، % من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة لل13.6بلغ العجز المالي  -

 .2015% للسنة المالیة 12.5مقابل 
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 :خامًسا: الدین العام

% مقارنة على ما كان علیھ في 22.6بمعدل  2016ارتفع الدین الحكومي للسنة المالیة  -

ألف  8,866,360ما یساوي  2016، حیث بلغ إجمالي القروض لسنة 2015السنة المالیة 

 .2015دینار بحریني للعام ألف  7,229,415دینار بحریني مقابل  

% من إجمالي القروض، أما بالنسبة إلى 47.6شكلت القروض الخارجیة ما نسبتھ  -

% 42.7مقابل  2016% للسنة المالیة 52.4القروض المحلیة فقد شكلت ما نسبتھ 

 .2015% على التوالي للسنة المالیة 57.3و

دینار مقابل المیزانیة األصلیة ألف  361,958بلغت الفوائد المترتبة على الدین الحكومي  -

ألف دینار أي ما یقارب  92,500ألف دینار، وقد حققت ارتفاعاً بلغ  360,000لھا والبالغة 

ألف دینار  269,458والبالغة  2015% مقارنة بمستواھا الفعلي في السنة المالیة 34.3

 بحریني.

جمالي اإلیرادات المحصلة % من إ19.1شكلت الفوائد المترتبة على الدین العام ما نسبتھ  -

% 3.0وما نسبتھ  2016% من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالیة 11.6وما نسبتھ 

، مقابل 2016من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة المقدرة للسنة المالیة 

 .2015% على التوالي في السنة المالیة 2.2% و7.6% و13.2

% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة المقدرة للسنة 72.2عام بلغت نسبة الدین ال -

 .2015% في السنة المالیة 61.8، وبنسبة 2016المالیة 

 :2015مقارنة بالعام  2016ویبین الجدول أدناه بیانات القروض للعام 
 ألف دینار بحریني

 2015 2016 البیان
 4,143,128 4,650,000 القروض الداخلیة

 1,710,000 1,785,000 أذونات الخزنة
 129,000 129,000 صكوك السلم اإلسالمیة

 1,066,000 866,000 صكوك التأجیر اإلسالمیة
 3,128 - قروض داخلیة أخرى

 1,235,000 1,870,000 سندات التنمیة الحكومیة المحلیة
 3,086,287 4,216,360 القروض الخارجیة

 282,000 821,560 الدولیةصكوك التأجیر اإلسالمیة 
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 2,632,000 3,233,600 سندات التنمیة الحكومیة الدولیة
 172,287 161,200 قروض صنادیق التنمیة

 7,229,415 8,866,360 إجمالي القروض
 

 :خامًسا: اإلعانات والدعم الحكومي

 اإلعانات:

دینار وتبلغ ألف  28,356بمبلغ  2016تم تحصیل إیرادات اإلعانات للسنة المالیة  -

 .2016% مقارنة بإجمالي اإلیرادات الفعلیة للسنة المالیة 1.49اإلعانات ما نسبتھ 

 

 

 الدعم الحكومي:

دینار  652,889,000ما یساوي  2016بلغ إجمالي الدعم الحكومي المعتمد في العام  -

 بحریني، كما ھو مبین في الجدول أدناه:
 2016 2016 البیان

 اعتماد فعلي
 315,735,000 315,735,000 الكھرباء والماءھیئة 

 43,823,000 43,823,000 جامعة البحرین
 5,413,000 5,413,000 كلیة المعلمین 

 11,818,000 11,818,000 بولیتكنك البحرین
 43,290,000 33,237,427 إعانة المواد الغذائیة

 73,500,000 106,306,937 عالوة تحسین مستوى المعیشة للمتقاعدین
 4,400,000 4,400,000 المؤسسة الخیریة الملكیة

 24,910,000 18,000,000 صندوق الضمان اإلجتماعي
 30,910,000 57,795,400 دعم برنامج اإلسكان (عالوة اإلیجار)

 4,000,000 دعم برنامج اإلسكان (تخفیض األقساط اإلسكانیة)
 80,500,000 110,965,180 دعم األسر لمحدودة الدخل

