
 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ١(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

                                                              
  
  

  

 ٥   الثانيةةمضبطـة اجللسة االستثنائي

  دور االنعقاد العادي الثالث
  الفصــل التشريعــي األول

  

      ) ٢ (ةاالستثنائي: الرقـم 
 ١٠  هـ١٤٢٦ مجادى الثانية ٧: التاريخ 

  م٢٠٠٥ يوليو ١٣      
  

الستثنائية الثانية من دور االنعقاد العادي الثالث من عقد جملس الشورى جلسته ا
الفصل التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، 

 ١٥مجادى الثانـية من شهر   والنصف من صباح يوم األربعاء السابعالتاسعةعند الساعة 

ك برئاسة صاحب م ، وذل٢٠٠٥ يوليوهـ املوافق للثالث عشر من شهر ١٤٢٦
 وحضور أصحاب ،السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى 

السعادة أعضاء الس ، وسعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم األمني العام 
  : هذا وقد مثل احلكومة كل من . لس الشورى 

 ٢٠   لشئون جملسي الشورى   سعـادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة -١

  .  والنواب 
  .  سعادة الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير املالية -٢

  

  :كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم 
  ٢٥ 

 : من وزارة الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب  •
 . السيد ياسر رمضان املستشار القانونـي للوزير  -١
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 :من وزارة املالية  •
 .هيم بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة  الشيخ إبرا -١
 . السيد عارف صاحل مخيس وكيل الوزارة املساعد للشئون املالية  -٢
 . السيد نبيل محد الدوسري مدير اخلزانة  -٣
 ٥ . السيد أمحد جاسم فراج مدير إدارة امليزانية  -٤

 . السيد فواز حممد مطر مدير املشاريع  -٥
 . السيد طه حممود فقيهي رئيس املشاريع  -٦
 . السيد ناجح سلمان طواش رئيس اخلدمات االجتماعية  -٧
 . السيد عبدالكرمي حممد بوعالي رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل  -٨
 ١٠ . السيد أمحد عثمان طاهر خبري إعالمي  -٩

 . السيد خالد إبراهيم عبدالغفار املستشار القانونـي  -١٠
  

ونـي للمجلـس ،    كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القان       
والسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أمحد عبـداهللا             
 ١٥ناصر األمني العام املساعد لشئون الس ، والسيد أمحد عبداهللا احلـردان األمـني العـام              

دارة املساعد للشئون اإلدارية واملالية واملعلومات ، والسيد إمساعيل إبراهيم أكربي مدير إ           
العالقات العامة واإلعالم واملراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء األقسام وموظفي األمانة           

  :العامة ، مث افتتح سعادة الرئيس اجللسة 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــــس

م اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة االستثنائية الثانية من دور االنعقاد العادي            بس
ونبدأ بتالوة أمساء األعضاء املعتذرين ، فقد اعتذر        . ي األول   الثالث من الفصل التشريع   

مجال فخرو وإبراهيم نونو وجالل العـايل       : عن حضور هذه اجللسة كل من اإلخوة        
ومحد النعيمي وعبدالرمحن الغتم والدكتور الشيخ علي آل خليفـة ، وـذا يكـون               

 ٢٥ على مـضبطة    قبأن التصدي وأود إخطاركم   . النصاب القانوين النعقاد اجللسة متوافرا      

وننتقل اآلن إىل البند التايل مـن جـدول     . اجللسة السابقة سيكون يف اجللسة القادمة       
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السيد خليفة   صاحب السعادة    رسالةاألعمال واخلاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتين        
جملس النواب خبصوص قرار     إليهبن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى          ا

إىل  وقد قمت بإحالتـه    . صندوق النفقة  بإنشاءس الشورى بشأن مشروع قانون      جمل
 السيد خليفـة   صاحب السعادة رسالةكما وصلتين   . جلنة الشئون التشريعية والقانونية     

 ٥جملس النـواب خبـصوص      إليهبن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى          ا

ـ              لـسنة  ) ٥٥(انون رقـم    مشروع قانون بتعـديل بعـض أحكـام املرسـوم بق
م بشأن الالئحة الداخلية لس الشورى ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام ٢٠٠٢

  م بشأن الالئحة الداخلية لـس الـشورى        ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٥(املرسوم بقانون رقم    
  واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقـم          ،) واملتعلق بإضافة مادة    ( 
 ١٠م بشأن الالئحة الداخلية لس الشورى مقدم من مخـسة مـن            ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٥(

وقد قمت بإحالته إىل جلنة الشئون التشريعية       .  النوابأصحاب السعادة أعضاء جملس     
الـرأي  وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بأخـذ            . والقانونية  

مـل يف القطـاع األهلـي    مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الع  النهائي على 
وقد وافق الـس علـى هـذا         . م١٩٧٦لسنة  ) ٢٣(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

 ١٥  املشروع يف جمموعه يف اجللسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة ائية ؟
  

  )أغلبية موافقة(
 

  :الرئيـــــــــــــــــس

 ٢٠د التايل من جدول    وننتقل اآلن إىل البن   . إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية       

األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية بشأن مشروع قـانون            
متويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بـني        بالتصديق على اتفاقية القرض للمسامهة يف       

وقد سـبق    . حكومة مملكة البحرين والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي       
 جملس النواب ومرفقاته بشأن املشروع يف جدول أعمال اجللـسة الرابعـة             توزيع قرار 

 ٢٥وأطلب من األخ خالد املـسقطي مقـرر        . م  ١١/٧/٢٠٠٥والثالثني املنعقدة بتاريخ    

  .اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل 
   :العضو خالد املسقطي
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 ،  شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاتـه يف املـضبطة            
  .وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــــس

 ٥  شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  .إذن يثبت التقرير ومرافقاته يف املضبطة 
  

 علـى ديقبالتـصمشروع قانون  بشأن ون املالية واالقتصاديةئتقرير جلنة الش: ًأوال  (
اتفاقية القرض للمساهمة يف متويل مشروع ميناء خليفة بـن سـلمان بـني حكومـة مملكـة 

  :)البحرين والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
  ١٥ 

  : مقدمــة : أوالً
  استلمت جلنة الشئون املالية واالقتصادية كتاب معايل رئيس جملـس الـشورى رقـم                

م والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة      ٢٠٠٥ يوليو   ٦ملؤرخ يف   ا) م  ٢٠٠٥ - ٧ -١٥ / ٢١٧( 
القرض للمسامهة يف   اتفاقية  بالتصديق على   (   ) لسنة  ( ) بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم      

 ٢٠متويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بني حكومة مملكة البحرين والصندوق العـريب لإلمنـاء               

م ، وإعداد تقريـر     ٢٠٠٥لسنة  ) ١٥( امللكي رقم    االقتصادي واالجتماعي ، املرافق للمرسوم    
  .على الس لعرضه يتضمن رأي اللجنة 

  
إجراءات اللجنة :  اثاني :  

 ٢٥  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله ، اختذت اللجنة اإلجراءات التالية 

 تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف اجتماعها السادس عشر الذي عقـد يـوم               -١
  .م ٢٠٠٥ليو  يو٩السبت 

 اطلعت اللجنة خالل اجتماعها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضع الدراسة واليت             -٢
  : اشتملت على  
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  .قرار جملس النواب  -
 . تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة مبجلس النواب  -
 . مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون جملس الوزراء  -
 .لشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى رأي جلنة ا -

 ٥شارك يف اجتماع اللجنة باإلضافة إىل أعضائها املستشار القانوين للمجلس الدكتور عصام             -٣

 . وتوىل أمانة سر اللجنة األستاذة فهيمة الزيرةعبدالوهاب الربزجني ، 
مـن  جرى نقاش حول مشروع القانون ومت فيه عرض وجهات النظر اليت دارت حوله               -٤

قبل أعضاء اللجنة واليت خلصت إىل ضرورة املوافقة على هذا القرض الذي سيساهم يف              
متويل إنشاء ميناء خليفة بن سلمان حيث إن املشروع يهدف إىل مقابلة الطلب املتنامي              
 ١٠على خدمات النقل البحري وذلك من خالل إنشاء ميناء متطور ذي كفـاءة عاليـة ،                

، كما استعرضـت     ودعم عناصر البنية التحتية يف البالد        يسهم يف النقل البحري العابر    
اللجنة رأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية بالس والذي مت فيه التأكيد على سـالمة              
مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية حيث مت التوصل من خالل ذلك إىل             

  .التوصية باملوافقة على مشروع القانون 
 ١٥  :مقرر اللجنة :  ثالثًا

عينت اللجنة العضو السيد خالد حسني املسقطي مقررا أصليا للموضوع والعضو السيد حممد             
  .إبراهيم الشروقي مقررا احتياطيا 

    :توصية اللجنة : رابعا 
  :يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات فإن اللجنة توصي مبا يلي 

 ٢٠بالتصديق على اتفاقية القرض للمـسامهة يف       (   ) لسنة  (   ) املوافقة على مشروع قانون رقم      

متويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بني حكومة مملكة البحرين والصندوق العـريب لإلمنـاء               
  . م ٢٠٠٥لسنة ) ١٥(االقتصادي واالجتماعي ، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  

  :مشروع القانون 
 ٢٥  : الديباجة -١

  :روع القانون نص الديباجة كما ورد يف مش
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  ، حنن محد بن عيسى آل خليفة" 
  ، ملك مملكة البحرين

  على الدستور ،  االطالعبعد 
وعلى اتفاقية القرض للمسامهة يف متويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بني حكومـة مملكـة            

 ٥                    بتاريخ    البحرين والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي واملوقعة يف 

      املوافق 
   ": ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه وجملس النواب القانون اآليت نصهالشورى  أقر جملس 

  

  :توصية اللجنة 
 ١٠  .توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما وردت من احلكومة 

  ) :١( بالنسبة للمادة -٢
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 

 للمسامهة يف متويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بني حكومـة         صودق على اتفاقية القرض   " 
مخسة عـشر   ( مملكة البحرين والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي والبالغ قدره          

 ١٥  " .بتاريخ        املوافق          ، واملرافقة هلذا القانون ) مليون دينار كوييت 

  :توصية اللجنة 
  .على املادة كما وردت من احلكومة توصي اللجنة باملوافقة 

  

  ) :٢( بالنسبة للمادة -٣
 ٢٠  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 

على وزير املالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة           " 
  .الرمسية 

  ملك مملكة البحرين
   .محد بن عيسى آل خليفة

 ٢٥  :فاع صدر يف قصر الر

   هـ   بتاريـخ                
   " . م     املوافـق              
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  :توصية اللجنة 
  .توصي اللجنة باملوافقة على املادة كما وردت من احلكومة 

  
 ٥  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  
  مجال حممد فخرو                    هاشم حسن الباشرالدكتو     
  ون املالية واالقتصاديةئرئيس جلنة الش  نائب رئيس اللجنة                               

  
 ١٠ 

ثانيا (
ً

القانونية خبصوص مشروع قانون جلنة الشئون التشريعية و مالحظات : 
 للمساهمة يف متويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بني القرضبالتصديق على اتفاقية 

  :)  العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعيقوالصندوحكومة مملكة البحرين 
  

 ١٥  م٢٠٠٥ يوليو ٩ : التاريخ

  
  احملترم الفاضل مجال حممد فخرو   السيد
   جلنة الشئون املالية واالقتصاديةرئيس

  
 ٢٠ يف للمسامهةبالتصديق على اتفاقية القرض  (  ) لسنة(  ) مشروع قانون رقم  : املوضوع

 لإلمناء العريببني حكومة مملكة البحرين والصندوق متويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان 
  م٢٠٠٥لسنة ) ١٥( ، املرافق للمرسوم امللكي رقم االقتصادي واالجتماعي

  

 النائب األول لرئيس جملس الشورى ضمن كتابه        معايل، أرفق    م٢٠٠٥ يوليو   ٦ بتاريخ  
 ٢٥ ملناقشته  وذلك، نسخة من املشروع بقانون آنف الذكر ،          )م٢٠٠٥ - ٧ -٢١٨/١٥(رقم  

  .ون املالية واالقتصادية ئوإبداء املالحظات عليه للجنة الش



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ٨(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

ون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس ئ الشجلنة  ، عقدتم٢٠٠٥ يوليو ٩ وبتاريخ  
 آنف الذكر واالتفاقية املرافقة ، وقرار جملـس  القانون، حيث اطلعت على مشروع   واخلمسني

 العامة والبيئة مبجلس النواب ، وذلك حبضور املستـشارين          ملرافقا، وتقرير جلنة     النواب بشأنه 
  . القانوين بالس واالختصاصيالقانونيني 

  ٥ 

 إىل عدم خمالفة مـشروع القـانون ملبـادئ    - مستفيض نقاش بعد   - اللجنة   وانتهت
  . وأحكام الدستور

  
  :   اللجنة توصية
 ١٠  : فإن اللجنة توصي مبا يلي وبالتايل

بالتصديق على اتفاقية القرض للمـسامهة يف       (  ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم     على املوافقة "
 سلمان بني حكومة مملكة البحرين والصندوق العـريب لإلمنـاء           بنمتويل مشروع ميناء خليفة     

 مـن   لـسالمته  م٢٠٠٥لسنة  ) ١٥(  للمرسوم امللكي رقم   املرافق،   االقتصادي واالجتماعي 
  ".  والدستوريةالناحية القانونية 

  ١٥ 

   بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،وتفضلوا
  

   احللواجيهادي حممد            
   والقانونيةالتشريعية جلنة الشئون رئيس                               

  ٢٠ 

  ) انتهى التقرير ومرفقاته(
  

  :الرئيـــــــــــــــــس

مقـرر  سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ، تفـضل األخ            
 ٢٥  .اللجنة 

   :العضو خالد املسقطي



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ٩(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

شكرا سيدي الرئيس ، يشرفين أن أعرض عليكم اليوم تقرير جلنـة الـشئون             
املالية واالقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض للمـسامهة يف            
متويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بني حكومة مملكة البحرين والصندوق العـريب             

. م  ٢٠٠٥لسنة  ) ١٥( االقتصادي واالجتماعي ، املرافق للمرسوم امللكي رقم         لإلمناء
 ٥م ، أي  ٦/٧/٢٠٠٥والشك أن اللجنة ومنذ أن استلمت هذا املشروع بقانون بتاريخ           

منذ حوايل أسبوع واحد ؛ استشعرت مدى أمهية القرض الذي يتضمنه هذا املشروع             
وإعداد التقرير املعـروض علـى   وهو ما دفعها إىل تكثيف جهودها من أجل دراسته      

جملسكم املوقر هذا اليوم ، وذلك ملا هلذا القرض من تأثري إجيايب يصب يف مـصلحة                
  االقتصاد البحريين الذي نسعى مجيعا يف هذا الس التشريعي لتقدمي الدعم الكامـل             
 ١٠له ، فهذا القرض سيساهم يف متويل إنشاء ميناء خليفة بن سلمان وهو مشروع حيوي     

كبري يهدف إىل مقابلة الطلب املتنامي على خدمات النقل البحري من خالل إنشاء             و
ميناء متطور ذي كفاءة عالية يسهم يف النقل البحري العابر ودعـم البنيـة التحتيـة            

هذا وقد وافق جملس النواب على هذا املشروع بقانون كمـا ورد مـن              . للمملكة  
ية والقانونية يف جملس الشورى على هذا       احلكومة ، كما وافقت جلنة الشئون التشريع      

 ١٥من ) أ(املشروع بقانون والذي يأيت متوافقًا مع أحكام الدستور الذي ينص يف الفقرة             

واملشروع معروض على   ... " . تعقد القروض العامة بقانون     " على أن   ) ١٠٨(املادة  
  . جملسكم املوقر ، وشكرا 

 
  :الرئيـــــــــــــــــس

 ٢٠  اك مالحظات أخرى ؟شكرا ، هل هن

  
  )ال توجد مالحظات(

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ ؟

  

  )أغلبية موافقة(



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ١٠(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  :الرئيـــــــــــــــــس

  وننتقل إىل مناقشة مواده مادة . إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ 
  .مادة ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  
 ٥  :لعضو خالد املسقطيا

حنن محد بن عيسى     " : نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون      : الديباجة  
على الدستور ، وعلى اتفاقية القـرض        االطالعبعد   ، ملك مملكة البحرين   ، آل خليفة 

للمسامهة يف متويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بـني حكومـة مملكـة البحـرين             
   االقتصادي واالجتماعي واملوقعة يف         بتاريخ    والصندوق العريب لإلمناء

 ١٠، وقد صدقنا    وجملس النواب القانون اآليت نصه    الشورى  أقر جملس   املوافق                            

  .باملوافقة على الديباجة كما وردت من احلكومة توصي اللجنة  " . : عليه وأصدرناه
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  لديباجة ؟هل هناك مالحظات على ا
  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ١(وننتقل إىل املادة . إذن تقر الديباجة 
 ٢٥  :العضو خالد املسقطي

صودق على اتفاقيـة    "  : كما ورد يف مشروع القانون     نص املادة    ) :١(املادة  
القرض للمسامهة يف متويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بني حكومة مملكة البحرين              



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ١١(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

مخسة عـشر مليـون   ( والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي والبالغ قدره    
توصي اللجنة " . هلذا القانون بتاريخ          املوافق          ، واملرافقة    ) دينار كوييت   

  .باملوافقة على املادة كما وردت من احلكومة 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  

  )أغلبية موافقة(
  :ـــــسالرئيــــــــــ

  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 
  ١٥ 

  :العضو خالد املسقطي

على وزير املالية تنفيذ     " : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون      ) : ٢(املادة  
ملك . ة  هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسي             

ـ  :     بتاريــخ  الرفاع صدر يف قصر   . محد بن عيسى آل خليفة     مملكة البحرين   هـ
 ٢٠  .باملوافقة على املادة كما وردت من احلكومة  توصي اللجنة  " .م    املوافـق

  

  :الرئيـــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  )ال توجد مالحظات (

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  ح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟أطر
  

  )أغلبية موافقة(
  :الرئيـــــــــــــــس



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ١٢(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  وذا نكون قد انتهينا مـن مناقـشة مـواد مـشروع            . إذن تقر هذه املادة     
  القانون ، فهل يوافق الس عليه يف جمموعه ؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعـد مـضي           هل يوافق الس    
  ساعة وقبل اية هذه اجللسة ؟

  
 ١٠  )أغلبية موافقة(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن إىل البند التـايل     . إذن سيؤخذ الرأي النهائي قبل اية هذه اجللسة         
قتـصادية بـشأن    من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشئون املاليـة واال          

 ١٥مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استصناع خبصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان            

وقد سبق توزيع قـرار جملـس        . بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية      
النواب ومرفقاته بشأن املشروع يف جدول أعمال اجللسة الرابعة والـثالثني املنعقـدة             

وأطلب من األخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة          . م  ١١/٧/٢٠٠٥بتاريخ  
  .فليتفضل 
  ٢٠ 

   :العضو سعود كانو
شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاتـه يف املـضبطة ،              

  .وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــــس

  شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ؟
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ١٣(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  )غلبية موافقةأ(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة 
 ٥ 

  

 بالتصديقمشروع قانون  بشأن ون املالية واالقتصاديةئتقرير جلنة الش: ًأوال  (
اتفاقية استصناع خبصوص تشييد ميناء خليفة بني سلمان بني حكومة مملكـة على 

  :) البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية 
  ١٠ 

  : مقدمــة :  أوالً
  استلمت جلنة الشئون املالية واالقتصادية كتاب معايل رئيس جملـس الـشورى رقـم                

م والذي مت مبوجبه تكليف اللجنـة       ٢٠٠٥ يوليو   ٦املؤرخ يف   ) م٢٠٠٥ - ٧ -١٥ / ٢١٩(
اتفاقية استصناع خبصوص   بالتصديق على   (   ) لسنة  ( ) بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم      

 ١٥يد ميناء خليفة بني سلمان بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية ، املرافـق               تشي

علـى  لعرضه  ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة       م  ٢٠٠٥لسنة  ) ١٦(للمرسوم امللكي رقم    
  .الس 

  

  : إجراءات اللجنة : ثانيا 
 ٢٠  :ية لتنفيذ التكليف املذكور أعاله ، اختذت اللجنة اإلجراءات التال

 تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف اجتماعها السادس عشر الذي عقـد يـوم               -١
  .م ٢٠٠٥ يوليو ٩السبت 

 اطلعت اللجنة خالل اجتماعها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضع الدراسة واليت             -٢
  : اشتملت على 

 ٢٥  .قرار جملس النواب  -

 .جلس النواب  تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة مب -
 . مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون جملس الوزراء  -
 .رأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  -



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ١٤(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

شارك يف اجتماع اللجنة باإلضافة إىل أعضائها املستشار القانوين للمجلس الدكتور عصام             -٥
 . ألستاذة فهيمة الزيرةوتوىل أمانة سر اللجنة اعبدالوهاب الربزجني ، 

  من قبل  جرى نقاش حول مشروع القانون ومت فيه عرض وجهات النظر اليت دارت حوله -٦
أعضاء اللجنة واليت خلصت إىل ضرورة املوافقة على هذا املشروع الذي يهدف إىل إنشاء              

 ٥حن ميناء حبري جديد يف مملكة البحرين ، وذلك لتوفري املنشآت املالئمة خلدمة سفن الـش              

، كما استعرضت اللجنـة رأي جلنـة        ونقل احلاويات وحركة املرور البحرية للمسافرين       
الشئون التشريعية والقانونية بالس والذي مت فيه التأكيد على سالمة مشروع القانون من             
الناحيتني الدستورية والقانونية حيث مت التوصل من خالل ذلك إىل التوصية باملوافقة علـى         

 .ون مشروع القان
  ١٠ 

  :مقرر اللجنة :  اثالثً
عينت اللجنة العضو السيد عصام يوسف جناحي مقررا أصليا للموضوع والعضو السيد سعود             

  .عبدالعزيز كانو مقررا احتياطيا 
  

١٥    :توصية اللجنة :  ارابع 

  :يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات فإن اللجنة توصي مبا يلي 
بالتصديق على اتفاقية استصناع خبصوص تشييد      ( ) لسنة  ( ) رقم  املوافقة على مشروع قانون     

ميناء سلمان بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية ، املرافق باملرسوم امللكي رقم             
  .م ٢٠٠٥لسنة ) ١٦(
  ٢٠ 

  :مشروع القانون 
  : الديباجة -١

  :نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون 
  ،  خليفةحنن محد بن عيسى آل" 

 ٢٥  ، ملك مملكة البحرين

  على الدستور ،  االطالعبعد 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ١٥(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

وعلى اتفاقية استصناع بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية خبصوص تـشييد             
  م ،١٣/١٢/٢٠٠٤ هـ املوافق ١/١١/١٤٢٥ميناء خليفة بن سلمان املوقعة بتاريخ 

   ":  وقد صدقنا عليه وأصدرناه، وجملس النواب القانون اآليت نصهالشورى أقر جملس 
  

 ٥  : توصية اللجنة 

  .توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما وردت من احلكومة 
  
  ) :١( بالنسبة للمادة -٢

  :نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون 
 ١٠صودق على اتفاقية استصناع خبصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بني حكومـة مملكـة               " 

املوقعة بتاريخ  ) ستة وأربعني مليون دوالر أمريكي      ( نك اإلسالمي للتنمية بقيمة     البحرين والب 
  " .م ، واملرافقة هلذا القانون ١٣/١٢/٢٠٠٤هـ املوافق ١/١١/١٤٢٥
  

  : توصية اللجنة 
 ١٥  .توصي اللجنة باملوافقة على املادة كما وردت من احلكومة 

  
  ) :٢( بالنسبة للمادة -٣

  : مشروع القانون نص الديباجة كما ورد يف
 تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ - كل فيما خيصه   -على الوزراء   " 

 ٢٠  .نشره يف اجلريدة الرمسية 

  ملك مملكة البحرين
   .محد بن عيسى آل خليفة

  صدر يف قصر الرفاع 
  هـ                :بتاريـخ 

 ٢٥   " .    م  املوافـق             

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ١٦(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  : توصية اللجنة 
  .توصي اللجنة باملوافقة على املادة كما وردت من احلكومة 

  
  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  ٥ 

  مجال حممد فخرو                         هاشم حسن الباشالدكتور      
  ن املالية واالقتصاديةوئرئيس جلنة الش       نائب رئيس اللجنة                              

  
ثانيا (

ً
مشروع قـانون مالحظات جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص : 

 ١٠بالتصديق على اتفاقية استصناع خبصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بني حكومة 

  :)مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية 
  

 م٢٠٠٥ يوليو ٩: التاريخ 
  

 ١٥  رو   احملترمالسيد الفاضل مجال حممد فخ

  رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية
  

بالتصديق على اتفاقية استصناع خبصوص (   ) لسنة (   ) مشروع قانون رقم : املوضوع 
تشييد ميناء خليفة بن سلمان بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية ، املرافق 

 ٢٠  م٢٠٠٥لسنة ) ١٦(للمرسوم امللكي رقم 

  
م ، أرفق معايل النائب األول لرئيس جملس الشورى ضمن كتابه         ٢٠٠٥ يوليو   ٦خ  بتاري  

