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 ملخص لتقرير 

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان
د�سمبر  31لحساب الختامي الحت�اطي األج�ال القادمة للسنة المال�ة المنته�ة في ا

 �عد تدق�قه من قبل دیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة 2016

 مضمونه
وأداءه المالي  2016د�سمبر  31ال القادمة �ما في�ظهر المر�ز المالي الحت�اطي األج�

 والتدفقات النقد�ة للسنة المنته�ة بذلك التار�خ

 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

 ___ على اجللسةالعرض 

رأي ديوان الرقابة املالية 

 واإلدارية

خلص الرأي المهني لدیوان الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة حول الب�انات المال�ة لحساب احت�اطي 
، إلى أن هذه الب�انات 2016د�سمبر  31ة المنته�ة بتار�خ األج�ال القادمة للسنة المال�

تظهر �صورة عادلة، من �ل الجوانب الجوهر�ة (المر�ز المالي الحت�اطي األج�ال القادمة 
وأداءه المالي والتدفقات النقد�ة للسنة المنته�ة بذلك التار�خ)  2016د�سمبر  31كما في 

 ا لمتطل�ات المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة.وفقً 

ؤون رأي جلنة الش

التشريعية والقانونية 

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

 اعتماد الحساب الختامي قرار جملس النواب

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 اعتماد الحساب الختامي

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
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  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

 31بشأن احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية يف 

 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،2016ديسمرب 
 

 

 الفصل التشریعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 
 

 مقدمة:

)، 3د  5ل م ق / ف  ص 600م 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 

 31الحس������اب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للس������نة المالیة المنتھیة في واالقتص������ادیة 

راس�������تھ ، على أن تتم دبعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة ،2016دیس�������مبر 

 وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس.

 

 

: إجراءات اللجنة:
ً
 أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:

 :ةھا اآلتیاتفي اجتماع تدارست اللجنة الحساب الختامي المذكور )1(
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 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

 ،2016دیسمبر  31القادمة للسنة المالیة المنتھیة في الحساب الختامي الحتیاطي األجیال  -

 بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة.

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین للجنة.  -

 

 اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:شارك في 

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

 السید علي عبدهللا العرادي
المستشار القانوني لشؤون اللجان / 

 مدیر إدارة البحوث والدراسات
 واالقتصاديالمستشار المالي  السیدة زھرة یوسف رحمة

 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع
 إدارة شؤون اللجان

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

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي
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ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية 
ً
 والقانونية:ثاني

رأت لجنة الش����ؤون التش����ریعیة والقانونیة بمجلس الش����ورى س����المة الحس����اب الختامي 

بعد تدقیقھ من قبل  ،2016دیس�����مبر  31الحتیاطي األجیال القادمة للس�����نة المالیة المنتھیة في 

 دیوان الرقابة المالیة واإلداریة؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة.

 

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

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

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

اًصا یسمى "حساب احتیاطي األجیال القادمة" ترصد تفتح وزارة المالیة حسابًا خعلى أنھ "

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

 فیھ المبالغ المقتطعة من تصدیر النفط وعوائد استثمارھا.

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

تھ، وإعداد الحساب الختامي للحساب لكل سنة مالیة، وعرضھ على مجلس اختصاصا

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

 للحساب.

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

 .للمرسوم اوفقً 

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

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

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

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

خارج مملكة البحرین اعتباًرا من أول السنة المالیة التالیة لنفاذ ھذا القانون، لتكوین 
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احتیاطي األجیال القادمة" وال یجوز خفض المبلغ المقتطع أو "احتیاطي خاص یسمى 

 .لعملیات االستثماریة إال بقانون"زیادتھ أو التصرف بأموال االحتیاطي لغیر ا

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

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

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

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

 مشفوًعا بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة".

الحساب  2017مایو  31عمالً بأحكام المادة المذكورة أعاله أحالت الحكومة بتاریخ  .6

بعد تدقیقھ  2016دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في الختامي الحتیاطي األجیال القادمة 

 من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، لغرض اعتماده وبیان المالحظات حولھ. 