 14,700,000 15,616,200 الصندوق الوطني اإلجتماعي
 652,889,000 723,110,144 اإلجمالي

 

ً على المیزانیة  شیرت مبالغ الدعم الحكومي المباشر إلى ارتفاع مستمر، مما قد یشكل ضغوطا

 العامة في المستقبل.
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ا: رأي اللجنة:
ً
 سادس

دیسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في تدارست اللجنة 

، وكشف المناقالت من 2016، وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 2016

، والمعد من قبل وزارة 2016حساب تقدیرات أخرى للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

رار مجلس النواب بعدم اعتماده، وعلى رأي لجنة الشؤون التشریعیة واطلعت على قالمالیة، 

سالمتھ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة، كما اطلعت  رأتوالقانونیة بمجلس الشورى والتي 

من قبل المستشارین القانونیین للجنة، وتم تبادل وجھات بشأنھ على مذكرة الرأي القانوني المقدمة 

أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارین القانونیین للجنة والمستشار النظر حولھ من قبل 

 المالي واالقتصادي.

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

في دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشریعي الرابع، في حین  2017مایو  31بتاریخ 

مارس  16لس النواب قراره بعدم اعتماده في جلستھ الرابعة والعشرین المنعقدة بتاریخ أصدر مج

في دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشریعي الخامس. وتمت إحالة قرار مجلس  2021

 .2021مارس  23النواب إلى لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة بمجلس الشورى بتاریخ 

قامت بدورھا المنوط بھا دستوریًا وقانونیًا لدراسة الحساب الختامي وتؤكد اللجنة أنھا 

) من الدستور والتي تنص على أن "الحساب الختامي للشؤون المالیة 113المذكور، تطبیقًا للمادة (

عن العام المنقضي یقدم أوالً إلى مجلس النواب خالل األشھر الخمسة التالیة النتھاء السنة المالیة، 

ماده بقرار یصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوًعا بمالحظاتھما، ویكون اعت

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى والتي 144وینشر في الجریدة الرسمیة"، وتنفیذًا للمادة (

تنص على أن "یقدم الحساب الختامي للشؤون المالیة للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب 

الخمسة األشھر التالیة النتھاء السنة المالیة، ویحیلھ رئیس مجلس النواب بعد أن یضع  أوالً خالل

المجلس تقریره إلى رئیس مجلس الشورى، ویكون اعتماده بقرار من المجلسین مشفوًعا 

 بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة". 
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مي المذكور والذي جاء وإذ تقدر اللجنة الجھد الحكومي الذي بذل إلعداد الحساب الختا

بتفاصیل وإحصاءات توضیحیة عن اإلیرادات والمصروفات والمؤشرات االقتصادیة ألبوابھا، 

حیث الحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بیانات مفّصلة عما تحقق 

في القطاعات  من مبادئ وأھداف المیزانیة وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاریع تفصیلیة

الحكومیة المختلفة؛ إال أنھا ترى أنھ التزال ھناك بعض المالحظات على الحساب الختامي توجزھا 

 :یةتفي النقاط اآل

 : مالحظات اللجنة
 یشتمل الحساب الختامي على البیانات اآلتیة: .1

الرأي المھني حول الحسابات الختامیة الموحد للدولة موقعًا من رئیس دیوان الرقابة  -أ

 المالیة واإلداریة. 

 . 2016دیسمبر  31بیان اإلیرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المنتھیة في  -ب 

ة إیضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك أھم السیاسات المالی -جـ 

 .2016وتفاصیل اإلیرادات والمصروفات مقارنة باالعتماد لسنة 

وترى اللجنة أن الحساب الختامي لم یتضمن بیانات التدفق النقدي بحسب ما ینص علیھ 

) من قانون المیزانیة العامة 1تعریف الحساب الختامي المنصوص علیھ في المادة (

 .2002لسنة  39الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

إن األساس المحاسبي المتبع في إعداد البیانات المالیة لم یأِت بشكٍل موحد، حیث تم تسجیل  .2

 األساس النقدي) على 2-1إیرادات النفط والغاز واإلیرادات الحكومیة األخرى (إیضاح 

األساس ) (أي األموال المستلمة)، في حین تم تسجیل المصروفات على 2-2-1(إیضاح

ضافة إلى ذلك فقد تم إعداد حسابات المؤسسات والشركات التابعة ، إالنقدي واالستحقاق

). consistency(مما قد یثیر تساؤالً بشأن مبدأ المماثلة  أساس االستحقاق؛للدولة على 

 ومن ثم تؤكد اللجنة ضرورة توحید األسس المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة.