، نسخة من املشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك ملناقشته          ) م٢٠٠٥ - ٧ -٢٢٠/١٥(رقم  
  .وإبداء املالحظات عليه للجنة الشئون املالية واالقتصادية 

  ٢٥ 

القانونية اجتماعها السادس م ، عقدت جلنة الشئون التشريعية و٢٠٠٥ يوليو ٩وبتاريخ   
واخلمسني ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر واالتفاقية املرافقة ، وقرار جملـس   
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  النواب بشأنه ، وتقرير جلنيت املرافق العامة والبيئة والشئون التـشريعية والقانونيـة مبجلـس               
  . بالس النواب ، وذلك حبضور املستشارين القانونيني واالختصاصي القانوين

  
 إىل عدم خمالفة مـشروع القـانون ملبـادئ    - بعد نقاش مستفيض   -وانتهت اللجنة   

 ٥   .روأحكام الدستو

  
  :  توصية اللجنة 

  :وبالتايل فإن اللجنة توصي مبا يلي 
بالتصديق على اتفاقية استصناع خبـصوص      (  ) لسنة  (  )  مشروع قانون رقم     علىاملوافقة  " 

 ١٠مان بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية ، املرافـق           تشييد ميناء خليفة بن سل    

  . "م لسالمته من الناحية القانونية والدستورية ٢٠٠٥لسنة ) ١٦(للمرسوم امللكي رقم 
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،
  

 ١٥  حممد هادي احللواجي            

   تشريعية والقانونية                         رئيس جلنة الشئون ال      
  

 )انتهى التقرير ومرفقاته (

  :الرئيـــــــــــــــــس

 ٢٠هل هناك مالحظات   سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ، ف        

  عليه ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــس

  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ ؟
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  )فقةأغلبية موا(
  :الرئيـــــــــــــــــس

  وننتقل إىل مناقشة مواده مادة . إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ 
  .مادة ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  ٥ 

  :العضو سعود كانو

  حنن محد بن عيسى     : " نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون      : الديباجة  
على الدستور ، وعلى اتفاقية استصناع       طالعاالبعد   ، ملك مملكة البحرين   ، آل خليفة 

بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية خبصوص تشييد ميناء خليفة بـن             
 ١٠أقـر جملـس    م ،   ١٣/١٢/٢٠٠٤هـ املوافـق    ١/١١/١٤٢٥سلمان املوقعة بتاريخ    

توصـي   " . : ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه وجملس النواب القانون اآليت نصه  الشورى  
  .باملوافقة على الديباجة كما وردت من احلكومة لجنة ال

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  هل هناك مالحظات على الديباجة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  .، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ١(وننتقل إىل املادة . ة إذن تقر الديباج
  

  :العضو سعود كانو

صـودق علـى     " : نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون      ) : ١(املادة  
اتفاقية استصناع خبصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بني حكومة مملكة البحـرين             

 ٣٠  املوقعة بتـاريخ   ) ن دوالر أمريكي    ستة وأربعني مليو  ( والبنك اإلسالمي للتنمية بقيمة     
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توصي اللجنة " . م ، واملرافقة هلذا القانون     ١٣/١٢/٢٠٠٤هـ املوافق   ١/١١/١٤٢٥
  .باملوافقة على املادة كما وردت من احلكومة 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟أطرح 
  

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 
  

  :العضو سعود كانو

  علـى الـوزراء     " : نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون      ) : ٢(املادة  
 تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نشره             - خيصه    كل فيما  -

 ٢٠صـدر يف قـصر      . محد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين  . يف اجلريدة الرمسية    

باملوافقة على املادة   توصي اللجنة    " .  م         املوافـق هـ :        بتاريـخ الرفاع
  .كما وردت من احلكومة 

  

  :ئيـــــــــــــــسالر

 ٢٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٣٠  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
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  )أغلبية موافقة(
  :الرئيـــــــــــــــس

  وذا نكون قد انتهينا مـن مناقـشة مـواد مـشروع            . إذن تقر هذه املادة     
 ٥  لقانون ، فهل يوافق الس عليه يف جمموعه ؟ا

  

  )أغلبية موافقة(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠هل يوافق الس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعـد مـضي              

  ساعة وقبل اية هذه اجللسة ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن إىل البند التـايل     . ه اجللسة   إذن سيؤخذ الرأي النهائي قبل اية هذ      
من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشئون املاليـة واالقتـصادية بـشأن              
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة            

دامها يف مـشروع   عن البنك اإلسالمي للتنمية مث إجيارها لوزارة الكهرباء واملاء الستخ         
 ٢٠    بني حكومة مملكة البحـرين والبنـك اإلسـالمي         )ف .  ك ٦٦(تطوير شبكة النقل    

وقد سبق توزيع قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املشروع يف جدول أعمال             . للتنمية
وأطلب من األخ سعود كانو . م ١١/٧/٢٠٠٥اجللسة الرابعة والثالثني املنعقدة بتاريخ    

  .ه إىل املنصة فليتفضل مقرر اللجنة التوج
  

 ٢٥   :العضو سعود كانو

شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاتـه يف املـضبطة ،              
  .وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــــس
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  شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة إذن 
  

 بالتصديقمشروع قانون  بشأن ون املالية واالقتصاديةئتقرير جلنة الش: ًأوال  (
اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك اإلسالمي على 

 ١٠   النقل للتنمية ثم إجيارها لوزارة الكهرباء واملاء الستخدامها يف مشروع تطوير شبكة

  :)بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي  للتنمية ) ف.  ك ٦٦(
  

  : مقدمــة : أوالً 
  استلمت جلنة الشئون املالية واالقتصادية كتاب معايل رئيس جملـس الـشورى رقـم                

 ١٥م والذي مت مبوجبه تكليف اللجنـة       ٢٠٠٥ يوليو   ٦املؤرخ يف   ) م٢٠٠٥ – ٧ -١٥ / ٢٢١(

اتفاقية توكيل حكومة    على   م بالتصديق ٢٠٠٥لسنة  ( ) روع قانون رقم    بدراسة ومناقشة مش  
مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك اإلسالمي للتنمية مث إجيارها لوزارة الكهرباء واملاء              

بني حكومة مملكة البحرين والبنك     ) ف.  ك   ٦٦(الستخدامها يف مشروع تطوير شبكة النقل       
، وإعداد تقرير يتـضمن  م ٢٠٠٥لسنة ) ١٤(افق للمرسوم امللكي رقم  اإلسالمي للتنمية ، املر   

 ٢٠  .على الس لعرضه رأي اللجنة 

  
  : إجراءات اللجنة : ثانيا 

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله ، اختذت اللجنة اإلجراءات التالية 
  

 ٢٥م  تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف اجتماعها السادس عشر الذي عقـد يـو              -١

  .م ٢٠٠٥  يوليو ٩السبت 
 اطلعت اللجنة خالل اجتماعها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضع الدراسة واليت             -٢

  : اشتملت على 
  .قرار جملس النواب  -
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 . تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة مبجلس النواب  -
 . مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون جملس الوزراء  -
 .رأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  -

  

 ٥ شارك يف اجتماع اللجنة باإلضافة إىل أعضائها املستشار القانوين للمجلس الدكتور عصام             -٣

 .عبدالوهاب الربزجني ، وتوىل أمانة سر اللجنة األستاذة فهيمة الزيرة 
  

من قبل النظر اليت دارت حوله   جرى نقاش حول مشروع القانون ومت فيه عرض  وجهات            -٤
أعضاء اللجنة واليت خلصت إىل ضرورة املوافقة على هذا املشروع الذي يهـدف إىل تلبيـة                
 ١٠الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية بتعزيز قدرة شبكة الكهرباء على نقل الطاقة وتوزيعها يف              

ن التـشريعية والقانونيـة     ، كما استعرضت اللجنة رأي جلنة الشئو      مناطق متفرقة يف اململكة     
بالس والذي مت فيه التأكيد على سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونيـة              

 .حيث مت التوصل من خالل ذلك إىل التوصية باملوافقة على مشروع القانون 
 

  ١٥ 

  :مقرر اللجنة : ثالثًا 
ليا للموضوع والعضو السيد عصام     عينت اللجنة العضو السيد سعود عبدالعزيز كانو مقررا أص        

  .يوسف جناحي مقررا احتياطيا 
  

 ٢٠    :توصية اللجنة : رابعا 

  :يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات فإن اللجنة توصي مبا يلي 
م بالتصديق على اتفاقية توكيـل حكومـة        ٢٠٠٥لسنة  (  ) املوافقة على مشروع قانون رقم      
بة عن البنك اإلسالمي للتنمية مث إجيارها لوزارة الكهرباء واملاء          مملكة البحرين لشراء معدات نيا    

بني حكومة مملكة البحرين والبنك     ) ف.  ك   ٦٦(الستخدامها يف مشروع تطوير شبكة النقل       
 ٢٥  . م ٢٠٠٥لسنة ) ١٤(اإلسالمي للتنمية ، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  
  :مشروع القانون 

  : الديباجة -١
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  :د يف مشروع القانون نص الديباجة كما ور
  ، حنن محد بن عيسى آل خليفة" 

  ، ملك مملكة البحرين
  على الدستور ، طالع البعد ا

 ٥وعلى اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك اإلسالمي للتنمية مث              

بـني  ) ف .  ك٦٦(إجيارها لوزارة الكهرباء واملاء الستخدامها يف مشروع تطوير شبكة النقل  
  هــ املوافـق    ١/١١/١٤٢٥حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية املوقعة بتاريخ         

  م ،١٣/١٢/٢٠٠٤
   " .: ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه وجملس النواب القانون اآليت نصهالشورى أقر جملس 

  ١٠ 

  :توصية اللجنة 
  .توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما وردت من احلكومة 

  
  
 ١٥  ) :١( بالنسبة للمادة -٢

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 
صودق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك اإلسـالمي              " 

.  ك   ٦٦(للتنمية مث إجيارها لوزارة الكهرباء واملاء الستخدامها يف مشروع تطوير شبكة النقل             
ستة وأربعني مليوناً ومثامنائة    ( ين والبنك اإلسالمي للتنمية بقيمة      بني حكومة مملكة البحر   ) ف

 ٢٠م ،  ١٣/١٢/٢٠٠٤ هـ املوافـق     ١/١١/١٤٢٥املوقعة بتاريخ   ) وستني ألف دوالر أمريكي     

  " .واملرافقة هلذا القانون 
  

  :توصية اللجنة 
  .توصي اللجنة باملوافقة على املادة كما وردت من احلكومة 

  ٢٥ 

  ) :٢ ( بالنسبة للمادة-٣
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  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 
 تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ - كل فيما خيصه   -على الوزراء   " 

  .نشره يف اجلريدة الرمسية 
  ملك مملكة البحرين

 ٥   .محد بن عيسى آل خليفة

  صدر يف قصر الرفاع 
  ـ    ه                    :بتاريـخ 
   " .    م                 املوافـق  

  

 ١٠  :توصية اللجنة 

  .توصي اللجنة باملوافقة على نص الديباجة كما وردت من احلكومة 
  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  

 ١٥  مجال حممد فخرو                       هاشم حسن الباشالدكتور        

  ون املالية واالقتصاديةئرئيس جلنة الش نة                      نائب رئيس اللج            
ثانيا (

ً
مالحظات جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص مـشروع قـانون : 

بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابـة عـن البنـك 
الستخدامها يف مشروع تطوير شبكة اإلسالمي للتنمية ثم إجيارها لوزارة الكهرباء واملاء 

 ٢٠  :)بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية ) ف.  ك ٦٦(النقل 

  
 م٢٠٠٥ يوليو ٩: التاريخ 

 
  السيد الفاضل مجال حممد فخرو   احملترم
 ٢٥  رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية

  
تفاقية توكيل حكومة مملكة بالتصديق على ا(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم : املوضوع 

البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك اإلسالمي للتنمية مث إجيارها لوزارة الكهرباء واملاء 
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بني حكومة مملكة البحرين ) ف.  ك ٦٦(الستخدامها يف مشروع تطوير شبكة النقل 
  والبنك اإلسالمي للتنمية ، املرافق للمرسوم امللكي

  م٢٠٠٥لسنة ) ١٤(رقم 
  

 ٥م ، أرفق معايل النائب األول لرئيس جملس الشورى ضمن كتابه           ٢٠٠٥يوليو  ٦اريخ  بت  

، نسخة من املشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك ملناقشته          ) م٢٠٠٥ - ٧ -٢٢٢/١٥(رقم  
  .وإبداء املالحظات عليه للجنة الشئون املالية واالقتصادية 

  
 والقانونية اجتماعها السادس م ، عقدت جلنة الشئون التشريعية٢٠٠٥ يوليو ٩وبتاريخ   

 ١٠واخلمسني ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر واتفاقية القرض املرفقة ، وقـرار               

جملس النواب بشأنه ، وتقرير جلنة املرافق العامة والبيئة مبجلس النـواب ، وذلـك حبـضور                 
  .املستشارين القانونيني واالختصاصي القانوين بالس 

  
 إىل عدم خمالفة مـشروع القـانون ملبـادئ    - بعد نقاش مستفيض   -وانتهت اللجنة   

 ١٥  .وأحكام الدستور 

 
  :  توصية اللجنة 

  :وبالتايل فإن اللجنة توصي مبا يلي 
بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة      (  ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم     علىاملوافقة  " 

 ٢٠ لوزارة الكهربـاء واملـاء      إجيارهالتنمية مث   البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك اإلسالمي ل       

بني حكومة مملكة البحرين والبنك     ) ف.  ك   ٦٦(مها يف مشروع تطوير شبكة النقل       االستخد
م لسالمته مـن الناحيـة      ٢٠٠٥لسنة  ) ١٤(رقم   ، املرافق للمرسوم امللكي    اإلسالمي للتنمية 

  ". القانونية والدستورية 
    

 ٢٥  والتقدير ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام 
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  حممد هادي احللواجي            
                            رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية      

  
  )انتهى التقرير ومرفقاته(

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــــس

هل هناك مالحظات   سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ، ف        
  عليه ؟

  
 ١٠  )ال توجد مالحظات(

  

   :الرئيـــــــــــــــس
  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ ؟

  
 ١٥  )أغلبية موافقة(

  

  :الرئيـــــــــــــــــس

  وننتقل إىل مناقشة مواده مادة . إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ 
  .مادة ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

 ٢٠  :العضو سعود كانو

حنن محد بن عيسى     : " ة كما ورد يف مشروع القانون     نص الديباج : الديباجة  
على الدستور ، وعلى اتفاقية توكيل      طالع  بعد اال  ، ملك مملكة البحرين   ، آل خليفة 

حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك اإلسالمي للتنميـة مث إجيارهـا              
بني ) ف.  ك   ٦٦(ل  لوزارة الكهرباء واملاء الستخدامها يف مشروع تطوير شبكة النق        
 ٢٥هــ  ١/١١/١٤٢٥حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية املوقعة بتاريخ         

،  وجملس النواب القانون اآليت نـصه     الشورى  أقر جملس   م ،   ١٣/١٢/٢٠٠٤املوافق  
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باملوافقة على نص الديباجة كما ورد      توصي اللجنة    " . : وقد صدقنا عليه وأصدرناه   
  .من احلكومة 

  
  :ـــــــــــــسالرئيــ

 ٥  هل هناك مالحظات على الديباجة ؟

  
  )ال توجد مالحظات(

  :الرئيـــــــــــــــس

  أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  ١٠ 

  )أغلبية موافقة(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ١(وننتقل إىل املادة . إذن تقر الديباجة 
  ١٥ 

  :سعود كانوالعضو 

صودق على اتفاقيـة     " : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون      ) : ١(املادة  
توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنـك اإلسـالمي للتنميـة مث          
  إجيارها لوزارة الكهرباء واملاء السـتخدامها يف مـشروع تطـوير شـبكة النقـل               

 ٢٠سـتة  ( ين والبنك اإلسالمي للتنميـة بقيمـة   بني حكومة مملكة البحر   ) ف.  ك   ٦٦(

  : املوقعـة بتـاريخ     ) وأربعني مليونـا ومثامنائـة وسـتني ألـف دوالر أمريكـي             
توصي اللجنة " . م ، واملرافقة هلذا القانون     ١٣/١٢/٢٠٠٤هـ املوافق   ١/١١/١٤٢٥

  .باملوافقة على املادة كما وردت من احلكومة 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

   مالحظات على هذه املادة ؟هل هناك
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  )ال توجد مالحظات(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 

  
  :العضو سعود كانو

 كـل  -على الوزراء  : " نص املادة كما ورد يف مشروع القانون      ) : ٢(ملادة  ا
 تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتـاريخ نـشره يف                -فيما خيصه   

 ١٥  صـدر يف قـصر      . محد بن عيسى آل خليفـة      ملك مملكة البحرين  . اجلريدة الرمسية   

ـ        :بتاريخ الرفاع باملوافقة على املادة كما    توصي اللجنة    " .     م      املوافـق       ه
  .وردت من احلكومة 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟

  
  )ال توجد مالحظات(

  

  
 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
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  :ـسالرئيــــــــــــــ

  وذا نكون قد انتهينا مـن مناقـشة مـواد مـشروع            . إذن تقر هذه املادة     
  القانون ، فهل يوافق الس عليه يف جمموعه ؟

  

 ٥  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

هل يوافق الس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعـد مـضي              
  ساعة وقبل اية هذه اجللسة ؟

  ١٠ 

  )ة موافقةأغلبي(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن إىل البند التـايل  . إذن سيؤخذ الرأي النهائي قبل اية هذه اجللسة  
 ١٥من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشئون املاليـة واالقتـصادية بـشأن          

 . م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة للدولة للـسنتني املـاليتني           
 باب املـصروفات    -٢.  باب اإليرادات    -١: وسوف يقسم التقرير إىل ثالثة أقسام       

.  مشروع القانون ، وسوف نبدأ مبناقشة بنـد اإليـرادات            -٣. املتكررة واملشاريع   
  . وأطلب من األخ حممد الشروقي مقرر اللجنة هلذا الباب التوجه إىل املنصة فليتفضل 

  ٢٠ 

  :العضو حممد الشروقي

ا سيدي الرئيس ، بادئ ذي بدء أود أن أوجه التحية إىل جملس النواب شكر
م ، حيث ساهم مسامهة ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ألدائه املتميز يف مناقشة ميزانية الدولة للعامني 

كربى يف توفري املعلومات والنقاط األساسية املطلوبة ، كما نشكر السلطة التنفيذية 
 ٢٥طرحت من قبل السلطة التشريعية إزاء ميزانية لتالفيها الكثري من وجهات النظر اليت 

أطلب تثبيت . م حيث جاءت امليزانية احلالية مستوفية للشروط ٢٠٠٤ و٢٠٠٣العامني 
  .تقرير اللجنة بشأن باب اإليرادات يف املضبطة ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس
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يـرادات يف   شكرا ، هل يوافق الس  على تثبيت تقرير اللجنة بشأن باب اإل            
  املضبطة ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . إذن يثبت تقرير اللجنة بشأن باب اإليرادات يف املضبطة 
  

مـشروع قـانون باعتمـاد  خبـصوص ون املالية واالقتـصاديةئتقرير جلنة الش (
 ١٠   : )  باب اإليرادات-١: م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني 

  

  : مقدمــة :  أوالً
  استلمت جلنة الشئون املالية واالقتصادية كتاب معايل رئيس جملـس الـشورى رقـم                

م والذي مت مبوجبه تكليف اللجنـة  ٢٠٠٥ يوليو ٦املؤرخ يف  ) م٢٠٠٥ - ٧ -١٥ / ٢٢٥( 
 ١٥لة للسنتني  باعتماد امليزانية العامة للدو   (      )  لسنة  (   ) رقم  بدراسة ومناقشة مشروع قانون     

وإعداد تقريـر   م  ٢٠٠٤لسنة  ) ٧٥(م املرافق للمرسوم امللكي رقم      ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥املاليتني  
  .يتضمن رأي اللجنة لعرضه على الس 

  

إجراءات اللجنة :  اثاني :  
 ٢٠  :  عقدت اللجنة االجتماعني التاليني لبحث ودراسة مشروع القانون  -١

  م٢٠٠٥ يوليو ٧  بتاريخ     االجتماع اخلامس عشر-
  م٢٠٠٥ يوليو ٩  بتاريخ     االجتماع السادس عشر-

  
 اطلعت اللجنة خالل االجتماعني املذكورين على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضـع    -٢

 ٢٥  : الدراسة واليت اشتملت على 

  .قرار جملس النواب  -
بـاب اإليـرادات ، بـاب       . (  تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية مبجلس النواب       -

  .ومرفقات التقرير ) صروفات ، وباب املشاريع امل
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 .م ٢٠٠٦م و٢٠٠٥تقديرات امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني  -
 ٢٠٠٥ بيان الوضع االقتصادي واملايل وتوجهات امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني     -
 . م ٢٠٠٦و

 .رأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  -
 ٥ :وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماعني ممثلون عن وزارة املالية وهم   -٣

 
  .وزير املالية      سعادة الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة-
  .وكيل وزارة املالية      سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة-
نائب الرئيس التنفيذي لـس التنميـة       الدكتور زكريا أمحد هجرس-

 ١٠   .االقتصادية

  .الوكيل املساعد للشئون املالية        األستاذ عارف صاحل مخيس-
  .مدير إدارة امليزانية          األستاذ أمحد الفراج -
  .مدير إدارة اخلزانة          األستاذ نبيل مجعة الدوي-
  .مدير إدارة املشاريع            األستاذ فواز مطر-
 ١٥  .رئيس قسم اإليرادات          األستاذ ناجح الطواش-

  .رئيس قسم املشاريع           ستاذ طه فقيه األ-
  .       رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل     األستاذ عبدالكرمي حممد بوعالي-
  .خبري إعالمي           السيد أمحد عثمان-

  
 ٢٠كما شارك يف االجتماعني ، وتلبية لدعوة من اللجنة ، رؤساء ونواب رؤسـاء اللجـان                  -٤

 :وهم الدائمة واملؤقتة مبجلس الشورى 
  

رئيس جلنة الشئون اخلارجية والـدفاع        شيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفةال -
  .  واألمن الوطين 

 ٢٥نائب رئيس جلنة الـشئون اخلارجيـة          السيد حبيب مكي هاشم  -

      . والدفاع واألمن الوطين 
  .رئيس جلنة اخلدمات        دكتور محد علي السليطي ال -
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  .نائب رئيس جلنة اخلدمات         دكتورة ية جواد اجلشيال -
  .رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة       دكتورة فخرية شعبان ديري  ال -
  .نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة   عبدالرمحن عبداحلسني جواهريالسيد  -
  .رئيس اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل       الدكتورة فوزية سعيد الصاحل  -
 ٥  نائب رئيس اللجنـة املؤقتـة للمـرأة           حممد الفاضل األستاذة وداد  -

  .والطفل 
نائب رئيس جلنة الـشئون التـشريعية          األستاذ عبداجلليل إبراهيم الطريف-

  .والقانونية 
    

 ١٠شارك أيضاً باإلضافة إىل أعضاء اللجنة ، األستاذة أليس تومـاس مسعـان والـدكتور               و  -٥

ت ، وكذلك املستشار القـانوين للمجلـس        عبدالرمحن عبداهللا بوعلي عضوا جلنة اخلدما     
الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني ، واألخصائي القانوين بالس زهري حسن مكـي ،             

  .والباحث االقتصادي السيدة فاتن العايل ، وتوىل أمانة سر اللجنة األستاذة فهيمة الزيرة 
  
 ١٥ :تدارست اللجنة واتمعون مشروع القانون وذلك من خالل   -٦

  .م ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥دراسة أهداف وتوجهات امليزانية العامة للدولة للعامني : الً أو
  .مناقشة بيان الوضع املايل واالقتصادي للدولة : ثانيا 
  .ميزانية اإليرادات : ثالثًا 
  .ميزانية املصروفات :       رابعا 

 ٢٠  .لة تقارير جملس النواب املتعلقة بامليزانية العامة للدو:      خامسا 

  
وقد متت مناقشة ودراسة مشروع قانون امليزانية العامة للدولة قبل إحالته رمسيا من قبل جملـس       
النواب املوقر يف عدة اجتماعات سابقة لالجتماعني املذكورين أعاله ، وذلك يف حماولة مـن               

لجنة عـن   اللجنة لتوفري الوقت املخصص لدراسته بعد اإلحالة الرمسية هلا ، وفيما يلي تقرير ال             
 ٢٥  :نتائج اجتماعاا 
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  .م ٢٠٠٦م و٢٠٠٥أهداف وتوجهات امليزانية العامة للدولة للعامني : أوالً 
  

م األهـداف  ٢٠٠٥ يوليو ٧استعرض ممثلو وزارة املالية يف االجتماع األول الذي عقد بتاريخ       
  :العامة للميزانية وحددوها يف التايل 