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

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

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

ونتائج عملیاتھ والتغیرات في التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ  2016دیسمبر 

 وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

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

البیانات المالیة المدققة للحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة المنتھیة 

، والتوصیة باعتماده مع بیان المالحظات علیھ، وخاصة فیما یتعلق 2016دیسمبر  31في 

ب، وضرورة استثمارھا استثماًرا اقتصادیًا مجزیًا، وكذلك باستثمارات أموال الحسا

 ضرورة ترشید المصروفات المتكررة غیر الجوھریة.
 

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

 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية: ،2016ديسمرب 
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بة المالیة واإلداریة بالتدقیق على الحساب الختامي الحتیاطي األجیال قام دیوان الرقا .1

القادمة والذي یتضمن بیان المركز المالي وبیان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر 

وبیان التدفقات النقدیة وأھم السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات األخرى للسنة المالیة 

 ذلك وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.، و2016دیسمبر  31المنتھیة في 

أصدر دیوان الرقابة المالیة واإلداریة رأیًا غیر متحفظ على البیانات المالیة، مؤكدًا أن  .2

البیانات تظھر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوھریة، المركز المالي الحتیاطي 

عملیاتھ والتغیرات في التدفقات النقدیة  ، ونتائج2016دیسمبر  31األجیال القادمة كما في 

 للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.

قام الدیوان بتدقیق البیانات المالیة وفقًا ألحكام قانون الرقابة المالیة واإلداریة ومعاییر  .3

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

The International Organization of Supreme Audit Institutions 

“INTOSAI” وتعتبر منظمة مستقلة غیر سیاسیة، تتمثل أھدافھا األساسیة في تبادل  ،

اآلراء والخبرات والتجارب بین األجھزة الرقابیة في مجال الرقابة على األموال 

اءلة، إضافة إلى تطویر والممتلكات العامة، وترسیخ مبادئ الشفافیة واإلفصاح والمس

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 

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

المستمر للرقابة الحكومیة. وتتخذ منظمة االنتوساي من العاصمة النمساویة فینّا مقًرا 

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

 األموال والممتلكات العامة.

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

  الذي تم التوصل إلیھ.
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، 2017مایو  18تم إنجاز عملیات التدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة في  .5

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

لبیانات المالیة لالحتیاطي وعرضھا إن مجلس احتیاطي األجیال القادمة مسؤول عن إعداد ا .6

بشكل عادل وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. إن ھذه المسؤولیة تتضمن تصمیم 

وتنفیذ واتباع أنظمة رقابة داخلیة مناسبة إلعداد وعرض البیانات المالیة بصورة عادلة 

 وخالیة من أیة معلومات جوھریة خاطئة.

) من دور االنعقاد السنوي العادي الثالث 227موقر قراره رقم (أصدر مجلس النواب ال .7

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

دیسمبر  31باعتماد الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة المنتھیة في 

 یة واإلداریة، مشفوًعا بمالحظات المجلس.بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المال 2016

 

ا: حتليل احلساب اخلتامي 
ً
حتياطي األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية الخامس

 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية: ،2016ديسمرب  31يف 

 
 الموجودات: )1

 دوالر أمریكي    

 2015 2016 البیان
 الموجودات
 غیر المتداولةالموجودات 

 21,336,305 21,740,345 استثمارات عقاریة
 359,550,166 402,350,153 استثمارات متاحة للبیع

 380,886,471 424,090,498 إجمالي الموجودات غیر المتداولة
 الموجودات المتداولة

 3,539,890 7,096,308 مدینون وأرصدة مدینة أخرى
 96,814,956 165,870,722 ودائع ثابتة

 72,714,284 18,016,679 النقد وما في حكمھ
 173,069,130 190,983,709 إجمالي الموجودات المتداولة

 553,955,601 615,074,207 إجمالي الموجودات
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، حیث 2015مقارنة بالعام  2016بشكل ملحوظ في العام  حتیاطيالارتفع حجم موجودات ا

رتفاع قیمة الموجودات غیر المتداولة ا%. ویرجع ذلك إلى 11.03بلغت الزیادة حوالي 

 2015ملیون دوالر في العام  380.886(استثمارات عقاریة واستثمارات متاحة للبیع) من 

الموجودات المتداولة بنسبة . كما ارتفعت 2016ملیون دوالر في العام  424.090إلى 

 .2016و 2015% بین العامین 10.35

 