تشید اللجنة بما حققھ االقتصاد البحریني من تطور في بعض المؤشرات االقتصادیة  .3

والمالیة، إال أنھ الیزال یعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غیر النفطیة حیث بلغ 



24 
 

، والیزال النشاط االقتصادي یعتمد بشكل كبیر 2016% في العام 4.7معدل النمو الحقیقي 

% من إجمالي اإلیرادات 76(حیث بلغت نسبة مساھمة القطاع النفطي على القطاع النفطي 

وضع الخطط والبرامج الواضحة لزیادة اإلیرادات غیر باللجنة  وصيوعلیھ، تالعامة). 

النفطیة بوتیرة أسرع، وتنویعھا، لتقلیل االعتماد على اإلیرادات النفطیة تفادیًا لمخاطر 

 ت.تقلبات أسعارھا وانخفاض تلك اإلیرادا

إلیرادات مع ادینار بحریني  1,429,143,000 والتي بلغت نفقات القوى العاملة تساوت .4

ھبوط (بسبب ، 2016في العام  دینار بحریني 1,436,462,053 والتي بلغت النفطیة

% من الناتج 11.9)، والتي بلغت أیًضا 2016دوالر خالل العام  38أسعار النفط إلى 

نفقات ھذه الالنظر بجدیة في نسبة  اللجنة أنھ یجبوعلیھ ترى المحلي اإلجمالي، 

؛ لما لھا من آثار سلبیة على الجوانب من إجمالي المصروفات المتكررةالمرتفعة 

 .االقتصادیة والمالیة

ھناك بعض الجھات الحكومیة التي تجاوزت المصروفات فیھا التقدیرات الواردة في  .5

) 39) من المرسوم بقانون رقم (32بشأنھا حكم المادة ( المیزانیة العامة للدولة، ولم یراعَ 

ل مصروف غیر وارد في "ك بشأن المیزانیة العامة والتي تنص على أن 2002لسنة 

 المیزانیة أو زائد على التقدیرات الواردة فیھا یكون بقانون.

 وال یجوز ألیة وزارة أو جھة حكومیة تجاوز المصروفات المعتمدة لھا إال بقانون.

ویجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو 

تمت المناقلة بین بنود الصرف  قدو .من باب آخر في نفس الوزارة أو الجھة الحكومیة"

 دون اإلشارة إلى ذلك في التقاریر المقدمة من الحكومة الموقرة. 

تخذھا الحكومة الموقرة ضمن سیاستھا كما أن ترشید اإلنفاق یعتبر من السیاسات التي ت

المالیة، إال أن اللجنة لم تستطع الوقوف على ما تم تحقیقھ في ھذا المجال، السیما أنھ مازال 

ھناك تجاوز في المصروفات المتكررة، وتوصي اللجنة الحكومة الموقرة بمراعاة قانون 
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ول بالجھات الحكومیة التي تجاوزت المیزانیة (مرفق أدناه: جدعلقة بذلك. میزانیة العامة والقرارات المتال

 )2016المعتمدة لھا في العام 
 (ألف دینار)

 مبلغ التجاوز المصروفات الفعلیة المیزانیة المعتمدة الجھة

 7,415 334,558 327,143 وزارة التربیة والتعلیم

 2,766 18,480 15,714 ون الجماركؤش

 1,708 357,208 355,500 وزارة الداخلیة
 1,102 12,169 11,068 ون العدل)ؤون السالمیة واألوقاف (شؤوزارة العدل والش

 0.488 13,140 12,692 المجلس األعلى للقضاة
 0.404 13,419 13,014 ھیئة المعلومات والحكومة اإللكترونیة

 13,843 إجمالي مبلغ التجاوز

 

مساھمة الشركات  لم یتضمن 2016من المالحظ أن الحساب الختامي للدولة للعام  .6

الحكومیة المساھمة في إیرادات الدولة، ومنھا شركة البحرین ممتلكات القابضة، والھیئة 

 الوطنیة للنفط والغاز.