  ٥ 

 .االرتقاء باملستوى املعيشي للمواطنني  .١
 .حتقيق مستويات مرتفعة من النمو للمواطنني  .٢
 .توفري املزيد من فرص العمل اجلديدة  .٣
 .زيادة معدل نصيب الفرد من الدخل القومي  .٤
 ١٠ .استقرار مستوى األسعار  .٥

 .رفع املقدرة التنافسية لالقتصاد البحريين  .٦
 .توسيع القاعدة اإلنتاجية  .٧
 .زيادة الصادرات غري النفطية  .٨
  .ت العالقة املباشرة حبياة املواطنني اليومية تطوير اخلدمات ذا .٩

  ١٥ 

  : التوجهات االقتصادية وحددوها يف التايل اكما استعرضو
 . تعزيز القدرة التنافسية القتصاد اململكة وتنويع مصادر الدخل  .١
 .تعزيز مركز البحرين املايل والتجاري يف املنطقة  .٢
 .زيادة جماالت العمل للبحرينيني  .٣
 ٢٠ .ستثمارية  االةحتسني البيئ .٤

 .حتقيق التنمية املستدامة  .٥
 .توسيع مشاركة القطاع اخلاص  .٦
 .وضع برنامج زمين شامل لعملية التخصيص  .٧
 . إدارة املرافق احلكومية على أسس جتارية  .٨

 ٢٥كما استعرض ممثلو وزارة املالية الوضع االقتصادي ، حيث أكدوا على ارتفاع الناتج احمللـي               

م ،  ٢٠٠٤يف عـام    %) ٧,٢(م إىل   ٢٠٠٣يف عـام    %) ٥,٤ (اإلمجايل باألسعار الثابتة من   
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  م إىل  ٢٠٠٤دينـاراً عـام     ) ٤٤٥٤(وارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل مـن          
  م ، وأوضحوا أيضا أن السيولة النقديـة قـد ارتفعـت بنـسبة             ٢٠٠٤ديناراً عام   ) ٥٤٧٨(
امليزانية املوحدة للجهاز    أن   و مليون دينار ،     ٢٨٧٩م حيث بلغت    ٢٠٠٣عن عام    %) ٤,١(

بليون دوالر أمريكي ، كما أفادوا بأن       ) ١١٩(لتصبح  %) ١٧,٨(املصريف قد ارتفعت بنسبة     
 ٥م ٢٠٠٤مليونا عـام    ) ٢٨٣٦(لتبلغ  %)  ١٣,٥(قيمة الصادرات البحرينية قد زادت بنسبة       

  م لتـصبح   ٢٠٠٣مليون دينار عـام     ) ٢٤٨٠(وأن قيمة الواردات هي األخرى ارتفعت من        
 من كـل  ا، و خلصو%) ١٦,٦(م مسجلة زيادة مقدارها     ٢٠٠٤مليون دينار عام    ) ٢١٢٧(

م كانـت   ٢٠٠٤ذلك إىل أن األوضاع االقتصادية واملالية والتجارية يف البحرين خالل عـام             
  .م والسنوات السابقة له ٢٠٠٣أفضل بكثري مما كانت عليه يف عام 

  ١٠ 

ت عليها التقديرات النهائية للميزانيـة العامـة        بعد ذلك قدم مندوبو الوزارة األسس اليت أعد       
  م بعد االتفاق عليها مع جملس النواب املوقر وخلـصوها يف           ٢٠٠٦م و   ٢٠٠٥للدولة للسنتني   

  :التايل 
  

 ١٥ :اإليرادات النفطية  -١

 :قدرت اإليرادات من مبيعات النفط و الغاز وفقًا لالفتراضات التالية 
 .برميل يوميا ألف ) ٢٦٢(إنتاج مصنع التكرير يساوي  •
 .ألف برميل يوميا ) ٣٧(إنتاج حقل البحرين يساوي  •
 .ألف برميل يوميا ) ٢٢٥(مشتريات النفط اخلام السعودي  •
 ٢٠ .ألف برميل يوميا ) ٢٤٤(الصادرات من النفط املكرر تعادل  •

 .ألف برميل يوميا ) ١٨(االستهالك احمللي من النفط املكرر يعادل  •
  دوالرا) ٣٠(ألف برميل يوميـاً ، وبـسعر        ) ١٥٠(وي  إنتاج حقل أبوسعفة يسا    •

 .     للربميل 
  مليـون  ) ١١٥,٧(م مببلـغ    ٢٠٠٦م و   ٢٠٠٥تقدير مبيعات الغـاز للـسنتني        •

 ٢٥ .مليون دينار على التوايل ) ١٢١,٢(    و 

  :  اإليرادات غري النفطية -٢
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كومية لعـام   قدرت على أساس املستويات الفعلية احملصلة من الوزارات و اجلهات احل           
   %) .٥(و  %) ٢(م مع إضافة معدل زيادة للسنتني القادمتني يتراوح بني ٢٠٠٤

  
  : اإلعانات -٣

 ٥  .م ٢٠٠٤ قدرت على أساس استالم إعانة واحدة وحسب التحصيل الفعلي لعام 

  
  : املصروفات املتكررة -٤

  %) ٥( خفضت امليزانية األولية للوزارات واجلهات احلكومية بنسب تراوحت بـني           
  م ملعظـم   ٢٠٠٤على املستويات الفعلية لـسنة       %) ٣(، أو بزيادة قدرها     %) ١٠(و

 ١٠) ٣٣(الوزارات ، و قد نتج عن كل ذلك ختفيض ميزانية املصروفات املتكررة مبقـدار      

  .مليون دينار مت إعادة تدويرها لتلبية املقترحات املقدمة من الربملان 
  
  : مصروفات املشاريع -٥

مليـون  ) ٤٨٧,٣(م ومبلغ   ٢٠٠٥يف سنة    مليون دينار ) ٤١٨(إىل مبلغ    متت زيادا   
 ١٥مليون دينار لكل سنة من ) ٣٤٥(م عن املبلغ املعتمد أصالً والبالغ   ٢٠٠٦دينار يف سنة    

السنتني املذكورتني ، وذلك لالستفادة من ظروف الطفرة احلاصلة يف أسـعار الـنفط        
ستثمارية لتسريع عملية تطوير البنية التحتيـة يف        واعتبار امليزانية القادمة مبثابة ميزانية ا     

  .اململكة 
  

 ٢٠  : التقديرات النهائية للميزانية كما أقرها جملس النواب 

بعد ذلك استعرض ممثلو وزارة املالية التقديرات النهائية للميزانية كما مت االتفاق عليها بني              
ه تتضمن كامـل إيـرادات      احلكومة وجملس النواب وأكدوا على أن البيانات الواردة أدنا        

م ، وأنه  ال توجد أية إيرادات حكوميـة مل           ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥ومصروفات الدولة للعامني    
  :يتم تضمينها يف امليزانية ، وميكن تلخيص التقديرات النهائية على النحو  التايل 

  ٢٥ 
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  مليون ) ١٢٥٤,٢(مليون إىل   ) ١٢٥٥,١(م من   ٢٠٠٥ختفيض إمجايل اإليرادات لعام      .١
  مليـون إىل   ) ١٢٧٠,٦(م مـن    ٢٠٠٦زيادة إمجايل اإليـرادات يف عـام        دينار ، و  

 . مليون دينار ) ١٢٧٤,٧(
  مليـون إىل   ) ١٠٤٦,٦(م مـن    ٢٠٠٥ختفيض إمجايل املصروفات املتكررة يف عـام         .٢

 ٥  م مـن   ٢٠٠٦مليون دينار، وختفيض إمجايل املصروفات املتكررة يف عام         ) ١٠٤٤,٧(

 . دينار مليون) ١٠٩٠,٣(مليون إىل ) ١٠٩٧,٥(
  مليونـا إىل   ) ٣٤٥(م مـن    ٢٠٠٥زيادة إمجايل ميزانية مصروفات املشاريع يف عـام          .٣

م ٢٠٠٦مليون دينار ، وزيادة إمجايل ميزانية مصروفات املشاريع يف عـام            ) ٤١٨,١(
 . مليون دينار ) ٤٨٧,٣(مليونا إىل ) ٣٤٥(من 

 ١٠مليون دينار ) ١٤٦٢,٨(م مبلغ  ٢٠٠٥وعليه يصبح إمجايل املصروفات املخصصة لعام  .٤

  م مبلغ ٢٠٠٦مليون دينار ، و املصروفات املخصصة لعام        ) ١٣٩١,٦(بعد أن كانت    
 .مليون دينار ) ١٤٤٢,٥(مليون بعد أن كانت ) ١٥٧٧,٦(
  مليـون إىل  ) ١٣٦,٥(م مـن    ٢٠٠٥وعلى ضوء ذلك سريتفع العجز املقدر يف عام          .٥

  مليـون إىل   ) ١٧١,٩(ن  م م ٢٠٠٦مليون دينار ، والعجز املقدر يف عام        ) ٢٠٨,٦(
 ١٥ .مليون دينار ) ٣٠٢,٨(

 
  :مستويات الدين العام 

مليون دينار حاليا إىل    ) ١٤٥٠(و على ضوء ما تقدم فإن مستوى الدين احلكومي سريتفع من            
من الناتج احمللـي    %) ٣٩,١(م ، وهو ما يعادل      ٢٠٠٥مليون دينار بنهاية عام     ) ١٦٥٣,٧(

 ٢٠  .اإلمجايل 

  
  :ة يف عملية إدارة امليزانية العامة التوجهات املستقبلي

واختتم ممثلو احلكومة استعراضهم للميزانية العمومية بشرح لتوجهات الدولة لدعم مـشاريع            
  :اإلصالح االقتصادي وتطوير السياسة املالية من خالل دعم اخلطوات التالية 

 ٢٥ة فعالية وعوائد   صياغة برامج جديدة لزيادة اإليرادات غري النفطية ، وطرح مبادرات لزياد           •

 .األمالك احلكومية 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ٣٧(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

تفعيل تطبيق استراتيجية املصروفات العامة من خالل اإلسراع يف تطبيق مفهوم اسـترداد              •
 .التكلفة والتخصيص وإدارة اخلدمات واألنشطة عن طريق القطاع اخلاص 

  .تفعيل سياسة ترشيد اإلنفاق من خالل تبين معايري ومؤشرات موحدة يف إدارة امليزانية •
 . اإلسراع يف تطبيق ميزانية الربامج واألداء  •
  ٥ 

  :مناقشة بيان الوضع املايل واالقتصادي للدولة : ثانيا 
  :تدارس األعضاء مع ممثلي احلكومة ما ورد يف بيان الوضع املايل على النحو التايل 

 بيان  إن البيان خيلو من أية تفاصيل عن احتياطي الدولة ، لذلك ترى اللجنة ضرورة تضمني               •
الوضع املايل لرصيد احتياطي الدولة واحلركة اليت تطرأ عليه خالل السنة املالية ، وأوضـح               

 ١٠ :ممثلو الوزارة أن االحتياطي العام للدولة هو على النحو التايل 

 

  ٢٠٠٣  البيان
 احلركة خالل
٢٠٠٤  

٢٠٠٤  

وحدات حقوق 
  سحب خاصة

١,٠ - ١,٠  

رصيد لدى صندوق 
  النقد الدويل

١١٠,٠  ٦,٤  ١٠٣,٦  

رصيد مؤسسة النقد 
  من النقد األجنيب

١٥٧٩,٥  ١٥٥,٧  ١٤٢٣,٨  

رصيد احلكومة من 
  النقد األجنيب

٢٥٠,٠  -  ٢٥٠,٠  

  ١٩٤٠,٥  -  ١٧٧٨,٤  اموع
 
تساءل األعضاء عن حجم االستثمارات األجنبية اليت مت حتقيقها خالل السنتني الـسابقتني              •

يزانية ، علما بأن بيان احلكومـة لـسي         وتوقعات االستثمارات األجنبية خالل عامي امل     
 ١٥مليون  ) ٧٠٠ إىل   ٦٠٠(الشورى والنواب يف بداية الدورة قدر حاجة اململكة الستقطاب          
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دينار سنوياً لكي تتمكن اململكة من حتقيق منوها االقتصادي املنشود، لقد أوضـح ممثلـو               
طب اسـتثمارات  م أن تستق٢٠٠٤م و٢٠٠٣الوزارة بأن البحرين استطاعت خالل عامي     

مليون دينار على التوايل ، كمـا أوضـحوا أن          ) ٣٢٥(مليون دينار و  ) ١٩٤(أجنبية تبلغ   
  م مـا مقـداره    ٢٠٠٢حجم االستثمار األجـنيب التراكمـي بلغـت يف ايـة عـام              

 ٥شركة أجنبية وتشكل استثمارات دول جملـس       ) ٢٦٨(مليون دينار موزع على     ) ٢٧٢٨(

 .م ٢٠٠٢مارات يف اية عام من إمجايل االستث%) ٦٤(التعاون 
 
االلتزام دف خفض حجم اإلنفاق يف امليزانية ، وحتقيق التـوازن           " لقد تطرق البيان إىل      •

إال أن األعضاء الحظوا أن امليزانية التقديريـة لعـامي    " م  ٢٠١٠العام اهليكلي حبلول عام     
 ١٠ه النـواب مـن   م لن حتقق أي توازن ، بل بالعكس فبعد القبول مبا أبدا٢٠٠٦م و   ٢٠٠٥

تعديالت على ميزانية املصروفات فإن العجز يتجه  حنو الزيادة وبالتايل من الصعب التكهن              
م ٢٠٠٨م و   ٢٠٠٧حبدوث هذا التوازن املنشود ، خاصة وإن التقديرات األولية لعـامي            

 . تظهر استمرار العجز 
 
 ١٥تفاصيل ملـا تنـوي     لقد الحظت اللجنة أن بيان الوضع املايل يشوبه العمومية وال يتضمن             •

دعم السياسة املالية  وخطط ونظم امليزانيـة  " احلكومة عمله لتحقيق أهدافها فعبارات مثل      
املقرة من احلكومة املوقرة يف إطار استراتيجية التنمية االقتصادية  واالجتماعية واملتمثلـة يف     

ت العامة ، ونظـام     اخلطة املالية املتوسطة املدى للمصروفات ، واستراتيجية إدارة املصروفا        
ال تعطي صـورة    " ميزانية الربامج واألداء ، وخطوات تعزيز وتنمية اإليرادات غري النفطية           

 ٢٠ .واضحة وجلية عن الكيفية اليت سيتم ا تطبيق مثل هذه األهداف العامة 

 
لقد أوضحنا أن بيان الوضع املايل للدولة جيب أن يتضمن شرحا وافيا لاللتزامـات املاليـة             •

  الية و املستقبلية عليها ، ولقد أوضح األعضاء أن صـندوق النقـد الـدويل يوصـي                 احل
م وما طرحه مندوب ٢٠٠٣باستمرار ، وهذا ورد أيضا من ضمن توصياته للبحرين يف عام 

 ٢٥البنك مؤخرا يف املنتدى الذي نظمه جملس األمة الكوييت والذي شارك وفد من جملـسكم               

الوضع املايل كافة االلتزامات املالية على الدولة وال يكتفـي           أعماله ، بأن يتضمن      املوقر يف 
بالقروض احمللية  واخلارجية ، لذلك فإن اللجنة ترى ضرورة أن يـتم تـضمني البيـان يف      
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السنوات القادمة االلتزامات املالية األخرى وعلى األخص االلتزامات املترتبة على الدولـة            
. تماعية واليت ال تفي موجودات صناديقها للوفاء ا       مبوجب قوانني التقاعد والتأمينات االج    

وقد أوضح سعادة الوزير أن تضمني التزامات التقاعد والتأمينات اللتزامات الدولة سـيؤثر      
سلباً على تصنيف الدولة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية ، وأوضـح  أن االلتزامـات    

 ٥التقاعد مضمونة من قبل احلكومـة يف       املترتبة عن العجز االكتواري للهيئة العامة لصندوق        

حني أن االلتزامات املترتبة على اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية غري مضمونة مـن قبـل              
احلكومة ، إن للجنة رأيا خمالفًا لذلك حيث ترى اللجنة أن التزامات اهليئتني التـزام علـى            

 .احلكومة 
  
 ١٠تزامات الناجتة عـن العجـز االكتـواري    وقد استوضحنا من سعادة الوزير عن مقدار االل     •

   للهيئة العامة للتأمينات االجتماعيـة      ةمليون دينار بالنسب  ) ٢٩٩(فأوضح سعادته أا تبلغ     
   التقاعـد   قمليون دينار لـصندو   ) ٥٢٦(مليون دينار لصندوق التقاعد املدين و       ) ٣٥(و

 أبلغناه أن هذا يعـين      لقد. مليون دينار   ) ١,٧٦٠(العسكري ، وبالتايل فإن جمموعها يبلغ       
) ١,٤٥٠(أنه إذا ما مت إضافة هذه االلتزامات إىل القروض املترتبة على الدولـة و البالغـة      

 ١٥  مليون دينار  وهو مبلغ يزيـد عـن       ) ٣,٢١٠( مليون دينار الرتفع االلتزام احلكومي إىل       

طـرق إىل  وهذا يثري قلقنا خاصـة أن البيـان مل يت     .  من الناتج القومي اإلمجايل     %) ٩٠(
 . الكيفية اليت سيتم مبوجبها تسديد القروض و االلتزامات احلكومية الواردة أعاله 

أهداف وأولويات اسـتراتيجية التنميـة االقتـصادية                      " الحظنا أن البيان تضمن حتت بند        •
القطاعات االقتصادية  " اإلشارة إىل أن احلكومة سوف تركز على عدد من          " واالجتماعية  

 ٢٠قطاع التكنولوجيا ،  " إال أننا أيضا الحظنا أن البيان قد اعترب هذه القطاعات هي            " الواعدة  

السياحة ، اخلدمات الصحية ، اخلدمات التعليمية والتدريب ، اخلدمات املالية واملصرفية ،             
، إننا نرى أن سرد كـل       " قطاع األعمال ، إضافة إىل قطاعات النفط والغاز واأللومنيوم          

القطاعات يتناىف مع ما جاء من أمهية التركيز على القطاعات االقتصادية الواعـدة ألن  هذه  
القائمة يف احلقيقة اشتملت على جممل القطاعات االقتصادية وبالتايل مل حيدد البيان أولوياته             

 ٢٥ .كما أشار إليها يف هذا البند ، وهلذا التعميم وعدم التركيز مساوؤه املعروفة 
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 الحظنا أن البيان ذكر من بني أهدافه رفع معدالت منو نصيب الفرد من              وحتت نفس البند   •
الناتج احمللي اإلمجايل إال أن الربنامج قد خلى من حتديد أية معـدالت تتطلـع احلكومـة                 
لتحقيقها مما يوحي بأنه ال توجد لدى احلكومة خطة واضحة ملقدار النمو االقتصادي الذي             

 .تصبو إىل حتقيقه 
 ٥لجنة و حتت نفس البند أن من بني أهداف استراتيجية التنمية رفع معدالت             كما الحظت ال   •

االدخار ،  إال أن البيان مل يذكر مستويات االدخار احلالية واملعدالت اليت ينوي حتقيقها يف             
 .السنوات القادمة 

امليزانية لقد الحظت اللجنة أيضا أن البيان أشار إىل املظاهر السلبية املستمرة اليت تعاين منها                •
العامة للدولة واليت حددها يف االعتماد على اإليرادات النفطية والتزايد يف حجم املصروفات          
 ١٠واستحواذ مصروفات نفقات القوى العاملة على ثلثي املصروفات والبطء يف تطبيق سياسة            

ولقـد  . التخصيص وحتويل اخلدمات واملؤسسات احلكومية ملؤسسات تدار بشكل جتاري     
عضاء من ممثلي احلكومة عن ذلك وكيف ستتغلب احلكومة على هذه املظاهر ،           استفسر األ 

فأوضح سعادة الوزير أنه ال يتوقع حدوث ارتفاع يف اإليرادات غري النفطية خالل السنوات        
القريبة وعلى األخص خالل السنتني اللتني تغطيهما امليزانية ، كما الحظـت اللجنـة أن               

 ١٥مة مع جملس النواب خبصوص ميزانية املصروفات إمنا يصب         االتفاق الذي توصلت له احلكو    

يف اجتاه يعزز هذه املظاهر السلبية وال يعمل على تالفيها ، فميزانية املـصروفات خـالل                
السنتني قد ارتفعت بدالً من أن ختفض ، وإن الوفر الذي استطاع النواب حتقيقه من خالل                

أغلبه لنفقات القوى العاملة ، وبسؤالنا      ختفيض موازنات بعض الوزارات إمنا أعيد ختصيص        
عن برنامج احلكومة للتخصيص وإن ما ورد يف هذا البيان سبق إيراده يف البيان السابق قبل                
 ٢٠سنتني دون أن يتم إعداد برنامج تفصيلي  أوضح سعادة الوزير أنه ال يوجد برنامج زمـين          

ه وجملس التنمية االقتصادية   واضح وحمدد للتخصيص حىت اآلن إال أن هناك نوايا لدى وزارت          
 .لوضع ذلك الربنامج 

  :ميزانية اإليرادات : ثالثًا 
تدارست اللجنة مع ممثلي وزارة املالية ميزانية اإليرادات اليت مت االتفاق عليها مع جملس النواب               
 ٢٥وتأكدت اللجنة من أن التعديالت قد حظيت مبوافقة احلكومة وإن التعديالت كانت تتم أوالً              

وكلما طرأ تغيري يف الظروف السائدة اآلن واليت ختتلف بدرجة كبرية عن تلك الظروف              بأول  
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اليت سادت عند إعداد امليزانية التقديرية قبل تسعة أشهر ، وأكد سعادة الوزير أن كافة إيرادات     
  :الدولة قد مت تضمينها يف التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة على النحو التايل 

  
  تقديرات النهائية للميزانية العامة للدولةال

  ملخص التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة
  )مليون دينار( 

  البيان
   ألف برميل يومياً ١٥٠(

  ) دوالراً للربميل٣٠بسعر 
  اإليرادات

٢٠٠٥  
١٢٥٤,٢  

٢٠٠٦  
١٢٧٤,٧  

  ٨٩٥,٧  ٨٩٠,٢  اإليرادات النفطية
  ٥٧٦,٤  ٥٧٦,٤   حقل أبو سعفة-
  ١٩٦,٦  ١٩٦,٦   مصنع التكرير وحقل البحرين-
  ١٢١,٢  ١١٥,٧   الغاز الطبيعي-
  ١,٥  ١,٥   الضرائب النفطية -

  ٣٧٩,٠  ٣٦٤,٠  اإليرادات غري النفطية واإلعانات
  ١٥٧٧,٦  ١٤٦٢,٨   املصروفات-
  ١٠٩٠,٣  ١٠٤٤,٧   املتكررة-
  ٤٨٧,٣  ٤١٨,١   املشاريع-

  )٣٠٢,٨(   )٢٠٨,٦(   عجز امليزانية
  
 ٥بني اجلدول التفصيلي التايل التعديالت اليت اتفقت احلكومة عليها مع جملس النواب والـذي              وي

م ، واإليرادات ٢٠٠٤م و٢٠٠٣يظهر مقدار اإليرادات املقدرة من احلكومة عند إعداد ميزانية 
ت م ، مث اإليرادات املقترحة من احلكومة املرافقة ملشروع القانون ، والتقديرا٢٠٠٤الفعلية لعام 

اليت يقترحها النواب باالتفاق مع احلكومة والفرق بني اإليرادات كما جاءت مـن احلكومـة               
  .وتلك املعدلة باالتفاق بني احلكومة وجملس النواب 
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   باإلضـافة إىل أعـضاء      -وقد دارت مناقشات طويلة ومستفيضة مع احلكومة شارك فيهـا           
 رؤساء اللجان الدائمة واملؤقتة الذين متت دعـوم حلـضور            الزمالء رؤساء ونواب   -اللجنة  

  :اجتماعات اللجنة وذلك على النحو التايل 
 :النفط والغاز الطبيعي  .١

 ٥الحظت اللجنة األسس اليت اتبعت لتقدير اإليرادات ووجدا تتفق مع ما مت شرحه من قبل         

جنة أيـضا الحظـت أن      احلكومة واليت مت استعراضها يف صدر هذا التقرير ، كما أن الل           
  احلكومة قد عدلت يف كمية النفط الوارد هلا مـن حقـل أبوسـعفة وخفـضتها مـن                  

برميل يوميا بعد توقف املنحة السابقة مـن        ) ١٥٠,٠٠٠(برميل يوميا إىل    ) ٢٠٠,٠٠٠(
حكومة اململكة العربية السعودية ، إال أن احلكومة مل تستخدم األسعار الفعلية لبيع الـنفط    

 ١٠دوالرا حسب املعلومات   ) ٤٥ – ٤٠(ن حقل أبو سعفة واليت يتراوح سعرها بني         اخلام م 

لقد اقترحت اللجنة على احلكومة أن تقوم       . املتوافرة لتقدير قيمة املبيعات من النفط اخلام        
  م على األقل لـتعكس واقـع       ٢٠٠٥بتعديل أرقام التقديرات للستة أشهر األوىل من عام         

أنه من األفضل اإلبقاء على التقديرات كما هي وذلك من منطلق أن األمر ، إال أا ارتأت ب  
العرف كان واليزال يستخدم سعرا واحدا للنفط عند إعداد امليزانية بغـض النظـر عـن        