 االحتیاطي المتراكم: )2

ملیون  576.642ملیون دوالر إلى حوالي  530.874من  تراكمارتفع االحتیاطي الم -

. كما یتضح من الجدول 2016و 2015% بین العامین 8.62دوالر، أي بزیادة بلغت 

 أدناه:
 دوالر أمریكي

معدل النمو بین  2015 2016 البیان
 العامیین

 %11 478,012,780 530,685,364 رصید اإلحتیاطي في بدایة السنة
 %19.4 7,179,912 8,572,524 أرباح السنة

 %)17.8( 45,492,672 37,384,220 األموال المستلمة من وزارة المالیة
 8.7 530,685,364 576,642,108 الرصید في نھایة السنة

 

 

إلى زیادة أرباح السنة  2016الزیادة في رصید االحتیاطي التراكمي في العام ترجع  -

 %.11%، وزیادة رصید االحتیاطي في بدایة السنة بمقدار نمو 19.4بمعدل 

نخفاض أسعار %)، وذلك ال17.8انخفاض األموال المستلمة من وزارة المالیة بمعدل ( -

 لبرمیل.دوالر ل 40إلى ما دون من  2016النفط في العام 
 

ستثمارات العقاریة ورصید قیمة االستثمارات المتاحة للبیع بنسبة ارتفع رصید كل من اال )3

 على التوالي، كما یتضح من الجدول أدناه: 2016و 2015% بین العامین 12% و2بلغت 
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 دوالر أمریكي

 2015 2016 البیان
 استثمارات عقاریة

 - 21,336,305 رصید االستثمارات العقاریة في بدایة السنة
 20,702,952 - تحویالت من رصید العقارات

 183,359 404,040 اإلضافات خالل السنة
 449,994 - ربح من إعادة تقییم االستثمارات العقاریة

 21,336,305 21,740,345 اإلجمالي
 

 

 

 دوالر أمریكي

 2015 2016 البیان
 استثمارات متاحة للبیع
 246,618,694 359,550,166 الرصید في بدایة السنة

 115,703,971 28,725,594 اإلضافات
 - )55,309( االستبعادات

تغیرات القیمة العادلة غیر المحققة من إعادة تقییم 
 االستثمارات المتاحة للبیع

16,777,297 3,387,849 

فروقات تحویل عمالت أجنبیة غیر محققة 
 لالستثمارات المتاحة للبیع غیر النقدیة

)1,285,674( )4,768,842( 

الرسوم اإلداریة للمحافظ االستثماریة المخصومة 
 مباشرة من المحافظ

)1,361,921( )1,391,506( 

 359,550,166 402,350,153 الرصید في نھایة السنة
 

 

 

 

 الودائع الثابتة: )4

ملیون دوالر في عام  165.870لتبلغ  وائدلي الودائع الثابتة التي تدر عارتفع إجما )أ

ملیون دوالر. في حین انخفضت  96.814حیث بلغت  2015مقارنة بالعام  2016

 2015ملیون دینار في العام  22.714قیمة الحسابات الجاریة ذات العائد الصفري من 

  %.86.7، أي بنسبة انخفاض بلغت 2016ملیون دوالر فقط في العام  3.016إلى 

 اتحسابالأنھ تمت زیادة األموال المستثمرة بشكل أكبر بدالً من تجمیدھا في مما یعني 

لتعزیز أداء وھو ما تشید بھ اللجنة  حتیاطياالدر أي عائد على تال التي  ةجاریال

 حتیاطي.اال
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 دوالر أمریكي

 2015 2016 البیان
National Bank of Bahrain 40,000,000 5,173,323 

Ahli United Bank 37,584,259 20,266,272 
Al Salam Bank 25,196,000 25,023,580 

Bahrain Islamic Bank 19,093,334 19,296,910 
Arab Bank 19,000,000 - 

BBK 15,392,629 17,556,887 
BMI Bank 9,604,500 9,497,984 

 96,814,956 165,870,722 اإلجمالي
 

 

 