ال یشمل الحساب الختامي الموحد للدولة األرقام الفعلیة للدیون المستحقة على الھیئات  .7

حرین تعتبر ھي الضامن ن حكومة مملكة البإالعامة والشركات المملوكة للحكومة، حیث 

 لھذه الدیون.

جھة بلغت نسبة تنفیذ المشاریع فیھا أقل  25جھات ووزارات حكومیة من أصل  8ھناك  .8

رقابة وعلیھ، توصي اللجنة بأن یكون ھناك % دون ذكر أي أسباب للتأخیر، 50من 

ضیع الفرص على مشاریع أخرى ت حتى الصارمة على تنفیذ المشاریع في مواعیدھا، 

 نتظار إلنجازھا.قائمة االفي 

مستحقة (ذمم دائنة)  مطلوباتٍ  2016لة في نھایة السنة المالیة سجل الحساب الختامي للدو .9

دینار بحریني، وذلك  124,792,452على بعض الوزارات والجھات الحكومیة بلغت 

یة، ادھا حتى نھایة السنة المالللمعامالت المالیة التي تم تسجیلھا كمصروفات ولم یتم سد

 دون ذكر أي أسباب.
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وإذ تبدي اللجنة ھذه المالحظات، فإنھا تثّمن الجھد الحكومي المبذول في إعداد الحساب 

الختامي المذكور، وتشید بما ورد فیھ من تفصیالت وإحصاءات عن اإلیرادات والمصروفات. 

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

 توصیتھا بالموافقة على اعتماده.

 
 

 سا
ً
 ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:بع

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

 مقرًرا أصلیـــــًا.  األستاذ درویش أحمد المناعي سعادة .1

 مقرًرا احتیاطیـًا. األستاذ صادق عید آل رحمة سعادة .2
 

ا: توصية اللجنة:ثامن
ً
 ـ

دیس���مبر  31الحس���اب الختامي الموحد للدولة للس���نة المالیة المنتھیة في  الموافقة على اعتماد

، وكش��ف المناقالت من 2016، وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للس��نة المالیة 2016

، والمعد من قبل 2016ى للوزارات والجھات الحكومیة للس�������نة المالیة حس�������اب تقدیرات أخر

 بالمالحظات الواردة في ھذا التقریر. ،وزارة المالیة

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                                     رضا عبداهللا فرج       

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب 



 
 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 أي ر

لجنة الشؤون التشریعیة 
 والقانونیة

 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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 م  2021 مارس 24 :التاريخ

 

 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية 

 
 

، 2016ديسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الموضوع: 

وكشف المناقالت من حساب  ،2016وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

، والمعد من قبل وزارة 2016تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 

 المالية.

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021مارس  23بتاريخ      

الحساب الختامي الموحد للدولة  (، نسخة من3د  5ص ل ت ق / ف  605)ضمن كتابه رقم 

، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة 2016ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

وكشف المناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية  ،2016المالية 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  ،، والمعد من قبل وزارة المالية2016للسنة المالية 

 ليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات ع
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 سععععع اتاللجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  عقدت م2021 مارس 24وبتاريخ      

         الحسؤؤؤؤؤؤؤام الختامد الموحد للدولة للسؤؤؤؤؤؤؤنة المالية المنت ية فدعلى حيث اطلعت ، ينعشعععععععروال

وكشؤؤؤؤؤؤ   ،2016، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسؤؤؤؤؤؤنة المالية 2016 ديسؤؤؤؤؤؤم ر 31

سنة المالية  ، والمعد 2016المناقالت من حسام تقديرات أخرى للوزارات والج ات الحكومية لل