 ١٥  . األسعار الفعلية ، خاصة إذا كانت هذه األسعار تزيد عن التقديرات 

أن توافق على تعديل أسـعار      إن اللجنة ال تتفق مع احلكومة يف ذلك وكانت تتمىن عليها            
م وإبقاء أسعار النصف الثاين عند حدود التقديرات املتفـق          ٢٠٠٥النصف األول من عام     

إن اللجنة تقـدر    . دوالرا للربميل   ) ٣٠(عليها مع جملس النواب واليت كانت عند حدود         
  ماليـني  ) ١٠٣(قيمة الفرق بني السعر الفعلي  والسعر املقـدر بأنـه سـيكون بـني                

 ٢٠ويوضح اجلدول التايل تقـديرات إيـرادات     . مليون دينار حبريين على أقل تقدير     ) ١٥٥(و

  .م ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥النفط والغاز للسنتني 
  : توصية اللجنة 

إن اللجنة و بعد دراستها لباب إيرادات النفط والغاز تؤكد على موافقتها عليه وتوصـي               
  . احلكومة وجملس النواب الس املوقر باعتمادها كما جاءت معدلة باالتفاق بني

  ٢٥ 

  م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥تقديرات اإليرادات النفطية للسنتني 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ٤٤(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  البيان  دينار  برميل
  سنوياً  يومياً

  دوالر أمريكي  السعر
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

ــصفاة: أوالً ــل وم ــرادات حق  إي
  البحرين

            

              املبيعات

  ١،٥٩٦،٨٣٦،٢١١  ١,٥٩٦,٨٣٦,٢١١  ٤,٢٤٦,٨٧٣،٦٢٣  ٤٧,٧٠  ٨٩,٠٣٢,٩٩٠  ٢٤٣,٩٢٦   املبيعات الدولية١

  ٧٤,٢٦٥,٣٣٢  ٧٤،٢٦٥,٣٣٢  ١٩٧,٥١٤,٤٧٩  ٢٩,٩٤  ٦,٥٩٧,٠١٠  ١٨,٠٧٤   املبيعات احمللية٢

  ١,٦٧١,١٠١,٥٤٣  ١,٦٧١,١٠١,٥٤٣  ٤,٤٤٤,٣٨٨,١٠٢  ٤٦,٤٧  ٩٥,٦٣٠,٠٠٠  ٢٦٢,٠٠٠  إمجايل املبيعات

              يطرح املصاريف

  ١,٢٩٦,٩١٨,٠٠٠  ١,٢٩٦,٩١٨,٠٠٠  ٣,٤٤٩,٢٥٠,٠٠٠  ٤٢,٠٠  ٨٢,١٢٥,٠٠٠  ٢٢٥,٠٠٠   مشتريات النفط السعودي١

  ١٣٠,٥٧١,٢٦٤  ١٣٠,٥٧١,٢٦٤  ٣٤٧,٢٦٤،٠٠٠  ٣,٦٣  ٩٥,٦٣٠,٠٠٠     مصاريف اإلنتاج  والتكرير٢

  ٣١,٩٦٠،٠٠٠  ٣١,٩٦٠,٠٠٠  ٨٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠,٨٩  ٩٥,٦٣٠,٠٠٠     احتياطي الشركة٣

  ١٥،٠٤٠,٠٠٠  ١٥,٠٤٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠,٤٢  ٩٥,٦٣٠,٠٠٠     فوائد قرض التوسعة٤

  ١,٤٧٤,٤٨٩,٢٦٤  ١,٤٧٤,٤٨٩,٢٦٤  ٣،٩٢١،٥١٤،٠٠٠ ٤١,٠١  ٩٥,٦٣٠,٠٠٠    إمجايل املصروفات

  ١٩٦,٦١٢,٠٠٠  ١٩٦,٦١٢,٠٠٠  ٥٢٢،٨٧٤،١٠٢ ٥,٤٧  ٩٥,٦٣٠,٠٠٠    صايف اإليرادات

               إيرادات حقل أبو سعفة:ثانياً

  ٦١٧,٥٨٠,٠٠٠  ٦١٧,٥٨٠,٠٠٠  ١,٦٤٢,٥٠٠,٠٠٠  ٣٠,٠٠  ٥٤,٧٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠  املبيعات

  ٤١,١٧٢,٠٠٠  ٤١,١٧٢,٠٠٠  ١٠٩,٥٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠  ٥٤,٧٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠  مصاريف اإلنتاج

  ٥٧٦,٤٠٨,٠٠٠  ٥٧٦,٤٠٨,٠٠٠  ١,٥٣٣,٠٠٠,٠٠٠  ٢٨,٠٠  ٥٤,٧٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠  

  773.020.000  773.020.000 2.055.874.102         إمجايل إيرادات النفط:ثالثاً

  121.210.000  115.710.000  307.739.362         مبيعات الغاز:رابعاً

  1.500.000  1.500.000  3.989.362         والرسوم النفطيةالضرائب: خامساً

  895.730.000  890.230.000  2.367.602.826        إمجايل اإليرادات النفطية



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ٤٥(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  :الضرائب والرسوم . ٢
ـ               ن الحظت اللجنة أن احلكومة وجملس النواب قد اتفقا على تعديل اإليرادات املقـدرة م

   %) ٢(م وزيادـا بنـسبة      ٢٠٠٤الضرائب والرسوم لتتناسب واملبالغ احملصلة فعالً عام        
إن اللجنة ترى أن التعديالت املقترحة مناسبة وأن إظهـار  . تقريبا على التوايل     %)  ٤(و  

 ٥تقديرات السنوات القادمة بنسب قريبة من احملصل فعالً يف السنة السابقة رمبا يكون مناسبا              

  . ر مثل هذه اإليرادات لتقدي
  

لقد الحظت اللجنة أن التقديرات أعاله مل تأخذ بعني االعتبار التخفيض الذي قد يترتـب             
على إيرادات وزارة الصناعة والتجارة نتيجة لرغبة احلكومة ختفيض رسوم السجل التجاري     

 ١٠) ٦(ح بـني    إىل مبالغ رمزية ، إن التخفيض املقترح قد خيفض إيرادات الوزارة مببلغ يتراو            

كما الحظت اللجنة أن تقديرات الرسوم مـن وزارة  . مليون دينار تقريبا  ) ١٢(ماليني و   
العمل أظهرت عند نسبها احلالية دون النظر يف مدى إمكانية تأثري إصالحات سوق العمل              

  .عليها 
  

 ١٥  :توصية اللجنة 

وافقتـها عليـه   إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات الضرائب و الرسوم تؤكد علـى م  
  .وتوصي الس املوقر باعتمادها كما جاءت معدلة باالتفاق بني احلكومة وجملس النواب 

  

 :مبيعات املنتجات واخلدمات السلعية احلكومية  .٣
 ٢٠الحظت اللجنة أن احلكومة وجملس النواب قد اتفقوا على تعديل اإليرادات املقدرة مـن              

  %) ٢(م وزيادـا بنـسبة      ٢٠٠٤ة فعالً عام    الضرائب والرسوم لتتناسب واملبالغ احملصل    
إن اللجنة ترى أن التعديالت املقترحة مناسـبة وأن إظهـار           . تقريبا على التوايل    %) ٥(و

تقديرات السنوات القادمة بنسب قريبة من احملصل فعالً يف السنة السابقة رمبا يكون مناسبا              
  . لتقدير مثل هذه اإليرادات 

 ٢٥ة وبعد دراستها لباب إيرادات مبيعات املنتجات اخلدمية والسلعية         إن اللجن :توصية اللجنة   

احلكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصي الس املوقر باعتمادها كما جاءت معدلة باالتفاق            
  .بني احلكومة وجملس النواب 
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  :االستثمارات واألمالك احلكومية .  ٤
اليت مبوجبها يتم تقـدير عوائـد       استمعت اللجنة إىل شرح من ممثلي احلكومة عن الكيفية          

االستثمارات واألمالك احلكومية ، حيث أوضحوا أن تقديرام للعوائد تتم على أسـاس             
توقعام للنتائج املالية للشركات اليت متلك الدولة أسهما فيها وبناء على اخلربة الـسابقة ،               

 ٥حلالية والتوقعات للعقـود    أما األمالك احلكومية فيتم تقدير العوائد منها على ضوء العقود ا          

  .اجلديدة 
أعاله فقد مت االتفاق بني احلكومـة و جملـس       ) ٣ و   ٢(أسوة بالتقديرات السابقة للبندين     

  .م كمقياس للعوائد املستقبلية ٢٠٠٤النواب على اعتبار العوائد احملققة فعالً خالل عام 
 %) ٢٥(ر ما نسبته    كما الحظت اللجنة أن احلكومة و جملس النواب قد اتفقا على إظها           

 ١٠التابعة لشركة ألبا ضمن عوائد االستثمار ألول مرة ، إننـا           )  ALMA( من أرباح شركة    

نرى أن إظهار أرباح شركة ألبا هو حبد ذاته قرار صحيح ويعكس توجه الدولة إىل إدراج                
كافة اإليرادات ضمن امليزانية العامة ، إال أن اللجنة ترى أن أيـة أربـاح تترتـب عـن                   

لقـد  . ثمارات احلكومة جيب أن تظهر بالكامل ضمن امليزانية العامة وليس جزًءا منها             است
أبلغنا ممثلي احلكومة أن اجلزء الباقي من األرباح سوف حيول إىل حساب االحتياطي العام              

 ١٥لقد اطلعنا على مستندات تؤكد أن شركة ألبـا         ( للدولة  أسوة مبا مت يف السنة السابقة ،          

مليـون دوالر   ) ٧٢(  احلكومة لدى مؤسسة نقد البحرين ما جمموعه          حولت إىل حساب  
م مل تظهر ضمن إيرادات الدولة إمنا رحلت ، حسب رأي الـوزارة إىل              ٢٠٠٤خالل عام   

، إننا ال نتفق مع هذا اإلجراء ونتطلع إىل تعديله يف العام احلـايل            ) االحتياطي العام للدولة    
 وأية إيرادات أخرى مـن عوائـد االسـتثمارات          بتحويل كافة اإليرادات من شركة ألبا     

 ٢٠احلكومية إىل امليزانية العمومية ، إن هذا سيعزز من التزام احلكومة مببادئ الشفافية يف عرض 

  .بياناا املالية 
  

  :توصية اللجنة 
إن اللجنة وبعد دراستها لباب االستثمارات وعوائد األسهم  تؤكد موافقتها عليه وتوصي             

 ٢٥  . باعتمادها كما جاءت معدلة باالتفاق بني احلكومة وجملس النواب الس املوقر

  :اإلعانات اخلارجية .  ٥
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أوضح مندوبو احلكومة أن اإلعانات اخلارجية يف السابق كانت تتمثل يف مسامهة كل من              
 مليـون دوالر تقريبـا      ٥٠دولة الكويت وأبوظيب حيث تقدم كل منهما مبلغا يعـادل           

  . من سلطنة عمان مببلغ مليون دينار باإلضافة إىل إعانة
إال أن حكومة أبو ظيب قد قررت بدًءا من العام احلايل أن متول مشروعات حمددة بـشكل                 
 ٥مباشر من خالل أحد صناديقها التنموية ، وعليه فقد مت إظهار قيمة املـساعدات مبـا مت                 

قد أوضـحنا ملمثلـي     ل. حتصيله يف السنة السابقة و مبا يتفق مع ما قررته حكومة أبوظيب             
  احلكومة أنه قد منا إىل علمنا إن حكومة الكويت قد قررت زيادة منحتها للبحرين لتبلـغ               

مليون دوالر سنويا وإن قرارا قد صدر من احلكومة الكويتية بذلك ، إال أن سعادة               ) ٧٥(
ر وزير املالية أشار إىل أن حكومة البحرين مل تتسلم حىت تارخيه ما يؤكـد هـذه األخبـا         

 ١٠  .وبالتايل يرى ضرورة اإلبقاء على املبالغ احلالية املتفق عليها وأيدته اللجنة يف ذلك 

  :توصية اللجنة 
إن اللجنة وبعد دراستها لباب اإلعانات احلكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصـي الـس              

  .  املوقر باعتمادها كما جاءت معدلة باالتفاق بني احلكومة وجملس النواب 
  :ات األصول الرأمسالية مبيع.  ٦

 ١٥ترى اللجنة أن تقدير اإليرادات من مبيعات األصول الرأمسالية ليكون قريبا مـن املبـالغ               

احملصلة فعالً خالل العام املنصرم ومعدلة لتعكس التقديرات اليت ترى احلكومـة إمكانيـة              
  .حتقيقها بناء على اخلربة السابقة ، هي تقديرات معقولة وتتناسب مع الواقع 

  :توصية اللجنة 
إن اللجنة وبعد دراستها لباب مبيعات األصول الرأمسالية تؤكد موافقتها عليـه وتوصـي              

 ٢٠  .الس املوقر باعتمادها كما جاءت معدلة باالتفاق بني احلكومة وجملس النواب 

  :الغرامات واجلزاءات واإليرادات األخرى .  ٧
دت أن األسس اليت اتبعت لتقدير      تدارست اللجنة بالتفصيل مكونات هذا الباب ووج      

هذه اإليرادات والقائمة على أساس املتحصالت الفعلية يف السنة الـسابقة وتوقعـات             
  .التحصيل يف العامني القادمني إمنا هي تقديرات معقولة وقريبة من الواقع 

  ٢٥ 

  :توصية اللجنة 
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تؤكد موافقتها عليـه    إن اللجنة وبعد دراستها لباب الغرامات واجلزاءات واإليرادات األخرى          
  .وتوصي الس املوقر باعتمادها كما جاءت معدلة باالتفاق بني احلكومة وجملس النواب 

  
 )انتهى تقرير اللجنة بشأن باب اإليرادات(

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل األخ مقرر اللجنة . سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة 
  :العضو حممد الشروقي

دي الرئيس ، تدارست اللجنة مع ممثلي وزارة املالية ميزانية اإليرادات           شكرا سي 
اليت مت االتفاق عليها مع جملس النواب ، وتأكدت اللجنة من أن التعديالت قد حظيت               
 ١٠مبوافقة احلكومة ، وأن التعديالت كانت تتم أوالً بأول كلما طرأ تغيري يف الظـروف               

ة عن تلك الظروف اليت سادت عنـد إعـداد          السائدة اآلن واليت ختتلف بدرجة كبري     
امليزانية التقديرية قبل تسعة أشهر ، وأكد سعادة الوزير أن كافة إيرادات الدولة قد مت                
تضمينها يف التقديرات النهائية للميزانية العامة للدولة على النحو املبني يف اجلدول املرفق          

 اليت اتفقت احلكومة عليها مـع  بالتقرير ، حيث يبني هذا اجلدول التفصيلي التعديالت       
 ١٥جملس النواب والذي يظهر مقدار اإليرادات املقدرة من احلكومة عند إعداد ميزانيـة              

م ، مث يبني اإليرادات املقترحـة       ٢٠٠٤م ، واإليرادات الفعلية لعام      ٢٠٠٤م و   ٢٠٠٣
 مـع   من احلكومة املرافقة ملشروع القانون ، والتقديرات اليت يقترحها النواب باالتفاق          

احلكومة والفرق بني اإليرادات كما جاءت من احلكومة وتلك املعدلة باالتفاق بـني             
ارت مناقشات طويلة ومستفيضة مع احلكومة شارك       وقد د . احلكومة وجملس النواب    

 ٢٠ الزمالء رؤساء ونواب رؤساء اللجـان الدائمـة         - باإلضافة إىل أعضاء اللجنة      -فيها  

  : ور اجتماعات اللجنة وذلك على النحـو التـايل          واملؤقتة والذين متت دعوم حلض    
الحظت اللجنة األسس اليت اتبعـت لتقـدير اإليـرادات     :  النفط والغاز الطبيعي  -١

ووجدا تتفق مع ما مت شرحه من قبل احلكومة واليت مت استعراضها يف صـدر هـذا                 
ط الوارد هلا   التقرير ، كما أن اللجنة أيضا الحظت أن احلكومة قد عدلت يف كمية النف             

 ٢٥برميل ) ١٥٠,٠٠٠(برميل يوميا إىل    ) ٢٠٠,٠٠٠(من حقل بوسعفة وخفضتها من      

يوميا بعد توقف املنحة السابقة من حكومة اململكة العربية السعودية ، إال أن احلكومة              
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رها بني  مل تستخدم األسعار الفعلية لبيع النفط اخلام من حقل بوسعفة واليت يتراوح سع            
  دوالرا حسب املعلومات املتوافرة لتقدير قيمة املبيعـات مـن الـنفط            ) ٤٥ - ٤٠(

لقد اقترحت اللجنة على احلكومة أن تقوم بتعديل أرقام التقـديرات لألشـهر           . اخلام  
م على األقل لتعكس واقع األمر ، إال أا ارتأت أنه مـن             ٢٠٠٥الستة األوىل من عام     

 ٥قديرات كما هي وذلك من منطلق أن العرف كـان واليـزال        األفضل اإلبقاء على الت   

يستخدم سعرا واحدا للنفط عند إعداد امليزانية بغض النظر عن األسعار الفعلية ، خاصة   
إن اللجنة ال تتفق مع احلكومة يف ذلـك  . إذا كانت هذه األسعار تزيد عن التقديرات      

م وإبقاء ٢٠٠٥ األول من عام   وكانت تتمىن عليها أن توافق على تعديل أسعار النصف        
أسعار النصف الثاين عند حدود التقديرات املتفق عليها مع جملس النواب واليت كانـت     

 ١٠إن اللجنة تقدر قيمة الفرق بني الـسعر الفعلـي          . دوالرا للربميل   ) ٣٠(عند حدود   

مليون دينار حبريين على    ) ١٥٥(ماليني وبني   ) ١٠٣(والسعر املقدر بأنه سيكون بني      
 تقديرات إيـرادات الـنفط والغـاز      - الذي أمامكم    -ويوضح اجلدول   . قل تقدير   أ

  . م ، وشكرا ٢٠٠٦ و٢٠٠٥للسنتني 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ حممد حسن باقر 
  

  :العضو حممد حسن باقر

مـن  ) ١٤٧(سيدي الرئيس ، إن ما جاء يف تقرير اللجنة يف الـصفحة         شكرا
 ٢٠مليون ) ٥١١(م إىل ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥عمال من ارتفاع قيمة العجز للسنتني جدول األ

دينار تتم تغطيته عن طريق االقتراض حسبما جاء يف املادة اخلامسة من املرسوم امللكي              
  م ويعـادل هـذا العجـز مخـس امليزانيـة الـيت تقـدر               ٢٠٠٤لسنة  ) ٧٥(رقم  

قة رقم مقلق ، واالران إىل مليار دينار ، وهذا يف احلقي) ٢,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠(حبوايل 
صناديق االقتراض أو سندات التنمية أو الصكوك احلكومية هو أمر له حدود وخماطر قد   

 ٢٥مـن  ) ١٥١( يف الصفحة    -تنعكس على االقتصاد والناتج احمللي الذي ختوفت اللجنة         

 منه وأبدت قلقها املشروع حيال التزام احلكومة بالعجز االكتواري          -جدول األعمال   
ندوق التأمينات والتقاعد العسكري واملدين ، يف حني أبدت عدم االلتزام مبا يترتب             لص
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جـاء  : ويل سؤال موجه إىل األخ املقرر     . على هذه اهليئات من التزامات يف املستقبل        
من جدول األعمال ذكر القطاعات الواعـدة ، وقـد عـددا            ) ١٥١(يف الصفحة   

راض اللجنة على ما جاءت به احلكومة من تسمية         احلكومة يف بياا ، فما هو وجه اعت       
هلذه القطاعات واليت أجدها شاملة جلميع جماالت االستثمار واخلدمات يف اململكـة ؟             

 ٥  .  وشكرا 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 
  

  :العضو عبدالرمحن مجشري

 ١٠الية واالقتصادية على إعداد هذا سيدي الرئيس ، أشكر جلنة الشئون امل شكرا

التقرير ، وامسح يل بأن أوجه عتابا إىل احلكومة ولإلخوة يف جملس النواب ، فهم مل 
  من الدستور واليت تنص على أن ) ١٠٩(من املادة ) ب(يلتزموا بالنص احلريف للفقرة 

مصروفاا ، تعد احلكومة مشروع قانون امليزانية السنوية الشاملة إليرادات الدولة و" 
وتقدمه إىل جملس النواب قبل انتهاء السنة املالية بشهرين على األقل ، ملناقشته وإحالته 
 ١٥إىل جملس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور ، وجيوز إدخال أي تعديل على 

، فكان من املفترض أن يأخذ اإلخوة يف احلكومة " امليزانية باالتفاق مع احلكومة 
 رأي جملس الشورى على - حني االتفاق على أي تعديل -لس النواب واإلخوة يف جم

هذه التعديالت حىت ال تتعطل لدينا امليزانية ، فرمبا يكون لنا رأي آخر ، وكما ذكر 
اإلخوة يف جلنة الشئون املالية واالقتصادية من أم يرون أنه من املفترض تقدير 

 ٢٠اير إىل شهر يونيو ، ولذلك مرت على اإليرادات بالسعر الذي مت حتقيقه من شهر ين

بداية العام حوايل ستة أشهر ، وبالتايل هناك إيرادات فعلية قد حتققت ، ولذلك كان 
  جيب أن تضمن هذه اإليرادات حىت نقلل العجز وكي تظهر امليزانية الوضع بشكل 

إجيايب جيد ، ويف الوقت نفسه تظهر الوضع املايل اجليد للبحرين ، مبا ينعكس بشكل 
على امليزانية ، فلو مت أخذ رأي جملس الشورى لكان باإلمكان أن نزيل هذا التحفظ ، 
 ٢٥وال يكون له داٍع يف تقرير اإلخوة يف جلنة الشئون املالية واالقتصادية ، فكان البد من 

وجود نوع من التشاور بيننا وبني اإلخوة يف جملس النواب لنخرج برأي موحد عند 
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 ، وتبادل الرأي ال يضر شيئًا ، بل على العكس فهو ينفع وسيؤدي إىل إقرار امليزانية
ما أريد تأكيده هنا هو مبدأ التعاون ، فيجب أن نركز عليه . إقرار ميزانية أفضل للدولة 

هذا تعليقي على باب اإليرادات ، وأما باب املصروفات فلي عليه . يف السنوات القادمة 
  .كرا مالحظات سأطرحها فيما بعد ، وش

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، جاء هذا التحفظ ألن امليزانية مل تبحث إال يف وقت متأخر ، فلو حبثت 
يف وقت سابق ملا حصلنا على تلك األرقام ، وأنا أشاركك الرأي يف أنه كان من 
املفترض أن تبحث قبل هذا الوقت ، ولكن اإلخوة يف جملس النواب اجتهدوا حىت تظهر 

 ١٠ه الصورة ، واإلخوة عندنا يف جلنة الشئون املالية واالقتصادية اجتهدوا أيضا يف إعداد ذ

هذا التقرير الذي أمامكم ، وأشيد مببادرا بدعوة مجيع رؤساء اللجان ونوام 
  تفضلي األخت الدكتورة نعيمة . الجتماعاا ليكون النقاش قليالً يف الس 

  .الدوسري 
  

 ١٥  :عيمة الدوسريالعضو الدكتورة ن

املتوقع اليت من    النفطية   غري سيدي الرئيس ، أود التعليق على اإليرادات         شكرا
 لوحظ أن باب اإليرادات يف      حيث ،رض زيادا مع النمو االقتصادي للمملكة       تواملف

 يف توقع حتقيـق هـذه   خلالًاخنفاض مستمر وال يتطابق مع املتوقع ، وهو ما يعكس          
ا احلالتني فإن األمر يـستدعي مـن        تخطأ يف التقدير ، ويف كل     ك  أن هنا اإليرادات أو   

 ٢٠ تـستطيع   حديثة االهتمام بوضع أنظمة تكنولوجية      :أوالً  : أن تقوم مبا يلي     احلكومة  

 أن  احلكومـة  جيب علـى     :ثانيا  . الوزارات من خالهلا أن حتقق اإليرادات املتوقعة        
 هذه  تطبيققيق واملراقبة على عملية      لتطوير قدراا على التد    هاتساعد الوزارات وتدعم  

  . األنظمة وحتصيل اإليرادات املتوقعة ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .، تفضل األخ عبداجلليل الطريف  شكرا
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  :العضو عبداجلليل الطريف

شكرا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر اجلزيل إىل احلكومة املوقرة ممثلة يف 
 وعلى رأسها سعادة الوزير ، وكذلك إىل جملس النواب الـذي أمثـرت              وزارة املالية 

جهوده املضنية عن تعديل جوهري مشل أبواب امليزانية كافة وخباصة باب اإليرادات ،             
 ٥كما أود أن أنوه بتقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية املاثل أمامنا الذي تضمن آراًء              

ة نسبيا اليت تدارست خالهلا اللجنة مشروع امليزانية        قيمة ، فرغم الفترة الزمنية القصري     
إال أا رصدت مؤشرات جديرة باالهتمام من قبل القائمني علـى إعـداد امليزانيـة               
وأخذها يف احلسبان مستقبالً ، ويف ذات الوقت أشارك سعادة الرئيس الكالم وأثـين              