 دوالر أمریكي

 2015 2016 البیان
 حسابات جاریة بالبنوك

Gulf International Bank 3,016,679 22,714,284 
 22,714,284 3,016,679 إجمالي الحسابات الجاریة بالبنوك

 

 

 

 

 2015% بین العامین 27.91بنسبة بلغت  حتیاطيالادات وقد ترتب على ما سبق، ارتفاع إیرا

، حیث بلغت نسبة النمو 2016عام في ال حتیاطيالا. كما كان ھناك نمو كبیر في أرباح 2016و

 ، كما ھو مبین في الجدول أدناه:2015% مقارنة بالعام 315حوالي 
 دوالر أمریكي 

 نسبة النمو 2015 2016 البیان
 اإلیرادات

 17.4 4,830,925 5,671,700 إیرادات االستثمارات
 40.5 2,096,394 2,945,100 إیرادات الودائع الثابتة

 34.8 3,546,132 4,780,041 المصروفات التشغیلیة من الدولةدعم 
 27.9 10,473,451 13,396,841 إجمالي اإلیرادات

 46.5 إجمالي المصروفات
 - )3,546,132( )4,780,041( المصروفات التشغیلیة لالحتیاطي

 - )205,254( )44,079( خسائر تحویل العمالت األجنبیة
 - )346( )197( رسوم بنكیة

 إیرادات أخرى
 - 449,994 0 أرباح من إعادة تقییم االستثمارات العقاریة

 - 8,199 0 إیرادات أخرى
 19.4 7,179,912 8,872,524 أرباح السنة المحولة إلى االحتیاطي المتراكم

 %315 5,798,919 24,064,147 مجموع أرباح السنة والدخل الشامل
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 2015بین العامین  % مقارنة17.4ستثمارات بنسبة الیرادات اإارتفع معدل نمو  -

 .2016و

% مقارنة بین العامین 40.5وقد حققت إیرادات الودائع الثابتة معدل نمو أعلى بنسبة  -

 .2016و 2015

 2015% مقارنة بین العامین 34.8ارتفع دعم المصروفات التشغیلیة من الدولة بمعدل  -

 .2016و

أن النسبة األكبر التي ساھمت في اإلیرادات ھي إیرادات الودائع تبین من الجدول أعاله،  -

أقل من  وھي%، 17.4% ولیست إیرادات االستثمارات والتي بلغت 40.5الثابتة وبنسبة 

مما یعني أن ھناك %، 34.8 حیث وصلت إلىدعم المصروفات التشغیلیة لالحتیاطي 

 ستثمارات.الاالستثماریة لتحسین ھذه النسبة المنخفضة من ا ةلسیاسامراجعة لضرورة 
 

 حتیاطي:المصروفات التشغیلیة لال )5

بناًء على  لحساب احتیاطي األجیال القادمةقدم كدعم حتیاطي تُ الالمصروفات التشغیلیة ل

بشأن نظام عمل مجلس احتیاطي  2008) لسنة 25) من المرسوم رقم (13نص المادة (

عتمادات المالیة الالزمة ألداء أعمال المجلس في اال ھذه األجیال القادمة على أن تدرج

 المیزانیة العامة للدولة.

 نسبة النمو 2015 نسبة المساھمة 2016 البیان

 23.3 2,387,677 61.6 2,943,355 ستثماریةاالالرسوم اإلداریة للمحافظ 
 144.3 558,313 28.5 1,363,770 ستشاریةرسوم الخدمات اال

 )7.7( 261,076 5.0 240,848 حتیاطيرواتب القائمین على حساب اال
 - 288,636 3.1 148,936 حتیاطي*مكافآت أعضاء مجلس اال

 - 13,298 0.3 13,298 أتعاب مدققي الحسابات
 88.1 37,132 1.5 69,834 مصروفات أخرى

 34.8 3,546,132 100 4,780,041 اإلجمالي
ً لقرار مجلس الوزراء رقم  2016، 2015، 2014مكافآت أعضاء المجلس لألعوام  * لم تدفع حتى تاریخھ نظراً لتجمید صرف المكافآت وفقا

-2015والشركات الحكومیة لمدة دورتي میزانیة تشمل المیزانیة الحالیة  ) بشأن تجمید صرف مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان2334-5(