 .وقرار مجلس النوام بشأنه ،من ق ل وزارة المالية

 

 

الحسؤؤؤؤؤؤؤام الختامد الموحد للدولة إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة   

، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسؤؤؤؤنة 2016ديسؤؤؤؤم ر  31للسؤؤؤؤنة المالية المنت ية فد 

وكش  المناقالت من حسام تقديرات أخرى للوزارات والج ات الحكومية للسنة  ،2016المالية 

 .م ادئ وأحكام الدستورل ،، والمعد من ق ل وزارة المالية2016المالية 

 

 

 رأي اللجنة:

 

 31الحسعععععععاب الختامي الموحد للدولة للسعععععععنة المالية المنتهية في  ترى اللجنة سؤؤؤؤؤؤؤالمة      

وكشعععععف  ،2016، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسععععععنة المالية 2016ديسععععععمبر 

، 2016المناقالت من حسعععععععاب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسعععععععنة المالية 

 .والقانونية الدستورية تينن الناحيم ،والمعد من قبل وزارة المالية

 

 

 دلال جاسم الزايد                                                       

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )3(املرفق 
 

 

 

 

 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال



 

1 
 

 

 

 م 2021مارس  28التار�ــــخ: 

 سعادة السيد خالد حسين المسقطي     المحترم 

 رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته،، 

الموضوع: مذكرة بالرأي القانو�ي بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة 

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة  2016ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 6201للدولة للسنة المالية 

 

ي �شأن الموض�ع أعالە، و 
�عد بناًء ع� تكل�ف سعادتكم بتقد�م مذكرة بالرأي القانوىض

ان�ة 2002) لسنة  39االطالع ع� الدستور، وع� المرسوم بقانون رقم ( ض م �شأن الم�ي

 :   العامة للدولة، نف�د سعادتكم بما ��ي

ي تنص ع� أن "الحساب الختا�ي للشئون  113عمً� بأحكام المادة ( -1 ) من الدستور الئت

ي �قدم أوً� إ� مجلس النواب خالل األشهر الخمسة 
المال�ة للدولة عن العام المنق�ض

التال�ة النتهاء السنة المال�ة، و�كون اعتمادە بقرار �صدر عن كل من مجلس الشورى 

بمال   
�
مشفوعا النواب  عمً� ومجلس  وكذلك  الرسم�ة".  الج��دة  ي 

�ض و�ن�ش  حظاتهما 

ان�ة العامة   2002) لسنة  39) من المرسوم بقانون رقم (49بأحكام المادة ( ض �شأن الم�ي

ي تنص ع� أن "�عد الوز�ر ب�انات   مال�ة موحدة ومدققة ع� أن تتضمن وتعد�الته الئت

ي تمثل الحساب الختا�ي عن السنة   ب�انات لجميع الوزارات والجهات الحكوم�ة، والئت

المال�ة المنقض�ة، وتعد هذە الب�انات وفقا للمعاي�ي المحاسب�ة المتعارف عليها، وتقدم  

 حالتها ا� مجلس النواب خالل خمسة أشهر من تار�ــــخ�ا� مجلس الوزراء للنظر فيها و 
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عن كل   قفال الحسابات السن��ة، و�كون اعتماد الب�انات المال�ة الموحدة بقرار �صدر إ 

ي الج��دة الرسم�ة، وذلك 
من مجل�ي النواب والشورى مشفوعا بمالحظاتهما و�ن�ش �ض

) من المرسوم بقانون رقم  144قبل نها�ة السنة المال�ة الالحقة"، ووفقا ألحكام المادة (

ي أ�دت ع� نص المادة   2002) لسنة  55( �شأن الالئحة الداخل�ة لمجلس الشورى الئت

 نفة الذكر. ) من الدستور اآل 113(

ا ألحكام المواد المشار إليها أعالە، قدمت الحكومة إ�   31مجلس النواب بتار�ــــخ    ووفق�

ي  2017  مايو 
المنته�ة �ض المال�ة  الختا�ي الموحد للدولة للسنة  د�سم�ب    31م الحساب 