رؤساء جلان الس   على أسلوب عمل اللجنة املتطور املتمثل يف دعوة رؤساء ونواب           
 ١٠كافة للمشاركة يف حبث ومناقشة امليزانية عندما دراستها مع احلكومة املوقرة ، وهو ما 

أتاح للجميع استيضاح ما لديهم من نقاط ، وهو ما يصب يف توفري الوقت واجلهـد                
وإنين إذ أشاطر اللجنة الرأي حيال موضوع االحتياطي العام للدولة الذي أرى            . أيضا  

تنميته وتطويره باعتباره عامل استقرار وصمام أمان حاضـرا ومـستقبالً ؛            ضرورة  
  ألتساءل عن السبب يف عدم االلتفات بشكل أكـرب إىل هـذا املوضـوع احليـوي                
 ١٥واملصريي ، ولقد ذكرت يف االجتماع سالف الذكر أنين كنت سأصـفق للنـواب              

قل جـزء مـن ذلـك إىل        الكرام حينما متكنوا من زيادة اإليرادات لو أم أوصوا بن         
  .ويل مداخالت على األبواب األخرى سأطرحها بعد ذلك ، وشكرا . االحتياطي 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  شكرا

  
  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

تصادية لـدعوة    نشكر جلنة الشئون املالية واالق     :أوالً  سيدي الرئيس ،     شكرا
رؤساء ونواب رؤساء اللجان للمشاركة يف أعمال اللجنة ملناقشة امليزانية ، مما وسـع              

 ٢٥   نقـف يف صـف هـذا        - يف احلقيقة    -أبواب املشاركة يف تقرير اللجنة ، وجعلنا        

 أبلى جملس النواب بالًء حسنا بالتعامل مع هذه امليزانية مما وفر الكثري             :ثانيا  . التقرير  
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 إن ما مييز هذه امليزانية هو القسم املختص    :ثالثًا  . هد والوقت على هذا الس      من اجل 
باملشروعات الذي يعد تارخييا ألنه ركز على تطوير البنية التحتية للمملكة ؛ لتتماشى             

وأخريا سيدي الرئيس ، إن ما يؤخذ علـى هـذه           . مع الطفرة اليت تشهدها املنطقة      
 خاصة تقدير ميزانيـة     -ي نتج عن مشكلة يف باب اإليرادات        امليزانية هو التأخري الذ   

 ٥أشهر ، مما يعين    ) ٧-٦( واآلن مرت علينا حوايل      -اإليرادات االفتراضية كما ذكرنا     

  .أن هذه اإليرادات االفتراضية أصبحت اآلن واقعا وليس تقديرا ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .واج ، تفضل األخ عبدايد احل شكرا
  ١٠ 

  :العضو عبدايد احلواج

سيدي الرئيس ، امسح يل بأن أثري موضوعا سبق أن تكلمنا عنه يف أحد               شكرا
  ) ١٢(أدوار االنعقادات السابقة يتعلق بنشر التصرحيات يف وسائل اإلعالم ، فاملادتان            

 ألي  من الالئحة الداخلية بينتا آلية التحدث والتصريح ، علما بأنه ال جيـوز            ) ٦٣(و
 ١٥  عضو التصريح بأي أمر باسم الس ، وال خيفى على اجلميع أن الس هـو سـيد                 

 من الشهر اجلاري أدىل أحد األعضاء الكرام      ٨بتاريخ  ) الوسط  ( قراره ، ففي جريدة     
بتصريح مفاده أن جملس الشورى سوف ميرر ميزانية الدولة أو قسما منها باالتفـاق              

نواب ، وبسبب هذا التصريح القـى جملـسنا املـوقر    احلاصل بني احلكومة وجملس ال  
انتقادات من الشارع املهتم باألمور التشريعية ، فأرجو أال يتكرر ذلك مرة أخـرى ،      

 ٢٠وبالنـسبة  .  هذا املوضوع يف هذا الـس  - سيدي الرئيس  -ولقد سبق أن طرقت     

ام احلكومـة   ملوضوع امليزانية فقد سبقين األخ عبدالرمحن مجشري يف توضيح عدم التز          
من الالئحة الداخلية لـس     ) ١٣٨(وجملس النواب بالالئحة الداخلية ، فنص املادة        

من الالئحة الداخلية لس النواب يوضـحان ذلـك ،       ) ١٦٧(الشورى ونص املادة    
ولكن كما ذكر األخ عبدالرمحن مجشري فإنه جيب االستعداد لدراسة امليزانية بطريقـة        

 ٢٥ة يف جملس النواب وتوصيات اللجنة هي توصيات قيمـة          إن توصيات اإلخو  . أخرى  

وجيب أن نستفيد منها بطريقة صحيحة ، وجيب أن تستعد احلكومة للميزانية القادمة             
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بالعمل على تسليمها يف وقتها احملدد ، ويفترض على جملس النواب أيـضا أن يـسلم        
لدراستها ليبني األعـضاء    امليزانية يف وقتها احملدد ؛ ألن الس مل يأخذ الوقت الكايف            

. آراءهم واقتراحام ، وإننا يف نفس الوقت مل نكن نود تأخري مناقـشتها وإقرارهـا     
ما  : - وهم يعرفون -لدي سؤال أوجهه إىل اإلخوة الذين قاموا بدراسة هذه امليزانية  

 ٥وكيف تصرفت الوزارات خالل األشهر     ! هي األخطاء اليت حصلت يف هذه امليزانية ؟       

فاعتماد امليزانية وتنفيذها يأخذ وقتا     ! عة املاضية ، حيث مل يتم اعتماد ميزانياا ؟        السب
طويالً ، فأرجو أن يلتزم بالالئحة الداخلية كل من احلكومة املوقرة وجملس النـواب              

  .املوقر وجملسنا املوقر ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

هل هناك  . يزانية العام املاضي    ، أؤكد لك أن الوزارات تعمل حسب م        شكرا
  مالحظات أخرى ؟

  
  )ال توجد مالحظات(

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

. إذن ننتقل إىل مناقشة األبواب الفرعية ونبدأ بباب النفط والغاز الطبيعي 
  .تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

 ٢٠  :العضو حممد الشروقي

 اتبعـت لتقـدير     الحظت اللجنة األسس الـيت    : باب النفط والغاز الطبيعي     
اإليرادات ووجدا تتفق مع ما مت شرحه من قبل احلكومة واليت مت استعراضها يف صدر       
هذا التقرير ، كما أن اللجنة أيضا الحظت أن احلكومة قد عدلت يف كميـة الـنفط                 

  برميـل يوميـا إىل     ) ٢٠٠,٠٠٠( الوارد هلا من حقل بوسـعفة وخفـضتها مـن           
 ٢٥ توقف املنحة السابقة من حكومة اململكـة العربيـة          برميل يوميا بعد  ) ١٥٠,٠٠٠(

السعودية ، إال أن احلكومة مل تستخدم األسعار الفعلية لبيع النفط اخلام مـن حقـل                
دوالرا حسب املعلومـات املتـوافرة      ) ٤٥ - ٤٠(بوسعفة واليت يتراوح سعرها بني      
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كومـة أن تقـوم     لقد اقترحت اللجنة على احل    . لتقدير قيمة املبيعات من النفط اخلام       
م على األقل لتعكس واقع     ٢٠٠٥بتعديل أرقام التقديرات لألشهر الستة األوىل من عام         

األمر ، إال أا ارتأت أنه من األفضل اإلبقاء على التقديرات كما هي ، وذلـك مـن       
منطلق أن العرف كان واليزال يستخدم سعرا واحدا للنفط عند إعداد امليزانية بغـض            

 ٥إن . سعار الفعلية ، خاصة إذا كانت هذه األسعار تزيد عن التقـديرات             النظر عن األ  

اللجنة ال تتفق مع احلكومة يف ذلك وكانت تتمىن عليها أن توافق على تعديل أسـعار             
م وإبقاء أسعار النصف الثاين عند حـدود التقـديرات          ٢٠٠٥النصف األول من عام     

إن . دوالرا للربميـل    ) ٣٠(د  املتفق عليها مع جملس النواب واليت كانت عند حـدو         
) ١٠٣(اللجنة تقدر قيمة الفرق بني السعر الفعلي والسعر املقدر بأنه سـيكون بـني               

 ١٠ويوضح اجلـدول املرفـق     . مليون دينار حبريين على أقل تقدير       ) ١٥٥(ماليني وبني   

توصـية  . م ٢٠٠٦  و٢٠٠٥جبدول األعمال تقديرات إيرادات النفط والغاز للسنتني  
 إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيرادات النفط والغاز تؤكد موافقتـها عليـه               :اللجنة

وتوصي الس املوقر باعتمادها كما جاءت معدلة باالتفاق بني احلكومـة وجملـس             
  .النواب 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟ 
  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  وافق الس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟هل ي
  

  )أغلبية موافقة(
 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن يقر هذا الباب 
  

  :العضو حممد الشروقي
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الحظت اللجنة أن احلكومة وجملس النـواب قـد         : باب الضرائب والرسوم    
اإليرادات املقدرة من الضرائب والرسوم لتتناسب واملبالغ احملصلة فعالً  اتفقا على تعديل    

إن اللجنة ترى أن    . تقريبا على التوايل     %) ٤(و %) ٢(م وزيادا بنسبة    ٢٠٠٤عام  
التعديالت املقترحة مناسبة وأن إظهار تقديرات السنوات القادمة بنسب قريبـة مـن             

 ٥لقـد  . ون مناسبا لتقدير مثل هذه اإليـرادات        احملصل فعالً يف السنة السابقة رمبا يك      

الحظت اللجنة أن التقديرات أعاله مل تأخذ بعني االعتبار التخفيض الذي قد يترتـب              
على إيرادات وزارة الصناعة والتجارة نتيجة لرغبة احلكومة ختفيض رسـوم الـسجل          

رة مببلـغ   التجاري إىل مبالغ رمزية ، إن التخفيض املقترح قد خيفض إيرادات الـوزا            
كما الحظت اللجنة أن تقديرات     . مليون دينار تقريبا    ) ١٢(ماليني و ) ٦(يتراوح بني   

 ١٠الرسوم من وزارة العمل أظهرت نسبها احلالية دون النظر يف مـدى إمكانيـة تـأثري              

إن اللجنة وبعـد دراسـتها لبـاب         :  توصية اللجنة  .إصالحات سوق العمل عليها     
د موافقتها عليه وتوصي الس املوقر باعتماده كمـا         إيرادات الضرائب والرسوم تؤك   

  .جاء معدالً باالتفاق بني احلكومة وجملس النواب 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟ تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 
  

  :العضو عبدالرمحن مجشري

هل هـذه   : ملالية  شكرا سيدي الرئيس ، لدي سؤال موجه إىل سعادة وزير ا          
 ٢٠اإليرادات تعكس الصورة احلقيقية لإليرادات الفعلية للحكومة وأمالكهـا وإيـرادات      

  .الشركات اليت تساهم فيها احلكومة ؟ وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير املالية 
 ٢٥  :وزيـــــر املاليـــــة

 معايل الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء جملس الشورى ، السالم عليكم      شكرا
ورمحة اهللا وبركاته ، يسعدين أن أشارككم اليوم النقاش حول ميزانيـة اإليـرادات ،           
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. وأود أن أجيب عن بعض التساؤالت واملالحظات اليت أثريت يف بـاب اإليـرادات              
االتفاق عليه مع جملس النواب هـو أن      نعم ، ما مت     : بالنسبة للسؤال األخري فإين أقول      

م هي اليت مت اعتمادها وبـذلك       ٢٠٠٤اإليرادات غري النفطية احلقيقية املسجلة يف عام        
م ، وهذا ما ٢٠٠٤مت رفع تقديراا لتتناسب مع اإليرادات غري النفطية احلقيقية يف عام     

 ٥ة احلقيقية أو الفعليـة  مت بالفعل ، وهذه اإليرادات اليت نستلمها هي تقديرات يف امليزاني        

وبالنسبة للتأخري فقد حصل فعـالً بعـض        . وهي ما ترد يف احلساب اخلتامي للدولة        
التأخري يف مناقشة امليزانية يف جملس النواب ، ألنه من املهم أن يأخذ جملـس النـواب                 

وفيمـا يتعلـق   . الوقت الكايف لدراستها ، وحنن وفرنا له كل ما يريده من معلومات             
تضمني دخل الفترة السابقة فقد كانت هناك مالحظة على تـضمني تلـك             مبوضوع  

 ١٠ إذ تعترب إيرادات النفط إيرادات تقديريـة        -شهور من هذا العام     ) ٦( وهي   -الفترة  

دوالرا هو تقدير للسعر ، فإما أن يرتفع السعر أو أن ينخفض نتيجـة              ) ٣٠(والسعر  
 نعتمده كتقدير للميزانية ، ومت النعكاس وضع السوق ، والبد أن نقف عند سعر معني      

دوالرا كتقدير إليرادات النفط ، فالرقم احلقيقي والفعلي هو الذي          ) ٣٠(اعتماد مبلغ   
سيظهر يف احلساب اخلتامي ، فلو تركنا امليزانية تتغري يوما بعد يوم نتيجـة ملـشاريع                

 ١٥متحرك ، أي أنه    خمتلفة ونتيجة لتوقعات إيرادات خمتلفة ؛ فسنجد أن امليزانية يف وضع            

سيكون هناك كل يوم سعر جديد ، فبالتايل فإنه كل يوم البد أن تتغري امليزانية ومن مث                 
دوالرا مت اعتماده وسـنرى النتيجـة   ) ٣٠(سنؤخر امليزانية ، ولكن هناك تقدير مبلغ     

  .النهائية يف احلساب اخلتامي ، وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

  .عبداجلليل الطريف شكرا ، تفضل األخ 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف

  شكرا سيدي الرئيس ، حنن اآلن نتحدث عن باب الضرائب والرسوم ، وأود            
  ٢٥ 

البحرين عرفت جباية الرسوم واستحصاهلا منذ فترة طويلة ، فهل          :  أن أتوجه بسؤال    
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ليـة  مت تطوير آليات عملية االستحصال وجباية هذه الضرائب والرسوم ، لتسهيل عم           
  .الرقابة وسد أي ثغرات ميكن أن تنشأ جراء ذلك ؟ وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥شكرا ، أود أن أرحب باإلخوة أعضاء الوفد اخلليجي املشترك يف االجتمـاع             

الثالث عشر للّجنة التدريبية املشتركة الس الشورى والوطين واألمة والنواب لـدول            
لذين حيضرون جزًءا من جلستنا االستثنائية هـذا اليـوم ،    جملس التعاون اخلليجي ، وا    

  .تفضل األخ عبدالرمحن مجشري . وأمتىن هلم طيب اإلقامة 
  

 ١٠  :العضو عبدالرمحن مجشري

وكما ! شكرا سيدي الرئيس ، حنن فعالً نناقش امليزانية ولكننا مكتوفو األيدي            
ساب اخلتامي ، إال أننا لألسف      ذكر سعادة األخ وزير املالية فإنه سيظهر احلقيقة يف احل         

م ، وقد استفسرت عن     ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣حىت اآلن مل نناقش احلساب اخلتامي للسنتني        
م قُدم يف أواخر شهر ديسمرب من العام    ٢٠٠٣ذلك وأخربت أن احلساب اخلتامي لسنة       

 ١٥نفسه ، وأثناء تقدمي امليزانية أصبح هناك تداخل بني مناقشات احلساب اخلتامي لـسنة              

م ، وقـد أجلـت      ٢٠٠٦ -٢٠٠٥م وامليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني       ٢٠٠٣
وكـذلك احلـساب   . مناقشة احلساب اخلتامي ومل يناقشه جملس النواب ومل يرد إلينا       

  م قُدم يف شهر مايو من العام نفسه كما عرفـت مـن جملـس               ٢٠٠٤اخلتامي لسنة   
 ولذلك ال توجد لدينا أي أرقام حقيقية النواب ، وهذا حىت اآلن مل تتم مناقشته طبعا ،        

 ٢٠. نستطيع أن نقارن بينها ونتأكد من أا بالفعل تقديرات قريبة من األرقام احلقيقيـة               

امليزانية طبعا هي كلها تقديرات سواًء امليزانية العامة للدولة أو اإليرادات ، والتقديرات             
علي من هـذه التقـديرات ،     تزداد أو تنخفض ، ولكن العربة هنا يف حتقيق الدخل الف          

وكذلك العربة فيما تنجزه احلكومة من مشاريع تعكس الصورة احلقيقية حسبما قدرت  
هلا من ميزانية وما قامت به من مشاريع ، وهذا سوف يضع عبئًا على احلكومة حيث                
 ٢٥  إا ستكون يف موضع مساءلة من قبل جملس النواب عما قامت بتنفيذه من مـشاريع               

م ، وهي إىل حد اآلن مل تتسلم امليزانية ومل تطرح املناقصات            ٢٠٠٥ سنة    يف - مثالً   -
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للمتعهدين ، فالوقت متأخر جدا لتنفيذ املشاريع ، ولكين أعتقد أن احلكومة ال تستطيع      
أن تلزم املتعهدين بتنفيذ املشاريع اجلديدة إال بعد إقرار امليزانية واملوافقة عليها من قبل              

  .كرا الس الوطين ، وش
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير املالية 
  

  :وزيـــــر املاليـــــة

شكرا معايل الرئيس ، هناك نقطة وردت خبصوص ختفيض رسـوم الـسجل             
 ١٠ .التجاري ، فهذه نقطة مل حتسم بعد ، وبالتايل يـصعب أن نعكـسها يف امليزانيـة                  

وبالنسبة آلليات االستحصال فإنه حصلت تطورات على مدى الـسنوات يف طريقـة             
استحصال الرسوم وذلك بإدخال تكنولوجيا خمتلفة لتطوير اخلدمات املقدمة عن طريق           
دفع الرسوم من خالل البنوك ، وكثري من األمور اليت متت على مدى السنوات ميكـن       

وبالنسبة للحساب اخلتامي .  اإليرادات أن تعكس التطور الذي حصل يف عملية حتصيل    
 ١٥من الدستور تنص على أن تقدمه احلكومة خالل األشهر اخلمسة التالية           ) ١١٣(فاملادة  

  .النتهاء السنة املالية ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  ٢٠ 

 :العضو مجيل املرتوك 

فـإيرادات  :  موجه إىل األخ مقرر اللجنة       شكرا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل     
  ...حقل البحرين غري موجودة ضمن اإليرادات املذكورة يف التقرير 

  
موضحا(الرئيـــــــــــــــس 

ً
(:  ٢٥ 

  ...لقد صوتنا على باب اإليرادات النفطية 
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مقاطعا(العضو مجيل املرتوك 
ً

(:  

  .ه إذا كان األخ مقرر اللجنة ال يريد اإلجابة فاألمر إلي
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .تفضل األخ مقرر اللجنة 

  
  :العضو حممد الشروقي

  شكرا سيدي الرئيس ، ما يريده األخ مجيل املتـروك مـذكور يف الـصفحة               
  .من جدول األعمال ، وشكرا ) ١٥٨(

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات(

  ١٥ 

  :ــــــــــــسالرئيـــ

  هل يوافق الس على توصية اللجنة على باب الضرائب والرسوم ؟
  

  )أغلبية موافقة(
 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

  .وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن يقر هذا الباب 
  

  :العضو حممد الشروقي

الحظـت اللجنـة أن    : باب مبيعات املنتجات واخلدمات السلعية احلكومية  
 ٢٥احلكومة وجملس النواب قد اتفقا على تعديل اإليرادات املقدرة من الضرائب والرسوم            

تقريبا على % ) ٥(و%) ٢(م وزيادا بنسبة   ٢٠٠٤لتتناسب واملبالغ احملصلة فعالً عام      
إن اللجنة ترى أن التعديالت املقترحة مناسبة وأن إظهار تقديرات الـسنوات      . التوايل  
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دمة بنسب قريبة من احملصل فعالً يف السنة السابقة رمبا يكون مناسبا لتقدير مثـل               القا
إن اللجنة وبعد دراستها لباب إيـرادات مبيعـات          : توصية اللجنة . هذه اإليرادات   

املنتجات اخلدمية والسلعية احلكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصـي الـس املـوقر             
  .ق بني احلكومة وجملس النواب باعتماده كما جاء معدالً باالتفا

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟ تفضل األخ عبد اجلليل الطريف 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف

 ١٠  أصـحيح أم خطـأ مـا ورد يف هـذا           : شكرا سيدي الـرئيس ، ال أدري        

لنواب قد اتفقوا علـى  الحظت اللجنة أن احلكومة وجملس ا  : " الباب ؟ فالفقرة تقول     
، كأن هذه الفقرة تتحدث عن      ... " تعديل اإليرادات املقدرة من الضرائب والرسوم       

الباب السابق بينما يفترض أن تنصب هذه الفقرة علـى بـاب مبيعـات املنتجـات            
  .وشكرا . واخلدمات السلعية احلكومية 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

  هل يوافق الس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟ 
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن يقر هذا الباب 
  

  :العضو حممد الشروقي

 استمعت اللجنة إىل شرح من ممثلـي  :ومية باب االستثمارات واألمالك احلك 
 ٣٠احلكومة عن الكيفية اليت مبوجبها يتم تقدير عوائد االستثمارات واألمالك احلكومية ،            
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حيث أوضحوا أن تقديرام للعوائد تتم على أساس توقعام للنتائج املالية للـشركات        
األمالك احلكوميـة فيـتم    اليت متلك الدولة أسهما فيها وبناء على اخلربة السابقة ، أما            

أسـوة  . تقدير العوائد منها على ضوء العقود احلالية والتوقعات للعقـود اجلديـدة             
أعاله فقد مت االتفاق بني احلكومـة وجملـس         ) ٣(و) ٢(بالتقديرات السابقة للبندين    

 ٥  م كمقيـاس للعوائـد     ٢٠٠٤النواب على اعتبار العوائد احملققة فعالً خـالل عـام           

ما الحظت اللجنة أن احلكومة وجملس النواب قد اتفقا على إظهار مـا             ك. املستقبلية  
 التابعة لشركة ألبا ضمن عوائد االستثمار      ) ALMA( من أرباح شركة    %) ٢٥(نسبته  

ألول مرة ، إننا نرى أن إظهار أرباح شركة ألبا هو حبد ذاته قرار صحيح ويعكـس                 
نية العامة ، إال أن اللجنة ترى أن أية         توجه الدولة إىل إدراج كافة اإليرادات ضمن امليزا       

 ١٠أرباح تترتب عن استثمارات احلكومة جيب أن تظهر بالكامل ضمن امليزانيـة العامـة            

لقد أبلغنا ممثلي احلكومة أن اجلزء الباقي من األرباح سوف حيـول       . وليس جزًءا منها    
لقد اطلعنا علـى    ( إىل حساب االحتياطي العام للدولة أسوة مبا مت يف السنة السابقة ،             

مستندات تؤكد أن شركة ألبا حولت إىل حساب احلكومة لدى مؤسسة نقد البحرين             
م مل تظهر ضمن إيرادات الدولة إمنا       ٢٠٠٤مليون دوالر خالل عام     ) ٧٢(ما جمموعه   

 ١٥، إننا ال نتفق مـع هـذا        ) رحلت ، حسب رأي الوزارة إىل االحتياطي العام للدولة          

تعديله يف العام احلايل بتحويل كافة اإليرادات من شركة ألبا وأيـة      اإلجراء ونتطلع إىل    
إيرادات أخرى من عوائد االستثمارات احلكومية إىل امليزانية العمومية ، إن هذا سيعزز             

إن اللجنة   : توصية اللجنة . من التزام احلكومة مببادئ الشفافية يف عرض بياناا املالية          
ات وعوائد األسهم تؤكد موافقتها عليه وتوصي الس        وبعد دراستها لباب االستثمار   

 ٢٠  .املوقر باعتماده كما جاء معدالً باالتفاق بني احلكومة وجملس النواب 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟
  

 ٢٥  )ال توجد مالحظات(

  :الرئيـــــــــــــــس

   الباب ؟هل يوافق الس على توصية اللجنة على هذا
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ٦٣(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  )أغلبية موافقة(
  :الرئيـــــــــــــــس

  .وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن يقر هذا الباب 
  :العضو حممد الشروقي

 ٥ أوضح مندوبو احلكومة أن اإلعانات اخلارجيـة يف         : باب اإلعانات اخلارجية  

أبوظيب حيث تقدم كل منهما     السابق كانت تتمثل يف مسامهة كل من دولة الكويت و         
مليون دوالر تقريبا باإلضافة إىل إعانة من سلطنة عمان مببلغ مليون           ) ٥٠(مبلغا يعادل   

إال أن حكومة أبوظيب قد قررت بدًءا من العام احلايل أن متـول مـشروعات               . دينار  
حمددة بشكل مباشر من خالل أحد صناديقها التنموية ، وعليه فقد مت إظهـار قيمـة                

 ١٠لقد . املساعدات مبا مت حتصيله يف السنة السابقة ومبا يتفق مع ما قررته حكومة أبوظيب               

أوضحنا ملمثلي احلكومة أنه قد منا إىل علمنا أن حكومة الكويت قد قـررت زيـادة                
مليون دوالر سنويا وأن قرارا قد صدر مـن احلكومـة           ) ٧٥(منحتها للبحرين لتبلغ    