 .2018-2017ودورة المیزانیة  2016
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%، وترجع نسبة 34.8بقدر  اجمالي المصروفات التشغیلیة لالحتیاطي ارتفاعً إشھد  -

%، والمصروفات األخرى 144.3ستشاریة بنسبة االرتفاع إلى زیادة رسوم الخدمات اال

 %.23.3ستثماریة بنسبة %، والرسوم اإلداریة للمحافظ اال88.1بنسبة 

 

ا: رأي اللجنة:
ً
 سادس

        
 31الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة للسنة المالیة المنتھیة في تدارست اللجنة 

واطلعت على قرار مجلس بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة،  ،2016دیسمبر 

حیث رأت  باعتماده، وعلى رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى النواب

سالمتھ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المقدمة من 

وتم تبادل وجھات النظر حولھ من قبل أصحاب السعادة أعضاء  قبل المستشارین القانونیین للجنة.

 المستشار المالي واالقتصادي.والمستشارین القانونیین للجنة واللجنة 
 

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 

في دور االنعقاد العادي الثالث من  2021مارس  16بتاریخ أصدر مجلس النواب قراره باعتماده 

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

 .2021مارس  23بمجلس الشورى بتاریخ 

 

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

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

 حتیاطيفي حیاة كریمة ومستقبل آمن، بما یستتبعھ ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال اال

 واستثمارھا؛ فإنھا تود أن تبدي المالحظات اآلتیة:
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 مالحظات اللجنة: 
 37,384,220حیث بلغت  2016المستلمة من وزارة المالیة في العام انخفاض األموال أ)  

، أي 2016دوالر في العام  45,492,672والتي بلغت  2015دوالر مقارنة بالعام 

إلى أقل  2016%)، وذلك لتراجع أسعار النفط في العام 17.8بنسبة انخفاض بلغت (

زیادة عوائد على  حتیاطيالاأن یعمل وتأمل اللجنة للبرمیل.  ادوالرً  40من 

 ستثمارات.اال

عام الملیون دوالر في  165.870ائد لتبلغ وارتفع إجمالي الودائع الثابتة التي تدر ع )ب

ملیون دوالر. في حین انخفضت  96.814حیث بلغت  2015مقارنة بالعام  2016

 2015ملیون دینار في العام  22.714قیمة الحسابات الجاریة ذات العائد الصفري من 

.  )%86.7(، أي بنسبة انخفاض بلغت 2016ملیون دوالر فقط في العام  3.016إلى 

مما یعني أنھ تمت زیادة األموال المستثمرة بشكل أكبر بدالً من تجمیدھا في الحسابات 

وھو ما تشید بھ اللجنة لتعزیز أداء  ،حتیاطيالاال تدر أي عائد على  يالجاریة الت

 .حتیاطيالا

ي إیرادات الودائع الثابتة ھ حتیاطيالالوحظ أن النسبة األكبر التي ساھمت في إیرادات  )ج

أقل وھي %، 17.4% ولیست إیرادات االستثمارات والتي بلغت 40.5والتي بلغت 

%، 34.8وصلت إلى  التيمن الدعم المقدم من وزارة المالیة للمصروفات التشغیلیة و

ستثماریة بشكل أفضل لتحسین ھذه الا ةلسیاسالمراجعة مما یعني أن ھناك ضرورة 

 ستثمارات.الالمنخفضة من امن العوائد النسبة 

%، إال أنھ ال تزال العوائد على 19.4على الرغم من ارتفاع أرباح السنة بنسبة  )د

منخفضة بشكل  ؛ستثمارات المتاحة للبیع، والودائع الثابتة، وإجمالي الموجوداتاال

ومن جانب آخر، فقد شكلت مساھمة رسوم  من جانب. ، ھذا%2ملحوظ ال تتجاوز 

%، 144.3ستشاریة من المصروفات التشغیلیة النسبة األكبر حیث بلغت الالخدمات ا

نعكاس المبالغ الكبیرة المدفوعة للخدمات اكان من المتوقع  ھإال أن اللجنة ترى أن

 علیھ.ما ھو بشكل أفضل م 2016في العام  حتیاطياالستشاریة على أداء الا
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ا بعد جمالي المصروفات التشغیلیة لالحتیاطي عامً إلوحظ أن ھناك زیادة مستمرة في  )ه