ام الحكومة الموقرةوُ�الحظ  . م 2016 ض ي المنصوص عل�ه.  ال�ت
 بالم�عاد القانويض

ان�ة   2002) لسنة  39) من المرسوم بقانون رقم (50إعماال لحكم المادة ( -2 ض �شأن الم�ي

ي تنص ع� أن:   العامة وتعد�الته الئت

تار�ــــخ   .أ من  أشهر  والشورى خالل خمسة  النواب  إ� مجل�ي  الوزراء  �قدم مجلس 

ض   ان�ة للسنة المال�ة المنقض�ة. إقفال الحسابات السن��ة، تق��ر أداء تنف�ذ الم�ي

امج  .ب ال�ب ان�ة  ض لم�ي  
�
ملخصا السابق  بالبند  الوارد  ان�ة  ض الم�ي تنف�ذ  أداء  تق��ر  يتضمن 

والموجودات ومحت��اته  العام  الدين  و�جما�ي  الحكوم�ة،  والجهات  المال�ة  للوزارات 

�ب�ة واأل�شطة شبه الحكوم�ة، والنتا امات الطارئة واإلعفاءات ال�ض ض ئج المحققة  واالل�ت

ات أداء أخرى.  امج الرئ�س�ة وأ�ة مؤ�ش ان�ة ال�ب ض  مقارنة باألهداف المرصودة لم�ي

الموحد     الختا�ي  الحساب  مع  الحكومة  قدمت  فقد  أعالە  المادة  بأحكام   
�
اما ض وال�ت

ي للدولة للس
ان�ةو  ،2016 د�سم�ب  31نة المال�ة المنته�ة �ض ض ، خالل تق��ر أداء تنف�ذ الم�ي

. الم�عاد القان  ي
 ويض
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ان�ة العامة الصادر بالمرسوم بقانون  49و�ش�ي إ� أن المادة (             ض ) من قانون الم�ي

�كون اعتماد الب�انات المال�ة م سالفة الذكر قد نصت ع� أن  2002) لسنة  39رقم (

 بمالحظاتهما 
�
النواب والشورى مشفوعا بقرار �صدر عن كل من مجل�ي  الموحدة 

الرس الج��دة  ي 
�ض الالحقة،  م�ة،و�ن�ش  المال�ة  السنة  نها�ة  قبل  ثم كان    وذلك  ومن 

ي 
ي اعتماد الحساب الختا�ي للسنة المال�ة المنته�ة �ض

ض البت �ض م  2016  د�سم�ب   31  يتعني

ي موعد اقصاە  2017قبل انتهاء عام  
وع� الرغم   -إال اننا    ،  2017  د�سم�ب   31م، أي �ض

ي النصوص  
ي وردت �ض الئت المواع�د المنصوص عليها �ي   -من ص�غة الوجوب  نرى أن 

ع لم ينص ع� أي اثار  مواع�د تنظ�م�ة ال تب ع� مخالفتها البطالن، ذلك أن الم�ش ي�ت

ع كلما أورد  تب حال مخالفة تلك المواع�د، وهو ذات النهج الذي يتبعه الم�ش قانون�ة ت�ت

 دا تنظ�م�ا. م�عا

ي ، بجالء،  مايز دستور ممل�ة البح��ن -3
، ف�ض ان�ة العامة للدولة وحسابها الختا�ي ض ض الم�ي بني

المادة   الفقرة (د) من  ض نصت  العامة   109حني ان�ة  ض الم�ي الدستور ع� أن: "تصدر  من 

(بقانونللدولة   المادة  جاءت  الدستور 113"،  من  الذكر، )  سالفة  أن   ،  ع�  لتنص 

المن العام  المال�ة للدولة عن  ي  الحساب الختا�ي للشئون 
�صدر    بقرار  اعتمادە�كون  �ت

ي الج��دة  
ا بمالحظاتهما، و�ن�ش �ض عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوع��

   . الرسم�ة

ع الدستوري قد احتاط لحالة ما إذا تأخر صدور قانون اعتماد   �ؤكد و  ما نقول، أن الم�ش