ة وزير املالية أشار إىل أن حكومة البحرين مل تتسلم حىت           الكويتية بذلك ، إال أن سعاد     
تارخيه ما يؤكد هذه األخبار وبالتايل يرى ضرورة اإلبقاء على املبالغ احلاليـة املتفـق               

 ١٥إن اللجنة وبعـد دراسـتها لبـاب         : توصية اللجنة . عليها و أيدته اللجنة يف ذلك       

س املوقر باعتماده كما جاء معدالً اإلعانات احلكومية تؤكد موافقتها عليه وتوصي ال      
  .  باالتفاق بني احلكومة وجملس النواب 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟ تفضل سعادة األخ الشيخ أمحـد بـن               

  .حممد آل خليفة وزير املالية 
  

  :وزيـــــر املاليـــــة 
، فقـد   ) ألبا  ( بإيرادات شركة   تتعلق   : النقطة األوىل معايل الرئيس ،     شكرا

 ٢٥  مـن دخـل شـركة      %) ٢٥(كان االتفاق مع جملس النواب على إيـراد نـسبة           

 )ALMA (      إذن هذه هي امليزانية العامة باعتبـار أن بـاقي   .  اليت هي شركة التسويق



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ٦٤(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

املبلغ يذهب إىل االحتياطي ، وكان هذا أمرا واضحا جدا بالنسبة لإلخوة يف جملـس               
  كرناه هلم أيضا يف جلسة جملس النواب ، وبينـا كـم حتقـق شـركة                النواب وقد ذ  

 )ALMA  (    تتعلق مبا ذكره األخ مقرر اللجنة عن مبلـغ          : النقطة الثانية من دخل ؟
اإلعانة الذي تقدمه دولة الكويت ، فما ذكرته هو تضمني اإليرادات بعد حتـصيلها ،               

 ٥ املبلغ الذي حنـصله سـنويا ، وإذا       مليون دوالر موجود يف امليزانية وهو     ) ٥٠(فمبلغ  

النقطة الرئيسة يف هذا اجلانب هي أن       . استلمنا مبلغا إضافيا فسوف نعكسه يف امليزانية        
امليزانية توضع بناًء على تقديرات ، وكمبدإ عام تكون التقديرات متحفظـة دائمـا ،        

وضوع هو أن هناك واحلساب اخلتامي هو الذي يعكس األرقام احلقيقية ، فكل ما يف امل   
فرقًا بني طريقة إعدادنا للميزانية اليت نعتمد فيها التحفظ وبني احلساب اخلتامي الـذي            

 ١٠-٢٠٠٣وذكرت يف أكثر من جلسة أن التقديرات يف العامني         . يظهر األرقام احلقيقية    

مليون دينار ، وجملسكم قد وافق على       ) ٢٢,٥(م بالنسبة حلقل البحرين كانت      ٢٠٠٤
  مليون دينار وأكثر وكـان  ) ٧٢(م كان  ٢٠٠٣انية ، واملبلغ احلقيقي يف عام       هذه امليز 

إذن النقطة الرئيسة هي أن اإليرادات تتـضمن  . م ٢٠٠٤مليون دينار يف عام    ) ١٤٣(
كل ما يأيت إىل احلكومة من إيراد ندرجه ضمن امليزانية ، لكـن التقـديرات تكـون        

 ١٥ة نراها واضحة يف احلـساب اخلتـامي ،         متحفظة دائما إىل أن نتسلم إيرادات حقيقي      

  .  وشكرا 
   :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات(

   :الرئيـــــــــــــــس
  هل يوافق الس على توصية اللجنة على باب اإلعانات اخلارجية ؟

  
  )أغلبية موافقة(

  ٢٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  .وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . ا الباب إذن يقر هذ



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢لمضبطة االستثنائیة           ا) ٦٥(              م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  :العضو حممد الشروقي 
ترى اللجنة أن تقدير اإليرادات من مبيعات        : باب مبيعات األصول الرأمسالية   

األصول الرأمسالية ليكون قريبا من املبالغ احملصلة فعالً خالل العام املنـصرم ومعدلـة              
رى احلكومة إمكانية حتقيقها بناًء على اخلربة السابقة ، هـي           لتعكس التقديرات اليت ت   

 ٥إن اللجنة وبعد دراستها لباب      : توصية اللجنة . تقديرات معقولة وتتناسب مع الواقع      

مبيعات األصول الرأمسالية تؤكد موافقتها عليه وتوصي الس املوقر باعتماده كما جاء       
   .معدالً باالتفاق بني احلكومة وجملس النواب

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟

  
  )ال توجد مالحظات(

   :الرئيـــــــــــــــس
  هل يوافق الس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟

  ١٥ 

  )أغلبية موافقة(

   :الرئيـــــــــــــــس
  .لجنة وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر ال. إذن يقر هذا الباب 

  
 ٢٠  :العضو حممد الشروقي 

تدارست اللجنـة    : باب مبيعات الغرامات واجلزاءات واإليرادات األخرى     
بالتفصيل مكونات هذا الباب ووجدت أن األسس اليت اتبعت لتقدير هذه اإليـرادات             
والقائمة على أساس املتحصالت الفعلية يف السنة السابقة وتوقعات التحصيل يف العامني          

إن اللجنة وبعد    : توصية اللجنة . منا هي تقديرات معقولة وقريبة من الواقع        القادمني إ 
 ٢٥دراستها لباب الغرامات واجلزاءات واإليرادات األخرى تؤكد موافقتها عليه وتوصـي           

  .الس املوقر باعتماده كما جاء معدالً باالتفاق بني احلكومة وجملس النواب 
   :الرئيـــــــــــــــس
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  ظات على هذا الباب ؟هل هناك مالح
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٥   :الرئيـــــــــــــــس

  هل يوافق الس على توصية اللجنة على هذا الباب ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٠   :الرئيـــــــــــــــس

تفضل . وذا نكون قد انتهينا من مناقشة باب اإليرادات . إذن يقر هذا الباب    
  .األخ مجيل املتروك 

  

   :املرتوك يلمج العضو
 ١٥دخل املبلغ العائد من    د أن يوضح األخ مقرر اللجنة       و الرئيس ، أ   سيدي شكرا

ـ    دوالرات) ٥,٤٧(برميل ، فحسبما هو مبني فإن مبلـغ         ) ٣٧,٠٠٠ (النفط العام ل
 باإلضافة إىل التكلفة الفعلية لإلنتاج احمللي ، أي لو أننـا            التكرير صايف األرباح من     وه

لي من أرباح التكرير فستكون النتيجة أن مصنع التكرير سيخسر يف            احمل اإلنتاجطرحنا  
 حيث إن القيمة املضافة هي من قيمة التكريـر          ! ، فهل هذا األمر صحيح ؟      احلالةهذه  

 ٢٠برميـل مبـا يف ذلـك    ) ٢٦٠,٠٠٠( املبلغ أتى من ا وهذاتدوالر) ٥,٤٧(والبالغة  

) ١٥٠,٠٠٠(أضـيف  فقـد  رادات  اإلي باب وبالنسبة للنفط اخلام يف      .اإلنتاج احمللي   
لتكرير مضافًا  ل كانت هذه هي التكلفة بالنسبة       إذاف !برميل ؟ ) ٣٧,٠٠٠(برميل فأين   

  خطأ ، فإما أن تكون هناك خسائر فادحة يف التكريـر أو        فهناإليها قيمة اإلنتاج احمللي     
  .  ، وشكرا االعتبارؤخذ بعني ي مل األمر أن

  ٢٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  . مقرر اللجنة األخ  تفضل ، شكرا

  : الشروقي حممد العضو
 الرئيس ، من املمكن أن يوضح لنا سعادة وزير املالية هذا األمر ،              سيدي شكرا

 ٣٠  . وشكرا 
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   :الرئيـــــــــــــــس
  .  وزير املالية خليفة ، تفضل سعادة األخ الشيخ أمحد بن حممد آل شكرا

  : املاليــــــة رـــــوزي
 حيث واجهـت    صعبةسيدي الرئيس ، مرت صناعة التكرير بسنوات         شكرا

 ٥ حلقل  التقديرمشاكل ، وصناعة التكرير اليوم يف ربح ، واألرقام املوضحة يف هذا             عدة  

 وقد،   مليون دينار ) ١٩٦(البحرين وملصنع التكرير كانت واضحة حيث وصلت إىل         
 مت  قداضي ، وما حصل هو أنه       أعدت اإليرادات وتقديراا يف الربع األول من العام امل        

) ١٥٢(دوالرا حيث بلغ تقدير اإليرادات      ) ٣٠(تقدير اإليرادات حلقل البحرين مببلغ      
 يتم  املصفاةمليون دينار تقريبا والباقي هو أرباح املصفاة ، باإلضافة إىل أن مبلغ أرباح              

 ١٠مليون دينار  ) ١٩٦(حتويله إىل مشروع حتديث املصفاة ، وبالتايل فإن اإليرادات البالغة           

 خمصوما منـها    التكريرهي اإليرادات اليت تنتج عن حقل البحرين باإلضافة إىل أرباح           
  .    املبالغ اليت توجه حنو مشروع حتديث املصفاة ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس
 ١٥  . تفضل األخ عبداجلليل الطريف ، شكرا

  
  : عبداجلليل الطريف العضو

أن املالحظة املهمة اليت أوردا اللجنة بيس ، نود أن نطمئن  الرئسيدي شكرا
  . القادمة ، وشكرا يف امليزانيات بعني االعتبار تؤخذجيب أن 

  ٢٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  . تفضل األخ مجيل املتروك ، شكرا

  
  : مجيل املرتوك العضو

 ٢٥أن من دته ضحه سعا الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير ، ولكن ما أوسيدي شكرا

الباقي من املبلغ ، فهل غري صحيح ؛ أمر اإلنتاج هو قيمة  دينارمليون ) ١٥٢(مبلغ 
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 أتى - حسب توضيح سعادة الوزير تقريبامليون دينار ) ٤٠(هو  و-من اإليراد الكلي 
 أن يعقل هل ؟ الواحد للربميلسنتا ) ٤٠(أي ما يعين ، من أرباح مصفاة التكرير 

  . وشكرا ! ؟ للربميل سنتا) ٤٠(تكرير يكون ربح مصفاة ال
  

 ٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .   تفضل سعادة األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير املالية ، شكرا
  

  : املاليـــــة رـــــوزي
بلغ هو ما نستلمه بعد خصم امل الرئيس ، لقد ذكرت أن هذا سيدي شكرا

 ١٠صفاة ، وهناك حساب موضح ذا اخلصوص ،  تطوير امللتمويلاملبالغ اليت ستخصص 

 وتوضح كيفية الوصول إىل هذه األرقام ، ولو التقاريرواألرقام واضحة وموجودة يف 
  كيفية الوصول إىليوضح ميكننا أن نعطيه جدوالً فإنهأراد العضو املزيد من التوضيح 

 لو أثري هذا  هذا األمر يف جملس النواب ، وكنت أمتىنمناقشة متتهذا الرقم ، وقد 
  فإنه ال توجد مشكلة خبصوصها ، ) ألبا (  يتعلق بشركة فيما. املوضوع يف اللجنة 

 ١٥  وتوجد شركة ،  اإلنتاج فقط يف امليزانية مصنعمن  شركةهذه الوتضمن أرباح 

) ALMA  ( ، طلبلقد ووهي شركة التسويق ، فهي الشركة اليت تسوق األملنيوم 
 إيراداا ، وقد كانت إيراداا يف السابق تذهب إىل  من)%٢٥ (جملس النواب تضمني

 باألعوام ومتت مناقشتها يف جملس مقرونة االحتياطي ، وقد وضحنا األرقام تعزيز
  . وشكرا ،النواب 

  ٢٠ 

    :الرئيـــــــــــــــس
  .  تفضل األخ عبدالرمحن مجشري ، شكرا

  
  : مجشري عبدالرمحن العضو

 ٢٥ساؤل خبصوص أرباح مصفاة التكرير ، فعلى أي  الرئيس ، لدي تسيدي شكرا

 احلكومة الربح ؟ هل على أساس ما حتققه املصايف العاملية من معدل ربح تقدرأساس 
  .  وشكرا ؟ لديها تقديراا اخلاصة بذلك أن ملكل برميل أ
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   :الرئيـــــــــــــــس
  .  املالية وزير األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة سعادة ، تفضل شكرا

  

  : ةيـــــ املالرـــــوزي
 ٥ ولديها حسابات ةلديها جملس إدار) بابكو (  الرئيس ، شركة سيدي شكرا

 متلكه كلفة من اإلنتاج هلذه الشركة ، وحقل البحرين وهناكولديها مدقق حسابات ، 
حكومة مملكة البحرين ، ومصنع التكرير لديه كلفة إلدارة عملياته باإلضافة إىل 

، فهو ) بابكو ( شركة  على ما حتتاجه ميزانية  التحديث ، والكلفة حتسب بناًءروعمش
أو مع جملس النواب ، وإمنا هناك )  بابكو ( شركة  فيه احلكومة معتتفق اليس رقم

 ١٠دارة يتوقع األرباح مما سنحصل عليه من ربح يف اية اإل وجملس، كلفة إلدارة الشركة 

  .السنة املالية ، وشكرا 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .األخ فؤاد احلاجي تفضل  ، شكرا

   ١٥ 

  : احلاجي فؤاد العضو
خبصوص ما تفضل وزير املالية سعادة  الرئيس ، أردت أن أسأل سيدي شكرا

هل يتأثر االحتياطي العام ؟ :   العاماالحتياطي عن االحتياطي العام للدولة وتعزيز بذكره
مليون ) ٥٠٠(م والذي بلغ ٢٠٠٦ -٢٠٠٥العامني زانية  بالعجز يف ميتأثرهمدى ما و

 ٢٠   .وشكرا ؟دينار تقريبا 
  

  

   :الرئيـــــــــــــــس
 املشاريع حنن اآلن نتكلم عن باب اإليرادات ، وعندما نصل إىل باب ، شكرا

 ٢٥  هل هناك مالحظات أخرى ؟  . السؤالميكنك طرح هذا 
  

  )ال توجد مالحظات(
   :الرئيـــــــــــــــس

  
 ٣٠   ؟املبدأ من حيث تاإليراداهل يوافق الس على توصية اللجنة خبصوص باب 
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  )أغلبية موافقة(
   :الرئيـــــــــــــــس
وننتقل إىل مناقشة باب املصروفات .  باب اإليرادات من حيث املبدأ يقر إذن

اب هلذا الب األخ الدكتور هاشم الباش مقرر اللجنة وأطلب من واملشاريعاملتكررة 
 ٥  .التوجه إىل املنصة فليتفضل 

  

  : الباش هاشم الدكتور العضو
تقرير اللجنة بشأن باب املصروفات  تثبيت لب الرئيس ، بداية أطسيدي شكرا

  . يف املضبطة ، وشكرا املتكررة واملشاريع 
  ١٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
أن باب تقرير اللجنة بش الرئيس ، هل يوافق الس على تثبيت سيدي شكرا

   ؟ املضبطةيف املصروفات املتكررة واملشاريع 
  

 ١٥  )أغلبية موافقة(
  

   :الرئيـــــــــــــــس
    .يف املضبطةتقرير اللجنة بشأن باب املصروفات املتكررة واملشاريع  يثبت إذن

  

 ٢٠خبــصوص مــشروع قــانون باعتمــاد  جلنــة الــشئون املاليــة واالقتــصاديةتقريــر (

ــسنتني ــة لل ــة العام ــاليتني امليزاني ــصروفات  -٢: م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ امل ــاب امل ــررةب  املتك
  ) : واملشاريع

  

   :املصروفات املتكررة واملشاريع : رابعا
  ٢٥ 

 يف امليزانية   واملشاريع من أمهية انعكاس بعض املبادئ األساسية لدراسة باب املصروفات           انطالقًا
 يف امليزانيـة  حلكومـة اواملتمثلة يف مدى انعكاس خطة عمل     م  ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥العامة لعامي   

 اللجنة على تقرير جلنة     اطلعتوضبط املصروفات املتكررة وترشيدها وتقليل العجز فيها ، فقد          
باعتماد امليزانية  م  ٢٠٠٤ بقانون لسنة    املشروعون املالية واالقتصادية مبجلس النواب بشان       ئالش

 ٣٠لـسنة  ) ٧٥(مللكي رقـم    املرافق للمرسوم ا  م  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥العامة للدولة للسنتني املاليتني     

كما ناقشت اللجنة بصورة مستفيضة أبـواب       ) .  باب املصروفات وباب املشاريع    (م  ٢٠٠٤
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للميزانية العامة للدولة للـسنتني     ) ٨باب رقم    (واملشاريع) سبعة أبواب    (املصاريف املتكررة   
ة بـصفتهم    بوزارة املالي  املسئولني إىل شرح واٍف من      االستماع، إضافة إىل    م  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥

  .ممثلي احلكومة 
   وتوصـياا  اللجنة أن تقدم مالحظاا على كل باب من أبواب ميزانيـة املـصروفات               ويسر
 ٥  . مع وزارة املالية عليها، دون تغيري يف األرقام الواردة من جملس النواب واليت مت االتفاق  بشأنه

 األولية  التقديراتواردة يف   ال)  مصروفات متكررة ومشاريع   ( أن املصروفات اإلمجالية     يالحظ
، حىت مع     ونسبية مطلقة، قد عرفت زيادة يف املبالغ كأرقام        م  ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥مليزانية عامي   

  حـسب  )  %١٠ و ٥(ختفيضات جملس النواب للمصروفات املتكررة بنسب تتـراوح بـني      
 زيادةب ألف أي    )١٣٩١٦٤١(إىل  م  ٢٠٠٥لقد ارتفعت املصروفات اإلمجالية لعام      . الوزارات  

 ١٠ ألف أي بزيادة )١٤٤٢٥٣٣(إىل  م  ٢٠٠٦ وكذلك املصروفات اإلمجالية لعام      )%٢٥(قدرها  

  .م ٢٠٠٤ لعام الفعلية مقارنة باملصروفات اإلمجالية )%٣٠( قدرها
 جاءت الزيـادة    فقد املصروفات اإلمجالية اليت مت االتفاق عليها مع جملس النواب واحلكومة            أما

  :فيها كالتايل 
  
 ١٥ ) %٣٢,٤( ألف أي بزيادة   )١٤٦٢٨٣٣(، بلغت   م  ٢٠٠٥فات اإلمجالية لعام     املصرو إن .١

   .م٢٠٠٤ بالنتائج الفعلية للمصروفات اإلمجالية لعام مقارنة
   ألـف أي بزيـادة      )١٥٧٧٥٧٧(، وصـلت    م  ٢٠٠٦ املصروفات اإلمجالية لعـام      إن. ٢

   .م٢٠٠٤ بالنتائج الفعلية للسنة املالية مقارنة ) %٤٢,٨    (
   الـيت قدمتـها   امليزانيـة ألرقام الواردة يف اجلدول التايل ، أن املصروفات املرصـودة يف   ا تبني

 ٢٠مقارنة بالنتائج  ) ألف ١,٠٤٦,٦٤١(م  ٢٠٠٥ يف عام    )%٢١(احلكومة ، قد ازدادت بنسبة      

   أي بلغت هذه املصروفات باألرقـام املطلقـة         )%٢٧(وبنسبة  م  ٢٠٠٤الفعالية للسنة املالية    
   .) ألف١,٠٩٧,٥٣٣(
  

مـن  )%٧٦و  % ٧٥ ( هذه املبالغ املرصودة يف امليزانية من قبل احلكومة ، تشكل          إن
 ٢٥  . على التوايل م ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥األموال اليت خصصت للمصروفات لعامي  جمموع
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   :املصروفات املتكررة : خامسا
 املـصروفات واب خبـصوص     األرقام اليت مت االتفاق عليها بني احلكومة وجملس الن         إن

 املـصروفات   تبلـغ املتكررة ، قد جاءت قريبة نسبيا مع ما ورد يف امليزانية املرصودة حيـث               
) ا  ألف١٩١٧ً(  قدره بفرق أي ألفاً) ١,٠٤٤,٧٢٤(املتكررة املقرة باالتفاق مع جملس النواب     

 ٥  .م ٢٠٠٦ لعام)   ألفًا٧٢٦٥( ألفًا أي بفرق قدره ) ١,٠٩٧,٥٣٣(وم ٢٠٠٥لعام 

 مـن  التحليل السابق ، يوضح أن املصروفات املتكررة الزالت تأخذ نسبة كـبرية              إن
 -٨٠( بني   تتراوح، ال ميكنها أن تغطي إال نسبة         املصروفات اإلمجالية ، وإن اإليرادات النفطية     

 أجل تقليـل    منيف املتوسط وهذا ما يدعو إىل العمل إىل ضبط املصروفات املتكررة            ) %٨٥
 يف تنفيذ اإلجراءات  واإلسراعة األموال لالستثمار ، وزيادة اإليرادات غري النفطية         العجز وزياد 

 ١٠ ضمن برنامج زمين ملختلف الـوزارات       واألداءاإلدارية الالزمة لتطبيق برنامج ميزانية الربامج       

  .واملؤسسات احلكومية 
  : نفقات القوى العاملة باب .١

 واحلكومـة ، يـبني أن       اللجنةيت متت بني     استعراض البيانات املتوافرة واملناقشات ال     إن
 سواء مـا رصـد يف       املتكررةمن املصروفات   ) %٥٠ (نفقات القوى العاملة الزالت تتخطى    

 ١٥وقد الحظت اللجنة .  النواب جملسأو ما مت االتفاق عليه مع م ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥امليزانية لعامي 

  :املة ما يلي  العالقوىعلى ضوء التوزيعات املقترحة من قبل احلكومة لنفقات 
 للعاملني  األساسيةالرواتب  (  األموال املرصودة يف امليزانية لنفقات القوى العاملة         بلغت -

 يف نظـام    احلكومـة والعالوات املستحقة إضافة إىل امتيازات وفوائد املوظفني وحصة         
دينار ) ٥٨٥٨٨٤٠٠٠ (مبلغ) التقاعد ومجيع النفقات الالزمة لتنفيذ التدريب والتطوير      

 ٢٠وهذه األرقام تقـل عمـا مت     . م  ٢٠٠٦دينار لعام   ) ٦٠٨١١٨٠٠٠(وم  ٢٠٠٥لعام  

م ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥للعـامني   )  %٤و %٥( عليه بني النواب واحلكومة بنسبة       االتفاق
دينارا لعام ) ٥٦٢١٢٠٥٤٦( أصبح إمجايل مصروفات القوى العاملة     حيثعلى التوايل   

هذه الزيادة يف تعديل    وقد بررت   . م  ٢٠٠٦ لعام   دينارا) ٥٨٣٨٦٨٧٩٠(وم  ٢٠٠٥
  .  والتوظيف اجلديد والبونس الدوريةاألجور والرواتب والعالوات 

 ٢٥  م٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ اإلضافية املطلوبة للسنتني املاليتني التكاليف
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   دينارألف
   املتوقعةالتكاليف

  التسلسل

 

 البيان
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 
  أوالً

 
  جملس النواب املوقر وديوان اخلدمة املدنيةمقترحات

 - ١٣,٠٠٠  مكافأة األداء السنوينظام تطبيق ١

٢  
 ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠  كادر األئمة واملؤذننيتطبيق

٣  
 ١٨,٠٠٠ ٩,٠٠٠  الرواتبتعديالت

٤  
 ٤,٢٠٠ ٤,٢٠٠  امليزانية املخصصة ملساعدة األسر احملتاجةمضاعفة

٥  
 ١,١٠٠ ١,١٠٠  مكافأة لذوي االحتياجات اخلاصةختصيص

٦  
 - ٨,٦٠٠  االجتماعيالضمانالتكاليف التأسيسية إلنشاء صندوق  الفرق يف تغطية

  
   مليون دينار١,٩ األيتام كفالة

   مليون دينار٨,٤ احملتاجة األسر مساعدة
   مليون دينار١,١ لذوي االحتياجات اخلاصة مكافأة
  مليون دينار٨,٦ االجتماعي الضمان الفرق يف التكاليف التأسيسية إلنشاء صندوق تغطية

  

 اموع
 

٢٧,٣٠٠ ٣٩,٩٠٠ 

  
 يطرأ من زيادة يف املصروفات املخصصة       عما األرقام النسبية قد ال تعطي صورة واضحة         إن -

 يف املبلغ املقر من جملس النواب واحلكومـة         الزيادةللقوى العاملة واليت تثري القلق حيث إن        
 ٥م ٢٠٠٥مليون لعام ) ٢٤,٣(مببلغ م ٢٠٠٤ يف عام   املصاريفتزيد عن النتائج الفعلية هلذه      

 هذه املصروفات أن املطالبة املستمرة يف تعديل        تكشفكما  . م  ٢٠٠٦مليونا لعام   ) ٤٦(و
   خاصة وأن الرواتـب واألجـور للبحـرينيني         امليزانيةأوضاع القوى العاملة سوف ترهق      

وتصل هـذه   م  ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥يف املتوسط للعامني    ) %٦٦(تبلغ نسبة   ) العمل الدائم   ( 
مـن جممـوع املـصروفات    ) %٨٠ ( العمل اإلضايف والعالوات املختلفـة إىل      مع النسبة