ملیون دوالر  4.780ما یقدر بمبلغ  2016جمالي المصروفات في العام إعام، فقد بلغ 

% من 34.8ملیون دوالر، أي بارتفاع قدره  3.546حیث بلغت  2015مقارنة بالعام 

حتیاطي بترشید النفقات إدارة االاللجنة  صيوعلیھ توإجمالي المصروفات التشغیلیة، 

 تیاطي.حیؤثر على أداء وجودة عمل اال لى الحد الذي الإ

 
ترى اللجنة أھمیة اطالع المواطنین على أداء احتیاطي األجیال القادمة، وذلك من باب و

الشفافیة، وقد یتم ذلك من خالل نشر البیانات المالیة بصورة دوریة في الموقع اإللكتروني 

لوزارة المالیة واالقتصاد الوطني، بما یعكس أداء مجلس إدارة احتیاطي األجیال القادمة 

 .حتیاطياعلیة إدارتھ لالوف

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

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

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

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

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

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

 في مناقشة الحساب محل النظر.
  

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

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

 اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة على اعتماده.
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 :
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:سابعا

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

 مقرًرا أصلیـــــًا. الدكتور عبدالعزیز حسن أبلسعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیـًا.  األستاذ جواد حبیب الخیاطسعادة  .2

 

 

ا: توصية اللجنة:
ً
 ثامنـ

سنة المالیة المنتھیة في  الموافقة على اعتماد  31الحساب الختامي الحتیاطي األجیال القادمة لل

بالمالحظات الواردة في بعد تدقیقھ من قبل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة،  ،2016دیس�������مبر 

 ھذا التقریر.

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                                      رضا عبداهللا فرج       

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
 

 



 
 

 

  

 
       
 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



 

1 

 

 

 م  2021 مارس 24 :التاريخ

 

 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية 

 
 

ديسمبر  31الية المنتهية في الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالموضوع: 

 .تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، بعد 2016

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

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

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

تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية ، بعد 2016ديسمبر  31الية المنتهية في القادمة للسنة الم

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة  ،واإلدارية

 الشؤون المالية واالقتصادية.

 

 سععععع اتاللجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  عقدت م2021 مارس 24وبتاريخ      

الية المنت ية الحسؤا  الختام  الحتياط  اج يال القادمة للسؤنة المعلى حيث اطلعت ، ينعشعروال

، وقرار مجلس النوا  تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، بعد 2016ديسمبر  31ف  

 .بشأنه
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الحسا  الختام  الحتياط  اج يال إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة   

تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية ، بعد 2016ديسؤؤؤؤؤؤمبر  31الية المنت ية ف  القادمة للسؤؤؤؤؤؤنة الم

 تور.لمبادئ وأحكام الدس ،واإلدارية

 

 

 رأي اللجنة:

 

الية المنتهية في الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة الم ترى اللجنة سالمة      

 ن النؤؤاحيتينم ،تععدقيقععه من قبععل ديوان الرقععابععة المععاليععة واإلداريععة، بعععد 2016ديسعععععععمبر  31

 .والقانونية الدستورية

 

 

 

 

 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
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 2021مارس     28التار�ــــخ: 

 سعـادة السيـد خالـد حسيـن المسقطــي   المحتـرم

 رئيـس لجنـة الشئـون الماليـة واالقتصاديـة

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته،،،       

القانو�ي بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية الموضوع: مذكرة بالرأي 

  31المدققة لحساب احتياطي األجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 

 ، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية2016ديسمبر 

 

الموض�ع   �شأن  ي 
القانوىض بالرأي  مذكرة  بتقد�م  سعادتكم  تكل�ف  ع�  بناًء 

) 39بعد االطالع ع� الدستور، وع� المرسوم بقانون رقم (و  المذكور أعالە،

ان�ة العامة للدولة، وع� قانون ديوان الرقابة المال�ة 2002لسنة   ض م �شأن الم�ي

) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  لسنة  16واإلدار�ة  وع�   2002)  وتعد�الته، 