المادة   الفقرة ( ه) من  ي 
العامة فنص �ض ان�ة  ض انه : "إذا لم �ص  109الم�ي در قانون  ع� 

ض صدورە ....  ان�ة السابقة إ� حني ض ان�ة قبل بدء السنة المال�ة �عمل بالم�ي ض ض الم�ي ي حني
" ، �ض

، وهو ما  ض  أنه لم �عالج حالة رفض اعتماد الحساب الختا�ي من قبل أي من المجلسني

ع الدستوري قد عَ   � عدم ترت�ب أي آثار دستور�ة أو قانون�ة ع� إ َمَد �قطع بأن الم�ش
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، باعتبار أننا أمام قرار ول�س قانون، قرار رف ض اعتماد الحساب الختا�ي ض أحد المجلسني

المادة نص  لتطبيق  مطلقا  مجال  فال  ثم  بانعقاد )  85(  ومن  المتعلقة  الدستور  من 

قانون معروض   وع  الثان�ة �شأن م�ش للمرة  ض  المجلسني اختالف  ي حال  الوطئض المجلس 

 عليهما.   

لمان بغرفت�ه  اعطاء  إ�  إتا�ي عمد  فالتنظ�م الدستوري للحساب الخ  ي مناقشة  الحق  ل�ب
�ض

المالحظات عليها، الختا�ي ووضع  ع   الحساب  الم�ش أبعد من ذلك، تقديرا من  ول�س 

لجان  أو  واالستجواب  رقاب�ة كالسؤال  أدوات  �ملك  النواب  مجلس  أن  الدستوري 

لمان�ة �ستطيع  ض له وجود تجاو إن �لجأ اليها أالتحقيق ال�ب  زات. ذا ما تبني

ي ع� ما  تب   أنو قانون�ة �مكن  أدستور�ة    آثار تقدم، التأ��د ع� عدم وجود أ�ة    و�نبئض ت�ت

رفض   أو ع�  الشورى  النواب   مجلس  أو كليهما،  مجلس  الختا�ي  ،  الحساب  اعتماد 

 . للدولة

بالحساب  -4 المرفق  المسئول�ة  بخطاب   ، ي الوطئض واالقتصاد  المال�ة  وزارة  أوضحت 

، أن حكومة   الرقابة  دارة المال�ة ونظم  ممل�ة البح��ن تحرص ع� تطبيق نظم اإل الختا�ي

والعائد  التكلفة  اعتبارات  وتطب�قها  وضعها  عند  يرا�  ي  والئت المالئمة،  الداخل�ة 

والمخاطر، وقد تم تصم�م هذە النظم بح�ث تضمن بالقدر المقبول حصول الوزارات  

مو  ع�  المعامالت  تنف�ذ  قبل  الحكوم�ة  والشورى والجهات  النواب  مجل�ي  افقة 

ض والنظم الصادرة و�سج�ل المعامالت  م بالقوانني ض ، كما تل�ت ض بحسب ما تقتض�ه القوانني

ي   بالشكل المالئم بغرض تحد�د المسئول�ة والحفاظ ع� الممتل�ات والموجودات الئت

اف الحكومة.   تقع تحت ادارة وا�ش
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ي حول الحساب الختا�ي الموحد   دار�ة بموجب الرأي فاد ديوان الرقابة المال�ة واإل أ -5 المهئض

للدولة بأنه قام بأعمال الرقابة ع� الحساب الختا�ي الموحد للدولة والذي يتضمن ب�ان  

ي  اإل 
،  2016د�سم�ب    31يرادات والم�وفات الموحد للدولة للسنة المال�ة المنته�ة �ض

ي تتكون من أهم الس�اسات المحاسب�ة والمعلومات اال�ضواإل  اح�ة األخرى  �ضاحات الئت

خلو  من  معقولة  تأ��دات  ع�  الحصول  بهدف  الموحد،  الختا�ي  بالحساب  الواردة 

 الحساب الختا�ي الموحد للدولة من أي معلومات جوه��ة خاطئة. 