 ١٠   .العاملةاملخصصة للقوى 
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مليـون  ) ٢,٣ ( ، فلم تزد املبالغ املرصودة هلا على مبلغ وقدره       البحرينيني أما وظائف غري     -
ية مقارنة بالنتائج الفعلم ٢٠٠٦ مليون دينار يف عام     )٣(ومببلغ قدره   م  ٢٠٠٥دينار يف عام    

  .م ٢٠٠٤لعام 
 يف رفع الكفاءة وحتـسني      ألمهيتها تطرقت اللجنة للمبالغ املرصودة للتدريب والتطوير        كما

 ٥ التكلفة فقـد ارتفعـت املبـالغ    وتقليصاألداء الذي ميكن أن يساعد يف حتسني اإلنتاجية      

، بعـد إن    مليوناً لكل عام عشر، لتصل إىل مخسة     م  ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥املرصودة يف عامي    
    الزيادة النـسبية تعـادل     أن، أي   م  ٢٠٠٤ مصروفة فعالً يف عام      ا أحد عشر مليون   كانت

   ال يعـادل إال     البحرين إىل أن ما خيصص للتدريب داخل        اإلشارةإال أنه ميكن    . ) %٣٦(
 ثالثة ماليني   أيم  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ املبالغ املصروفة على التدريب يف العامني        من )%٢٠(

 ١٠ واالسـتفادة رى البد من دراسة بنود هـذه املـصاريف          ، وبكلمات أخ   دينار لكل عام  

 الـوزارات القصوى منها عن طريق خطط حتديد االحتياجات التدريبية املرتبطة بأهـداف    
 تدريب ساعة   )٣٠(، ألن حتديد     والوحدات اإلدارية وخططها يف التطوير اإلداري والتقين      

 واملوظفج الفعلي للمؤسسة    لكل موظف قد ال حتقق أهدافها إذا مل تكن مرتبطة باالحتيا          
  . يف رفع األداء كما ونوعا 

 ١٥ يف احلكومة والـيت     البحرينيني جر احلديث يف التدريب إىل مناقشة قضية العاملني غري           وقد

 مليـون يف عـام      )٤٢,٣(و  م  ٢٠٠٥ مليون يف عام     )٤١,٦(تبلغ مصاريفهم املرصودة    
 التدريب  وأمهيةامليون) ٣٩,٣ (م ٢٠٠٤بعد أن كانت املصاريف الفعلية يف عام    م  ٢٠٠٦

 فنيـا وعمليـا   العمليف إحالل البحرينيني يف وظائفهم مع عدم اإلخالل بالكفاءة وحاجة      
ت ا يف وزار  يتمركزونوكذلك ظروف العمل وخاصة وأن معظم العاملني غري البحرينيني          

 ٢٠  .الصحة والكهرباء واملاء واألشغال والتربية والتعليم : هي 

  : على القطاعات اإلدارية املتكررةيف  املصارتوزيع 
   :التالية املصاريف حول القطاعات وتتمركز يف الوزارات تتوزع

  : اإلدارة العامة قطاع •
  م ٢٠٠٥ عـام    يف )%٣٤( حصة قطاع اإلدارة العامـة يف املـصروفات املتكـررة            تبلغ
 ٢٥ للعـامني  أما الوزارات اليت متتص النسبة الكربى يف املتوسط       . م  ٢٠٠٦ يف عام    )%٣٣(و

  :فهي م ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥
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   .القطاع من جمموع املصروفات املتكررة يف ) %٤٩(وزارة الدفاع  . أ
   .القطاع من جمموع املصروفات املتكررة يف )%٣٠,٥(وزارة الداخلية . ب

  :  اخلدمات االجتماعيةقطاع •
  م ٢٠٠٥ يف عـام     )%٢٥( حصة قطاع اخلدمات االجتماعية يف املصروفات املتكررة         تبلغ
 ٥ للعـامني   املتوسطأما الوزارات اليت حتتل النسب الكربى يف        . م  ٢٠٠٦ يف عام    )%٢٥(و

  :فهي م ٢٠٠٦و ٢٠٠٥
  . يف القطاع املتكررة من جمموع املصروفات )%٥٣,٥(وزارة التربية والتعليم   . أ

  . املتكررة يف القطاع املصروفات جمموع من )%٣٤,٥( الصحة وزارة. ب 
  :ة  البنية التحتيقطاع •

 ١٠ )%١٤(وم  ٢٠٠٥ يف عام    )%١٣( نسبة قطاع البنية التحتية يف املصروفات املتكررة         تبلغ

   ٢٠٠٥ للعـامني أما الوزارات اليت تشكل نسبها أمهيـة يف املتوسـط           . م  ٢٠٠٦يف عام   
  :فهي م ٢٠٠٦و
  . يف القطاع املتكررة من جمموع املصروفات )%١٢(وزارة األشغال واإلسكان  . أ
  . من جمموع املصروفات املتكررة يف القطاع ) %٦١,٥(ء واملاء  الكهرباوزارة  . أ
 ١٥  . من جمموع املصروفات املتكررة يف القطاع ) %١١,٥( واملوانئشؤون اجلمارك . ج

  : اخلدمات االقتصادية قطاع •
  م ٢٠٠٥ يف عـام     )%١( حصة قطاع اخلدمات االقتصادية يف املصروفات املتكـررة          تبلغ
 املتوسـط   يف الوزارات اليت حتتل نسبها أمهية يف القطـاع          أما. م  ٢٠٠٦ يف عام    )%١(و

  : فهي م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للعامني 
 ٢٠   .القطاع من جمموع املصروفات املتكررة يف )%٣٩(وزارة املالية  . أ

   .القطاع من املصروفات املتكررة يف )%٤٣(وزارة الصناعة والتجارة . ب
  :  اللجنة رأي 

ملتوسط ا يف  نسبتهاة كبرية يف إمجايل املصروفات حيث تبلغ         حصة املصروفات املتكررة نسب    متثل
 ثابتـة   بـإيرادات ، وأن هذه املبالغ حتتاج ملقابلتها       م  ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ يف العامني    )%٧٥,٥(

 ٢٥ الـربامج واألداء    ميزانيـة ومستمرة مما يدعو إىل التفكري اجلاد يف ضبطها واإلسراع يف تطبيق            

 إجيايب على معـدل النمـو       تأثرين هذه النفقات ذات     ، والعمل على أن تكو     ضمن فترة زمنية  
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كما تدعو اللجنة إىل االهتمام ) .  بيان الربنامج احلكومي   () %٦ -٥(املستهدف والبالغ بني    
 كما ونوعا ، إضافة إىل ترشيد وخفض        األداءبالتدريب الفين واإلداري لسد الفجوة يف حتسني        

 النفقات هي اليت تشكل نسبة هامة يف العجـز          هذه النفقات وحتقيق التوازن اهليكلي حيث إن     
  .وما متتصه من إيرادات 

 ٥  : اللجنة توصية 

 الـس  توصي  م٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ اللجنة بعد دراستها لباب نفقات القوى العاملة للعامني          إن
   .واحلكومةاملوقر باعتمادها بعد إدخال التعديالت املتفق عليها بني جملس النواب 

  :دمات باب نفقات اخل. ٢
 ولقد بلغـت تقـديرات      الفرعية بندا من البنود     )٤٥(و أقسام   )٧( هذا الباب من     يتكون

 ١٠ )٩٥,٥( مبلـغ    م٢٠٠٦ مليون دينار وعام     )٩٣,٥( مبلغ   م٢٠٠٥نفقات اخلدمات عام    

  . إمجايل النفقات املتكررة من )%٨( يعادل مامليون أي 
 اخلدمات لكل وزارة وجهة نفقاتى  أوضح ممثلو احلكومة أوجه الزيادة اليت طرأت عل        وقد

  .حكومية 
  

 ١٥  : اللجنة رأي

 وقد خيدم هذا التوجه     ضروري اللجنة أن وضع آلية واضحة لترشيد هذه النفقات أمر           ترى
 اإلعداد والتنفيذ والرقابة على     جمالتطبيق نظام ميزانية الربامج واألداء كخطوة متطورة يف         

  . البنود إىل هذا النظام اجلديد ميزانيةنظام امليزانية واالنتقال من النظام املايل ب
  : اللجنةتوصية

 ٢٠   ٢٠٠٥ للعـامني    النفقـات  اللجنة باعتماد نفقات اخلدمات بعد دراستها هلـذه          توصي

   .واحلكومة وبعد إدخال التعديالت املتفق عليها بني جملس النواب م٢٠٠٦و
  

  :باب نفقات السلع املستهلكة . ٣
ولقد .  البنود الفرعية    من بندا   )٣١( أقسام و  )٧(ستهلكة من    باب نفقات السلع امل    يتكون

 ٢٥ دينار وعـام    مليون )٩٣,٥( مبلغ   م٢٠٠٥بلغت تقديرات نفقات السلع املستهلكة عام       

 إمجـايل  يف املتوسـط مـن    ) %٧,٥(مليون دينار أي ما يعادل      ) ٩٥,٥( مبلغ   م٢٠٠٦
   .م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥النفقات املتكررة للعامني 
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  . مصروفات هذا الباب علىة ممثلو احلكومة أوجه الزيادة اليت طرأت  شرح السادولقد
  : اللجنة رأي
 إال أن اللجنة تؤكد أمهيـة       العمل اللجنة أن املبلغ املعتمد هلذا الباب يتناسب وطبيعة          ترى

  . تقديرات امليزانيات القادمة إعداداإلسراع يف تطبيق نظام ميزانية األداء عند 
  ٥ 

  : اللجنة توصية
 إدخال التعديالت املتفـق     وبعد اللجنة باعتماد هذا الباب من النفقات بعد دراسته          يتوص

  .عليها بني جملس النواب واحلكومة 
  

 ١٠  : نفقات السلع الرأمساليةباب. ٤

وقد بلغت السلع الرأمسالية لتقديرات عام .  بندا فرعيا   )٤١( أقسام و  )٧( الباب من    هذا يتكون
 أي إن نفقات    م٢٠٠٦ مليون دينار لعام     )١٤,٧(ينار ومبلغ    مليون د  )١٥,٨( مبلغ   م٢٠٠٥

   .م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ من جمموع نفقات العامني )%١( يف املتوسط البابهذا 
 ممثلو احلكومة أسباب الزيادة اليت طرأت على هذه النفقات لكـل وزارة و جهـة                شرح وقد

 ١٥   .حكومية

   :اللجنة رأي
 يفار بالنسبة للسلع الرأمساليـة أسـوة مبـا اتبعتـه      أمهية التوسع يف نظام االستئج    اللجنة ترى

 اليتمشتريات السياسات وخاصة التوسع يف استئجار أجهزة احلاسب اآليل واألجهزة األخرى            
  .يتطلب شراؤها مبالغ نقدية كبرية 

 ٢٠ املوافقة على هذا الباب من النفقات واعتمادها بعد التعديالت اليت           اللجنة ترى :اللجنة توصية

  . عليها مع جملس النواب واحلكومة فاقاالتمت 
  : نفقات الصيانة باب. ٥

 مليونا لعـام    )٣٢( مليون ومبلغ    )٣٠,٤( مبلغ   م٢٠٠٥ نفقات الصيانة عام     تقديرات بلغت
 يف املتوسط بالنسبة موع هذه النفقات للعـامني         )%٢( النفقات نسبة    هذه ومتثل   م٢٠٠٦
 ٢٥باب الزيادة يف النفقات اليت طرأت لكـل         استمعت اللجنة لشرح وأس    وقد م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

   .حكوميةوزارة وجهة 
   :اللجنة رأي
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 أمهية هذا الباب من نفقات من أجل استخدام املوجودات احلكومية بصورة أكفـأ           اللجنة ترى
  . عمرا وأطول
   :اللجنة توصية
س النـواب   باعتماد نفقات هذا الباب بعد إدخال التعديالت املتفق عليها بني جمل  اللجنة توصي

 ٥   .واحلكومة

   :التحويليةباب النفقات . ٦
   مليون دينـار ومبلـغ      )١٧٢,٦( مبلغ   م٢٠٠٥ النفقات التحويلية لعام     تقديرات بلغت   لقد

 من جمموع النفقات )%١٥,٥( أي ما تعادل يف املتوسط م٢٠٠٦ لعام دينار مليون )١٧١,١(
  . املدروسني للعامنيالتحويلية 

 ١٠  . أسباب الزيادة اليت طرأت لكل أقسام هذه النفقات ولكل وزارة احلكومة أوضح ممثلو وقد

  : اللجنة رأي
 اجلاد يف إجياد استراتيجيات لتقليص اجلهات املنتفعة من الدعم احلكـومي            التفكري اللجنة   ترى
  . ميزانيتها الذاتية سواء هليئة اإلذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين أم غريها وبناء
أن األموال املخصصة لدعم الس األعلى للتدريب املهين غري كافية لتنفيذ    اللجنة الحظت   كما
 ١٥  . يف برنامج عمل احلكومة حلل قضية البطالة عن طريق التدريب جاءما 

  :  اللجنة توصية 
 ما جاء يف هذا الباب من مصروفات بعد إدخال التعديالت املتفق عليها             باعتماد اللجنة   توصي

  . ومة  النواب واحلكجملسبني 
  : وتسديد فوائد القروض اإلعاناتباب . ٧

 ٢٠ مليون )٨٧,٦( إىل م٢٠٠٥ اإلعانات وتسديد فوائد القروض يف عام نفقات تقديرات وصلت

 موع هـذه    )%٨,٥( نسبة   املتوسط أي ما يعادل يف      م٢٠٠٦ مليون يف عام     )٩٨,٦(وإىل  
   . م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥النفقات للعامني 

  .ىل شرح ممثلي احلكومة للزيادة اليت طرأت على هذه النفقات  اللجنة إأعضاء استمع وقد
  : اللجنة رأي
 ٢٥ ضبط النفقات بصورة عامة يف امليزانية حىت ال تصبح طريقة االقتـراض ذات            أمهية اللجنة   ترى

  . على املالية العامة واالقتصاد الوطين سلبيةآثار 
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  :  اللجنة توصية
ت وتسديد فوائد القروض واعتمادها بعد إدخـال         نفقات باب اإلعانا   باعتماد اللجنة   توصي

  . عليها بني جملس النواب واحلكومة املتفقالتعديالت 
   :املشاريعباب مصروفات . ٨

 ٥  : هذا الباب من حمورين مها ملناقشة اللجنة انطلقت

  . املتعلقة باملشاريع التفاصيل معرفة -١
  .دية واالجتماعية  هلذه املشاريع وأمهيتها للتنمية االقتصااألولويات -٢
 البيانات املرفقة توضح كثريا من التـساؤالت ، وأن تقـديرات املبـالغ              أن رأت اللجنة    وقد

 م٢٠٠٥ دينار يكون نصيب السنة املاليـة        )٩٠٥,٤١٨,٠٠٠( قد بلغت    للمشاريعاملرصودة  
 ١٠ دينار وفقًا )٤٨٧٣٠٩٠٠٠( مبلغ م٢٠٠٦ ونصيب السنة املالية دينار )٤١٨١٠٩٠٠٠(مبلغ 

  . التدفقات النقدية مليزانية املشاريع يوضحجدول التايل الذي لل
   الدنانريبآالف                      

  املشروعاسم اعتماد
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ٦٠٠٢٠ ٥٧٧٢٠  مستمرةمشاريع
 ٨٠٣٥٩ ١٠٠٧٠١  قيد التنفيذمشاريع
 ٣٤٦٩٣٠ ٢٥٩٦٨٨ تبدأ/  جديدةمشاريع
 ٤٨٧٣٠٩ ٤١٨١٠٩ اموع

  
 شرح شامل من قبل ممثلي احلكومة ألمهية املشاريع وأولوياا سـواء             إىل اللجنة استمعت   وقد

 ١٥ يف  كـبرية وتبني أن هناك زيادة     .   املستمرة أو قيد التنفيذ واجلديدة اليت مل تبدأ بعد         للمشاريع

   ٢٠٠٥ امليزانيـة حجم األموال املرصودة للمشاريع استفادة من ظروف أسواق النفط واعتبار           
  .رية لتسريع عملية تطوير البنية التحتية ميزانية استثمام ٢٠٠٦و

  :  اللجنة رأي
 الدولة يف توفري مبالغ لتمويل هذه املشاريع الضرورية لتجديد وتطـوير        سياسة اللجنة تدعم    إن

 ٢٠ وتنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية مما يعزز موقع البحـرين االقتـصادي            التحتيةالبنية  

  . للمواطنني  اخلدمات األساسية املقدمةويدعم
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 أبدت مالحظة حول عدم إمكانية تنفيذ املشاريع يف وقتها احملدد وخاصة بعد             قد أن اللجنة    إال
  . املدرجة يف امليزانية لكل وزارة وجهة حكومية املشاريعمناقشة 
  : اللجنة توصية

 ومالحظـات   م٢٠٠٦و ٢٠٠٥ اللجنة بعد دراستها لباب مصاريف املـشاريع للعـامني           إن
 ٥  . بالتصديق على مصاريف هذا الباب توصيالنواب واحلكومة وتعديالت 

  )تقرير اللجنة بشأن باب املصروفات املتكررة واملشاريعانتهى (
   :الرئيـــــــــــــــس

  . تفضل األخ مقرر اللجنة .  واألسس العامة املبادئ سنبدأ مبناقشة
  : الباش هاشم الدكتور العضو

 ١٠ن أمهية انعكاس بعـض املبـادئ األساسـية         م انطالقًاشكرا سيدي الرئيس ،     

واملتمثلة م  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ يف امليزانية العامة لعامي      واملشاريعلدراسة باب املصروفات    
 يف امليزانية وضبط املصروفات املتكررة وترشيدها       احلكومةيف مدى انعكاس خطة عمل      

ـ  ئ اللجنة على تقرير جلنة الش     اطلعتوتقليل العجز فيها ، فقد       ة واالقتـصادية   ون املالي
باعتماد امليزانية العامـة للدولـة      م  ٢٠٠٤ بقانون لسنة    املشروعن  أمبجلس النواب بش  

 ١٥  م ٢٠٠٤لـسنة   ) ٧٥(املرافق للمرسوم امللكي رقم     م  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥للسنتني املاليتني   

كما ناقشت اللجنة بصورة مستفيضة أبـواب       ) .   املشاريع  وباب باب املصروفات  (
للميزانية العامة للدولـة    ) ٨باب رقم     (واملشاريع) بعة أبواب   س (املصاريف املتكررة   

 بوزارة  املسئولني إىل شرح واٍف من      االستماع، إضافة إىل    م  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للسنتني  
 اللجنة أن تقدم مالحظاا على كل بـاب مـن    ويسر .املالية بصفتهم ممثلي احلكومة     

 ٢٠  أن املـصروفات اإلمجاليـة      يالحـظ  .  بـشأنه  وتوصيااأبواب ميزانية املصروفات    

 ٢٠٠٥ األولية مليزانية عـامي   التقديراتالواردة يف   )  شاريعاملتكررة و املصروفات   امل (
، حىت مع ختفيضات جملس       ونسبية مطلقةقد عرفت زيادة يف املبالغ كأرقام       م  ٢٠٠٦و

. حسب الـوزارات    )  %١٠ - ٥(النواب للمصروفات املتكررة بنسب تتراوح بني       
 بزيـادة  ألـف أي  )١٣٩١٦٤١(إىل م ٢٠٠٥ت املصروفات اإلمجالية لعام   لقد ارتفع 

 ٢٥ )١,٤٤٢,٥٣٣(إىل  م  ٢٠٠٦ وكذلك املصروفات اإلمجاليـة لعـام        )%٢٥(قدرها  

 .م ٢٠٠٤ لعـام  الفعلية مقارنة باملصروفات اإلمجالية )%٣٠( قدرها أي بزيادة  دينارا
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   فقـد لـس النـواب واحلكومـة     املصروفات اإلمجالية اليت مت االتفاق عليها مع جم        أما
  بلغـت  م ٢٠٠٥ املـصروفات اإلمجاليـة لعـام    إن -١ :جاءت الزيادة فيها كالتايل  

 بالنتائج الفعلية للمـصروفات     مقارنة ) %٣٢,٤( أي بزيادة    دينارا )١,٤٦٢,٨٣٣(
  وصـلت  م  ٢٠٠٦ املـصروفات اإلمجاليـة لعـام        إن -٢ .م  ٢٠٠٤اإلمجالية لعام   

 ٥ بالنتائج الفعلية للـسنة املاليـة       مقارنة ) %٤٢,٨( بزيادة    أي دينارا )١,٥٧٧,٥٧٧(

 اليت امليزانية األرقام الواردة يف اجلدول التايل أن املصروفات املرصودة يف تبني  .م٢٠٠٤
) ألـف  ١٠٤٦,٦٤١(م ٢٠٠٥ يف عـام  )%٢١(قدمتها احلكومة قد ازدادت بنسبة  

 أي بلغـت هـذه      )%٢٧(ة  وبنـسب م  ٢٠٠٤مقارنة بالنتائج الفعالية للسنة املاليـة       
سأحتدث اآلن عن املـصروفات     .  األفً) ١,٠٩٧,٥٣٣( املصروفات باألرقام املطلقة    

 ١٠بعد االتفاق مع جملـس   هذه املبالغ املرصودة يف امليزانية من قبل احلكومة      إن .املتكررة  

 النواب قد نقصت بنسب معينة وحددت يف جدول مرفق جبدول األعمال وأصـبحت            
 املتكررة  املصروفات االتفاق عليها بني احلكومة وجملس النواب خبصوص         األرقام اليت مت  

 املصروفات املتكـررة املقـرة   تبلغحيث ، قريبة نسبيا مع ما ورد يف امليزانية املرصودة  
لعـام  ) ١٩١٧(  قـدره  بفـرق  أي األفً) ١,٠٤٤,٧٢٤(باالتفاق مع جملس النواب     

 ١٥ إن .م  ٢٠٠٦ لعـام ) ٧٢٦٥( ألفًا أي بفرق قـدره      ) ١,٠٩٧,٥٣٣(وم ،   ٢٠٠٥

 مـن التحليل السابق يوضح أن املصروفات املتكررة الزالت تأخـذ نـسبة كـبرية              
   بـني  تتراوحال ميكنها أن تغطي إال نسبة  ن اإليرادات النفطيةأاملصروفات اإلمجالية ، و  

 ضبط املصروفات املتكررة    علىوهذا ما يدعو إىل العمل      ،  يف املتوسط   ) %٨٥ -٨٠(
قليل العجز وزيادة األموال لالستثمار ، وزيادة اإليـرادات غـري النفطيـة              أجل ت  من

 ٢٠ واألداء يف تنفيذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتطبيق برنامج ميزانية الـربامج            واإلسراع

 نفقات القوى   باب -١ .ضمن برنامج زمين ملختلف الوزارات واملؤسسات احلكومية        
  ....:العاملة 
موضحا( سالرئيـــــــــــــــ

ً
 (: 

   .حبذا لو تعرض املوضوع باختصار ألنه قد مت تثبيت التقرير يف املضبطة
 ٢٥  :العضو الدكتور هاشم الباش 
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مـن املـصروفات    ) %٥٠ ( نفقات القوى العاملة الزالت تتخطى     إنحسنا ،   
أو ما مت االتفاق عليه مـع  م  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ سواء ما رصد يف امليزانية لعامي        املتكررة
وقد الحظت اللجنة على ضوء التوزيعات املقترحة من قبل احلكومـة           . اب   النو جملس

 األموال املرصودة يف امليزانية لنفقات القـوى        بلغت ● : العاملة ما يلي     القوىلنفقات  
 ٥ للعاملني والعالوات املستحقة إضافة إىل امتيازات وفوائـد         األساسيةالرواتب  ( العاملة  

لتقاعد ومجيع النفقات الالزمة لتنفيـذ التـدريب         يف نظام ا   احلكومةاملوظفني وحصة   
دينار ) ٦٠٨,١١٨,٠٠٠(وم  ٢٠٠٥دينار لعام   ) ٥٨٥,٨٨٤,٠٠٠ (مبلغ)  والتطوير

   عليه بني النواب واحلكومة بنـسبة       االتفاقوهذه األرقام تقل عما مت      . م  ٢٠٠٦لعام  
  أصـبح إمجـايل    حيـث ،  على التوايل   م  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للعامني  )  %٤(و) %٥(

ــصروف ــة  م ــوى العامل ــام  ) ٥٦٢,١٢٠,٥٤٦(ات الق ــارا لع  ١٠  م ٢٠٠٥دين

وقد بررت هذه الزيادة يف تعديل األجور       . م  ٢٠٠٦ لعام   دينارا) ٥٨٣,٨٦٨,٧٩٠(و
 اإلضافية املطلوبة   التكاليف.  والتوظيف اجلديد والبونس     الدوريةوالرواتب والعالوات   

ة قد ال تعطي صورة واضحة       األرقام النسبي  إن ●: م  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥للسنتني املاليتني   
حيث إن  ،   يطرأ من زيادة يف املصروفات املخصصة للقوى العاملة واليت تثري القلق             عما

 ١٥ املصاريف يف املبلغ املقر من جملس النواب واحلكومة تزيد عن النتائج الفعلية هلذه  الزيادة

. م  ٢٠٠٦مليونا لعـام    ) ٤٦(وم  ٢٠٠٥مليون لعام   ) ٢٤,٣(مببلغ  م  ٢٠٠٤ يف عام 
 هذه املصروفات أن املطالبة املستمرة يف تعديل أوضاع القـوى العاملـة             تكشفكما  