) رقم  لسنة  28القانون  لأل   2006)  االحت�ا�ي  نف�د �شأن  القادمة،  ج�ال 

 :  سعادتكم بما ��ي

1.  ) المادة  (1تنص  رقم  القانون  من  لسنة  28)  لألج�ال   2006)  االحت�ا�ي  �شأن 

ي��د  برم�ل نفط خام  أم���ي واحد من سعر كل  "ُ�قتطع دوالر  أنه  القادمة ع� 

السنة   40سعرە ع�   أول  اعتبارا� من  البح��ن  دوالرا� و�تم تصديرە خارج ممل�ة 

 احت�ا�ي األج�ال "حت�ا�ي خاص �س�  المال�ة التال�ة لنفاذ هذا القانون، لتك��ن ا
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وال �جوز خفض المبلغ المقتطع أو ز�ادته أو الت�ف بأموال االحت�ا�ي  القادمة"  

 .لغ�ي العمل�ات االستثمار�ة إال بقانون"

2. ) المادة  (5تنص  رقم  القانون  من  لسنة  28)  لألج�ال   2006)  االحت�ا�ي  �شأن 

ال الحساب  الحكومة  "تقدم  أن  ع�  األج�ال القادمة  احت�ا�ي  لحساب  ختا�ي 

األشهر   النواب خالل  إ� مجلس  المال�ة  الرقابة  ديوان  قبل  المدقق من  القادمة 

الخمسة التال�ة النتهاء السنة المال�ة، و�كون اعتماد الحساب الختا�ي بعد موافقة  

 بمالحظاتهما، و�ن�ش 
�
تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا

ي الج��دة ال
 رسم�ة". �ف

التق��ر   2017مايو    31عمً� بأحكام المادة المذكورة أعالە أحالت الحكومة بتار�ــــخ   .3

السنوي والب�انات المال�ة المدققة لحساب احت�ا�ي األج�ال القادمة عن السنة 

ي  
، بعد تدق�قه من قبل ديوان الرقابة المال�ة  2016د�سم�ب    31المال�ة المنته�ة �ف

ه. وُ�الحظ أن الحساب الختا�ي اعتمادە و��ان المالحظات حول، لغرض  واإلدار�ة

المادة ( اليوم االخ�ي من  إحالته خالل  متتقد   ي 
انون  ) من ق5الم�عاد المحدد �ف

 .سالفة الذكر االحت�ا�ي لألج�ال القادمة

إن ديوان الرقابة المال�ة واإلدار�ة قد مارس الرقابة ع� الب�انات المال�ة الحت�ا�ي  .4

أن األج�ا إ�  ذهب  عل�ه، ح�ث  أ�ة مالحظات جوه��ة  �سجل  ولم  القادمة،  ل 

الما�ي الحت�ا�ي  المركز  الجوه��ة  الجوانب  الب�انات تظهر بصورة عادلة من كل 

ي  
ي التدفقات 2016د�سم�ب    31األج�ال القادمة كما �ف

ات �ف م ونتائج عمل�اته والتغ�ي

 للمعاي
�
 �ي الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة. النقد�ة للسنة المنته�ة بذلك التار�ــــخ وفقا
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ي مراجعة   .5
ينح� اختصاص لجنة الشؤون المال�ة واالقتصاد�ة بمجلس الشورى �ف

المال�ة  السنة  عن  القادمة  األج�ال  احت�ا�ي  لحساب  المدققة  المال�ة  الب�انات 

ي  
مع ب�ان  أو برفض اعتمادە،  والتوص�ة باعتمادە  م،  2016د�سم�ب    31المنته�ة �ف

ورة   المالحظات  و�ف الحساب،  أموال  باستثمارات  يتعلق  ف�ما  وخاصة  عل�ه، 

ورة ترش�د الم�وفات المتكررة  ، وكذلك �ف
�
 مج��ا

�
استثمارها استثمارا� اقتصاد�ا

 غ�ي الجوه��ة. 

 

ام،،،   وتفضلوا بقبول فائق 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

 
 

 )4(املرفق 
 

 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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