الحساب   -6 بدراسة  الشورى  مجلس  ي 
�ض واالقتصاد�ة  المال�ة  الشؤون  لجنة  تختص 

ي  
�ض المنته�ة  المال�ة  للسنة  الموحد  تنف�ذ 2016م�ب  د�س  31الختا�ي  أداء  وتق��ر   ،

ان�ة، من النوا�ي اآلت�ة:  ض  الم�ي

إعداد  .أ عند  المال�ة  واألنظمة  ض  والقوانني بالدستور  المال�ة  وزارة  ام  ض ال�ت من  التحقق 

ي  
�ض المنته�ة  المال�ة  للسنة  الموحد  الختا�ي  أداء    ،2016  د�سم�ب   31الحساب  وتق��ر 

ام   ض االل�ت وكذلك  ان�ة،  ض الم�ي الحساب تنف�ذ  إعداد  ي 
�ض المتبعة  المحاسب�ة  بالس�اسات 

 .  الختا�ي

ان�ات الملحقة    2016ة  أن الحساب الختا�ي للسنة المال� التحقق من   .ب ض يتضمن الم�ي

ض المتعلقة بفتح االعتمادات اإلضاف�ة خالل السنة المال�ة  ي ذلك القوانني
والمستقلة بما �ض

 م. 2016

ان .ج ض م  2016�ة العامة للدولة للسنة المال�ة  التحقق من احتواء تق��ر تنف�ذ أداء الم�ي

ي  
�ض المعتمدة  اإلجمال�ة  والم�وفات  اإليرادات  توضح  ي  الئت التفص�ل�ة  الب�انات  ع� 

ان�ة العامة للدولة للسنة المال�ة  ض  م، واإليرادات والم�وفات الفعل�ة و�جراء 2016الم�ي
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(إيرا المعتمدة  ان�ة  ض الم�ي ض  بني الفرق  �سبة  وتحد�د  بينهما،  وم�وفات) مقارنة  دات 

ي تقف وراء هذا التباين.  ان�ة الفعل�ة (إيرادات وم�وفات)، وتحد�د األسباب الئت ض  والم�ي

المال�ة  . د للسنة  الموحد  الختا�ي  الحساب  ع�  تؤثر  أن  �مكن  ي  الئت المالحظات  وضع 

ي 
ان�ة. 2016د�سم�ب   31المنته�ة �ض ض  م، وتق��ر أداء تنف�ذ الم�ي

ان�ة العامة للدولة للسنة    �مكن للجنة طلب مرئ�ات الجهات  -7 ض المعن�ة المشمولة بالم�ي

ي تتعلق بتنف�ذ المشار�ــــع المدرجة   م 2016  ال�ةالم لالست�ضاح منها عن بعض األمور الئت

ض االعتمادات المخصصة لهذە المشار�ــــع   ي تقف وراء التفاوت بني ان�ة واألسباب الئت ض بالم�ي

 والم�وفات الفعل�ة عليها. 

ي اختصاص الل  -8
جنة عند مناقشة الحساب الختا�ي للدولة للسنة المال�ة ال �دخل �ض

لسنة  2016 السنوي  التق��ر  مناقشة  المال�ة 2016م  الرقابة  ديوان  عن  الصادر  م، 

واإلدار�ة، ح�ث إن الديوان ُملزم بتقد�م تق��رە السنوي إ� كل من الحكومة ومجلس  

الدستور (و�ذا ما تم تقد�م التق��ر ) من  116وذلك استنادا� لنص المادة (النواب فقط،  

ف الشورى  ر إا� مجلس  يتم �شكل غ�ي  ببعض   ،)س�ي ن ذلك  االستئناس  ول�ن �مكن 

ي الحساب الختا�ي 
ي التق��ر لغرض التحقق من الب�انات الواردة �ض

المالحظات الواردة �ض

ان�ة.  ض   أو تق��ر أداء تنف�ذ الم�ي

ام،،،هذا ما لزم ب�انه، وتفضلوا بقبول فا  ئق التقدير واالح�ت

 

 المستشار ع�ي عبدهللا العرادي                         المستشار خالد نجاح محمد    

ي لشئون اللجان   
ي لشئون اللجان                      المستشار القانوىض

 المستشار القانوىض

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
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 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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