تبلـغ  ) العمل الدائم ( خاصة أن الرواتب واألجور للبحرينيني ، و  امليزانيةسوف ترهق   
 العمـل  مـع وتصل هذه النسبة م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف املتوسط للعامني    ) %٦٦(نسبة  

 ٢٠من جمموع املصروفات املخصـصة للقـوى       ) %٨٠ (اإلضايف والعالوات املختلفة إىل   

    فلم تزد املبالغ املرصودة هلا على مبلغ وقـدره         البحرينينيأما وظائف غري     ●  .العاملة
م ٢٠٠٦ دينار يف عـام      ماليني )٣(ومببلغ قدره   م  ٢٠٠٥مليون دينار يف عام     ) ٢,٣(

غ املرصودة للتدريب ملبالإىل ا  تطرقت اللجنة    كما .م  ٢٠٠٤مقارنة بالنتائج الفعلية لعام     
 يف رفع الكفاءة وحتسني األداء الذي ميكن أن يـساعد يف حتـسني              ألمهيتهاوالتطوير  
 ٢٥م ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥فقد ارتفعت املبالغ املرصودة يف عامي       ،   التكلفة   وتقليصاإلنتاجية  

 مصروفة فعالً   ان كانت أحد عشر مليون    أ، بعد    ا لكل عام   مليون عشرلتصل إىل مخسة    
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 إىل أن   اإلشارة إال أنه ميكن     ،) %٣٦ ( الزيادة النسبية تعادل   أن، أي   م  ٢٠٠٤يف عام   
 املبالغ املـصروفة علـى    من )%٢٠( ال يعادل إال     البحرينما خيصص للتدريب داخل     

، وبكلمـات     ثالثة ماليني دينار لكل عام     أيم  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥التدريب يف العامني    
 القصوى منها عن طريق خطط      فادةواالستأخرى البد من دراسة بنود هذه املصاريف        

 ٥ والوحدات اإلدارية وخططهـا     الوزاراتحتديد االحتياجات التدريبية املرتبطة بأهداف      

 لكل موظف قد ال حتقق      تدريب ساعة   )٣٠( ألن حتديد     ؛ يف التطوير اإلداري والتقين   
يف  واملوظـف مرتبطة باالحتياج الفعلي للمؤسسة     الربامج التدريبية   إذا مل تكن    اهلدف  

 جر احلديث يف التدريب إىل مناقشة قضية العاملني غـري           وقد. رفع األداء كما ونوعا     
م ٢٠٠٥ مليون يف عام  )٤١,٦( يف احلكومة واليت تبلغ مصاريفهم املرصودة        البحرينيني

 ١٠  م ٢٠٠٤بعد أن كانت املصاريف الفعلية يف عـام         م  ٢٠٠٦ مليون يف عام     )٤٢,٣(و

حالل البحرينيني يف وظائفهم مع عدم اإلخالل هي إل يب   التدر أمهية،   مليون) ٣٩,٣( 
 فنيا وعمليا وكذلك ظروف العمل وخاصة أن معظم العاملني          العملبالكفاءة وحاجة   

الصحة والكهربـاء واملـاء واألشـغال       : ت هي   ا يف وزار  يتمركزونغري البحرينيني   
 :طاعـات اإلداريـة      على الق  املتكررة املصاريف   توزيع. والتربية والتعليم   واإلسكان  

 ١٥ اإلدارة  قطـاع  -١  :التالية املصاريف حول القطاعات وتتمركز يف الوزارات        تتوزع

 عـام  يف )%٣٤( حصة قطاع اإلدارة العامة يف املـصروفات املتكـررة          تبلغ :العامة  
أما الوزارات اليت متتص النـسبة الكـربى يف         . م  ٢٠٠٦ يف عام    )%٣٣(وم  ٢٠٠٥

 مـن جممـوع     ) %٤٩(وزارة الدفاع    . أ :فهي  م  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ للعامنياملتوسط  
 مـن جممـوع     )%٣٠،٥(وزارة الداخليـة    . ب  .القطـاع املصروفات املتكررة يف    
 ٢٠ حصة قطـاع    تبلغ :  اخلدمات االجتماعية  قطاع -٢  .القطاعاملصروفات املتكررة يف    

 يف )%٢٥(وم ٢٠٠٥ يف عـام  )%٢٥(اخلدمات االجتماعية يف املصروفات املتكررة      
   ٢٠٠٥ للعـامني    املتوسـط أما الوزارات اليت حتتل النسب الكربى يف        . م  ٢٠٠٦ عام
 املتكررة من جمموع املصروفات     )%٥٣,٥(وزارة التربية والتعليم    . أ :فهي  م  ٢٠٠٦و

 املتكـررة يف  املـصروفات  جممـوع  من )%٣٤,٥( الصحة وزارة.  ب   .يف القطاع   
 ٢٥قطاع البنيـة التحتيـة يف املـصروفات         نسبة   تبلغ : البنية التحتية    قطاع -٣ .القطاع  

أما الـوزارات الـيت   . م ٢٠٠٦ يف عام   )%١٤(وم  ٢٠٠٥ يف عام    )%١٣(املتكررة  
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وزارة األشـغال    . أ :فهي  م  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ للعامنيتشكل نسبها أمهية يف املتوسط      
 الكهرباء  وزارة.  ب . يف القطاع    املتكررة من جمموع املصروفات     )%١٢(واإلسكان  

ون اجلمـارك   ئش. ج . من جمموع املصروفات املتكررة يف القطاع        ) %٦١,٥(واملاء  
 اخلدمات قطاع -٤ . من جمموع املصروفات املتكررة يف القطاع        ) %١١,٥( واملوانئ

 ٥ يف  )%١( حصة قطاع اخلدمات االقتصادية يف املصروفات املتكررة         تبلغ :االقتصادية  

اليت حتتل نسبها أمهية يف القطاع أما الوزارات . م  ٢٠٠٦ يف عام    )%١(وم  ٢٠٠٥عام  
 مـن جممـوع     )%٣٩(وزارة املالية   . أ : فهي   م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ املتوسط للعامني    يف

 من املصروفات )%٤٣(وزارة الصناعة والتجارة . ب  .القطاعاملصروفات املتكررة يف 
 حصة املصروفات املتكررة نـسبة كـبرية يف      متثل:  اللجنة   رأي  .القطاعاملتكررة يف   

 ١٠   ٢٠٠٥ يف العـامني    )%٧٥,٥(ملتوسـط   ا يف   نـسبتها ايل املصروفات حيث تبلغ     إمج

 ثابتة ومستمرة مما يدعو إىل الـتفكري  بإيرادات، وهذه املبالغ حتتاج ملقابلتها    م  ٢٠٠٦و
، والعمل    الربامج واألداء ضمن فترة زمنية     ميزانيةاجلاد يف ضبطها واإلسراع يف تطبيق       

   إجيايب على معدل النمو املستهدف والبالغ بـني        تأثري على أن تكون هذه النفقات ذات     
كما تدعو اللجنة إىل االهتمام بالتـدريب       ) .  بيان الربنامج احلكومي    () %٦ -٥(

 ١٥ كما ونوعا ، إضافة إىل ترشيد وخفـض         األداءالفين واإلداري لسد الفجوة يف حتسني       

ي اليت تشكل نسبة هامة يف  النفقات ه  هذه حيث إن     ، النفقات وحتقيق التوازن اهليكلي   
 اللجنة بعد دراستها لباب نفقـات  إن : اللجنة  توصية .العجز وما متتصه من إيرادات      

 املوقر باعتماده بعـد إدخـال       الس توصي   م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥القوى العاملة للعامني    
  . واحلكومةالتعديالت املتفق عليها بني جملس النواب 

 ٢٠ : الرئيـــــــــــــــس

  .مالحظات على هذا الباب ؟ تفضلي األخت ألس مسعان هل هناك 
 :العضو ألس مسعان 

سيدي الرئيس ، لقد خطت مملكة البحرين خطوات واسعة يف سـبيل             شكرا
السياسية واالجتماعيـة   : حتقيق أكرب املكاسب للمرأة البحرينية على مجيع املستويات         

 ٢٥والعناية مبـشكالا ورصـد     واالقتصادية والصحية وغري ذلك من خالل االهتمام ا         

امليزانيات الالزمة لتنفيذ الكثري من اخلطط اليت من شأا النهوض باملرأة البحرينية ، غري            
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أن ذلك ال يوقف الطموح حنو بذل املزيد من اجلهود وتوفري اعتمادات ماليـة أكـرب                
  تمـادات  كما أننا نرغب يف أن نرى هـذه االع . لتحقيق ما تصبو إليه املرأة البحرينية   

والربامج يف امليزانية العامة للدولة بشكل واضح للعيان حبيث تتم قراءة امليزانية من هذه              
 الربامج املوجهة حلل مـشكالت املـرأة        - مثالً   -الوجهة بصورة واضحة كأن نقرأ      

 ٥وسبل متكينها على مجيع املستويات ، ومن املناسب أيضا أن نطرح يف جملسنا املـوقر               

 -م  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ناقش مشروع امليزانية العامة للدولـة للعـامني          وحنن ن  -اليوم  
ضرورة تبين توصية االتفاقية املوقعة بني منظمة اليونسيف واالحتاد الربملاين الدويل واليت            
نصت على مناشدة احلكومات عند إعدادها مليزانيتها بتحديد برامج وإجياد ميزانيـات            

، حيث يتم ختصيص     )انيات صديقة للطفولة    مبيز( تم بشئون الطفولة وهو ما يسمى       
 ١٠امليزانيات الالزمة لتمويل أفضل الربامج اليت تعود بالنفع على فئة األطفال لتنشئة جيل             

سليم من النواحي الصحية واالجتماعية والنفسية والعقلية وغريها ، ولن يتأتى ذلك إال             
 املبالغ هلـا ، وسـتكون       من خالل التفكري يف هذه الربامج قبل إعداد امليزانية ورصد         

مصادر الصرف هذه أكثر قبوالً حينما تصنف حتت مشاريع الطفولة وسيكون هـذا             
األمر ممكنا يف امليزانية القادمة عندما تصمم على أساس الربامج ، والبد هنا من اإلشادة      
 ١٥ بالتوجه احملمود الذي تتبناه احلكومة وهو إعادة تصنيف وتبويب امليزانية العامة لبعض           

ونأمل أن يعمم هذا التـصنيف لكـل        . الوزارات على أساس ميزانية الربامج واألداء       
اجلهات يف الدولة ، حيث إا ستكون أكثر فعالية ، وميكن من خالهلا قراءة امليزانية يف               

  .ضوء الربامج املوجهة للمرأة والطفل والنوع االجتماعي عموما ، وشكرا 
 : الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  . ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني شكرا

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه إىل األخ مقرر اللجنة ، حيث يوجد            شكرا

اعتماد يف باب املصروفات املتكررة إلعانة الغالء ، كما يوجد اعتماد كحساب حتت             
نـات للغـالء    إشراف وزارة املالية ، ومشل باب املصروفات اعتمادات أخـرى كإعا          

 ٢٥ وااللتزامات  - إعانة الغالء    -هل هذه االعتمادات    : والسؤال هو   . ومليزانيات متنوعة   

مليون دينار تقريبا   ) ٣٥٦(املتنوعة واحلساب حتت إشراف وزارة املالية ، واليت بلغت          
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تشمل دعم املبيعات احمللية اليت تدفعها الدولة على مشتقات النفط ؟ أرجو مـن األخ               
والسؤال اآلخر يتعلق باملصروفات املتكررة لـوزارة       . جنة توضيح هذا األمر     مقرر الل 
سيدي الرئيس ، كما نعلم فإن التدريب وتأهيل القوى العاملة حيتل أولوية يف             . العمل  

سياسة احلكومة املوقرة إال أن ميزانية املصروفات املتكررة لوزارة العمل واليت تـضم             
 ٥لربامج املستجدة يف تدريب القوى العاملـة ، ومـع          مركز التدريب املهين مل توضح ا     

األمهية اليت توليها احلكومة املوقرة ملعاجلة البطالة فإن هذه االعتمادات ال تعكس هـذا             
التوجه ، وصحيح أن مشروع ماكرتي سيمول ذاته إال أن معاجلة البطالـة تـستدعي        

عتمادات املالية املتوفرة   وضع استراتيجية وطنية لتأهيل وتدريب القوى العاملة تكون اال        
إن . يف الوقت احلاضر أساسا هلا ، وتكون ميزانيته مستقلة حتت إشـراف احلكومـة               

 ١٠امليزانية املعتمدة يف املصروفات املتكررة لوزارة العمل ال تعكس الـسياسة احلكوميـة           

فأرجو من سعادة وزير املالية أن يوضـح هـذه          . املتعلقة بالتدريب ومعاجلة البطالة     
. عتمادات وتوافقها مع استراتيجية احلكومة يف التأهيل والتدريب ومعاجلة البطالـة            اال

فيما يتعلق بوظائف غري البحرينيني ، كما هو معلوم فإن هذه االعتمادات ارتفعت من              
دينار ، فهل هذا يعين أن هناك زيادة        ) ٤٢,٣٢٣,٠٠٠(دينار إىل   ) ٣٧,٨٩٥,٠٠٠(

 ١٥هاز احلكومي ؟ يف حني أن املتوقع هو زيـادة وتـرية   يف توظيف غري البحرينيني يف اجل 

البحرنة ، فإذا كانت زيادة وترية البحرنة هي األساس فلماذا تتم زيادة االعتمـادات              
بالنـسبة  . أرجو من سعادة الوزير توضيح هذا األمـر         ! املخصصة لغري البحرينيني ؟   

 الـشورى ، فعنـد      لالعتمادات املالية ملركز التدريب السياسي الذي سيلحق مبجلس       
مراجعيت لباب املصروفات املتكررة مل أالحظ اعتمادا ماليا هلذا املركز ، كما أنـين مل               
 ٢٠أالحظ اعتمادات مالية يف باب املصروفات املتكررة ملركز تأهيل القضاة التابع لوزارة            

العدل ، فحسب علمي فإن هناك خطة تبنتها احلكومة املوقرة إلصالح اجلهاز القضائي             
نشاء هذا املركز ، فأين تكمن هذه االعتمادات حىت تكون االعتمادات متناسقة مع             وإ

توجهات احلكومة املوقرة وبراجمها إلصالح اجلهاز القضائي ؟ أرجو اإلجابة عن هذه            
  .األسئلة ، وشكرا 
 ٢٥ : الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
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 :ة الصاحل العضو الدكتورة فوزي

حنن اآلن نناقش بـاب املـصروفات       : شكرا سيدي الرئيس ، أريد أن أسأل        
املتكررة ، فهل سنناقش الباب كامالً ، أم سنناقشه بندا بندا ؟ ألنـه لـدي سـؤاالن     
أحدمها متعلق ببند النفقات التحويلية واآلخر متعلق بباب نفقات القـوى العاملـة ،              

 ٥  .وشكرا 

 : ــسالرئيـــــــــــــ

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 :عضو الدكتور هاشم الباش ال

 ١٠  .شكرا سيدي الرئيس ، حنن نناقش باب نفقات القوى العاملة 
  

 : الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  

 ١٥ :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

نة احلكومة باإلسراع يف تطبيق ميزانية      شكرا سيدي الرئيس ، لقد طالبت اللج      
م ٢٠٠٤إن امليزانية املعتمدة يف سنة      : الربامج واألداء ضمن فترة زمنية ، والسؤال هو         

  ألـف  ) ٢٠٠(دينار تقريبا وامليزانية الفعلية كانت يف حـدود         ) ٤٠٠,٠٠٠(كانت  
) ٤(ألف دينار علـى مـدى       ) ٦٠٠(دينار ، وقد زادت احلكومة هذا االعتماد إىل         

 ٢٠سنوات رغم أن امليزانية الفعلية أقل من امليزانية املعتمدة ، فما هـو مـربر الزيـادة ؟              

والسؤال اآلخر يتعلق بنظام ميزانية الربامج واألداء ، هل مت تطبيق هذا النظـام يف دول        
أخرى ؟ وما مدى جناح هذا الربنامج ؟ وهل خيتلف هذا النظام بني الوزارات اخلدمية               

ت غري اخلدمية ؟ ألنه حبسب املعلومات املتوفرة فإن هناك مؤشرات ومعايري وبني الوزارا
لتطبيق هذا النظام ، فهل يطبق النظام نفسه يف النظام الصحي ؟ وهل يطبق على نظام                 

 ٢٥  .املرور ؟ وكيف ميكن قياس املخرجات من أجل تقليص امليزانية ؟ وشكرا 
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   :الرئيـــــــــــــــس
  . شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 

  
 :العضو عبدالرمحن مجشري 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، احلكومة التزمت يف بياا املايل واالقتـصادي للدولـة             

  خبفض حجم اإلنفاق يف امليزانية ووعدت بتحقيق التوازن اهليكلـي العـام حبلـول              
هذه امليزانية جند زيادة يف باب املصروفات املتكـررة         م ، واآلن بعد تقدمي      ٢٠١٠عام  

م ، فهـل    ٢٠٠٦يف العـام    %) ٤٣(م و ٢٠٠٥يف العـام    %) ٣٢(واملشاريع بلغت   
  .م ؟ وشكرا ٢٠١٠احلكومة عند وعدها بتحقيق هذا التوازن يف عام 

  ١٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  
 :ش العضو الدكتور هاشم البا

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل األخت ألس مسعـان عـن املـشاريع             

اخلاصة بالطفولة واملرأة فأود أن أوضح أنه يف العادة تقدم الوزارات براجمها إىل وزارة              
املالية ، ومن مث يتخذ القرار بشأن حجم األموال ، ولكين أحيـل هـذا الـسؤال إىل            

لتهم مشاريع خاصة بالطفولة من وزارة الـصحة أو       اإلخوة يف وزارة املالية ، فهل وص      
وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل أو غريها ؟ فهذا السؤال ال أستطيع اإلجابة عنه               
 ٢٠ألن األوراق ال توضح مشاريع كل وزارة ، وبالتايل ال أستطيع أن أتكلم عن أرقام مل                

وبالنـسبة  . عـن املـشاريع     تصلين ، وأعتقد أن وزارة املالية لديها معلومات أكثر          
العتمادات الغالء فأعتقد أن األخ عبداحلسن بوحسني قفز إىل الباب السادس يف حني             
أننا نتكلم عن نفقات القوى العاملة ، وأرى أن نؤجل احلديث عن ذلـك إىل حـني                 
مناقشة الباب السادس ، واألمر نفسه ينسحب على موضوع الس األعلى للتـدريب     

 ٢٥وبالنسبة لتساؤل األخت الـدكتورة     . السياسية ومركز تأهيل القضاة     ومركز التنمية   

م ٢٠٠٤فوزية الصاحل فأعتقد أن املصروفات الفعلية لنفقات القوى العاملة يف العـام             
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كانت أكثر مما كان مرصودا هلا ، وقد كنا موافقني على ذلـك ، ولـو رجعنـا إىل                  
 واضح ، حيث إن املـصروفات       اجلدول املرفق جبدول األعمال فسنجد أن هذا األمر       

الفعلية لنفقات القوى العاملة كانت أكثر مما كان مرصـودا هلـا ، ووزارة املاليـة                 
أوضحت أسباب زيادة املبالغ ، حيث ذكرت ما يتعلق بتطبيق نظام مكافـآت األداء              
 ٥السنوي وتطبيق كادر األئمة واملؤذنني وتعديالت الرواتب ومضاعفة امليزانية املخصصة     

عدة األسر احملتاجة وختصيص مكافآت لذوي االحتياجات اخلاصة وتغطية الفرق يف ملسا
التكاليف التأسيسية إلنشاء صندوق الضمان االجتماعي ، ولذلك أصبحت هناك زيادة           
يف التكاليف ، وهذه األمور التوضيحية حنن من طلبها وقد حصلنا عليها مـن وزارة               

 حـسب   - غري البحرينيني فأعتقد أن السقوف       وبالنسبة لزيادة نسبة وظائف   . املالية  
 ١٠ مل تزدد كثريا بالنـسبة للعـاملني غـري          -األوراق الواردة من ديوان اخلدمة املدنية       

البحرينيني ولكن األرقام ارتفعت ، ويعلم األخ عبداحلسن بوحسني املشكلة اخلاصـة            
أجورا وخمصـصات  بالوظائف الفنية اليت مل يدخلها البحرينيون إىل اآلن ، فهي تكلفنا            

وفيما يتعلق بالتدريب فسنتحدث عنه     . سكن وتذاكر سفر وتعليم أطفال وإىل آخره        
  الحقًا ، وقد ذكرت أنه جيب أن نعطي أمهية للتدريب من أجـل إحـالل العمالـة                 
 ١٥الوطنية ، ولكن هناك ما ال ميكن تغطيته كتخصصات التمريض ، حيث إن هناك أطباء         

وكذلك احلال بالنسبة للقضاة ، وبالتايل البد أن تكـون          متخصصني يف أمور معينة ،      
هذه مالحظايت وإذا كان    . هناك فترة زمنية طويلة وبرنامج تدريبـي وتعليمي طويل         

  لدى اإلخوة ممثلي احلكومـة مالحظـات أخـرى فـإنين أتـرك اـال هلـم ،                  
  .وشكرا 

  ٢٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  .د بن حممد آل خليفة وزير املالية شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ أمح

  
 :وزيـــــر املاليـــــة 

 ٢٥شكرا معايل الرئيس ، أعتقد أن األخ مقرر اللجنة أجاب عن العديد من النقاط              

بالنسبة لربامج املرأة والطفـل فـأود أن أوضـح أن     . ولكن لدي بعض التوضيحات     
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 واملشاريع اليت تثار يف جملـسي       امليزانية معدة بناًء على الربامج املقدمة من الوزارات ،        
الشورى والنواب ويف اتمع بشكل عام تنعكس كلها على املشروع اخلاص بامليزانية            
والذي يقدم إليكم ، وأعتقد أن امليزانية عكست بشكل جيد كل هذه املشاريع ، وهذا  

و مركـز  يعود يب إىل النقطة اليت أثريت حول االعتماد املايل ملركز التنمية الـسياسية أ     
 ٥تأهيل القضاة ، فالبد أن يتحول الشيء من فكرة إىل مشروع حىت نستطيع أن نعكسه               

يف امليزانية ، وبالتايل هناك من يستطيع أن يغطي بعض املشاريع ضمن ميزانيته وهنـاك    
من يطلب ميزانية ، وعندما تطلب ميزانية فإا تنعكس يف املشروع وتقـدم إلـيكم               

بالنسبة مليزانية الربامج واألداء فأود أن أوضح أن بدايـة          . حسب اإلجراءات املعتادة    
العمل يف هذا املشروع كانت يف التعليم الصناعي يف وزارة التربية والتعليم ويف مركز              
 ١٠عايل الصحي يف وزارة الصحة ، واهلدف هو التدرج يف تطبيق هذا املشروع حىت نرى               

واهلدف هو وضع ميزانية تعكس     انعكاسه على الوزارات وعلى البحرين بشكل عام ،         
بشكل حقيقي متطلبات العمل يف املشاريع املختلفة ، وامليزانية اليت تبىن بشكل تراكمي      
ال يبذل فيها جهد كبري يف بعض األحيان ، وبالتايل تطور األداء املتعلق بامليزانيـة يف                

يزانية دورية ،   دول خمتلفة ، فالوزارة جيب أن تبني أسباب احتياجها إىل املال يف كل م             
 ١٥وحنن نرغب يف التدرج يف التطبيق ألن هذا األمر هو نقلة يف طريقة إعـداد امليزانيـة                 

  والبد أن تكون الوزارات مستعدة هلا وألننا نريـد أن نتأكـد أن هـذا املـشروع                 
   ميكـن أن ينفعنـا يف   - الذي نرى له جتارب ناجحة يف العديد مـن دول العـامل      -

قت نفسه نريد أن نعطي الوزارات فرصة لتطبيقه ، والفكرة هي البحرين ، ولكن يف الو    
التدرج يف التطبيق ، وحنن سائرون يف هذا املوضوع ونتوقع أنه سيحقق لنا وفـرا يف                

 ٢٠  وبالنسبة ملوضوع التوازن يف امليزانية فأود أن أوضـح أن التـوازن      . السنوات القادمة   

 طريقة التوزيع ، وهذا هو اهلـدف         هو من بني أبواب امليزانية ويبني      - بشكل عام    -
الذي نسعى إليه ، وحجم امليزانية يعكس الطموح بالنسبة للمشاريع ، واهلدف مـن              
هذه امليزانية هو االستثمار يف البحرين واالستفادة من عائدات النفط ، ولكن التـوازن   

ل وزارة  لقد أثري تساؤل حو   . الذي نعنيه هو التوازن بني أبواب امليزانية بشكل رئيس          
 ٢٥) ٣,٥(العمل وأود أن أوضح أن امليزانية املخصصة للتدريب لدى وزارة العمل تبلـغ              



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ٩٢(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

مليون دينار باإلضافة إىل الرسوم اليت تستحصلها من اجلهات املختلفة واليت تذهب يف             
  .اجتاه تطوير برامج التدريب ، وشكرا 

   :الرئيـــــــــــــــس
عامة ولكن أود أن أذكركم بأننا نناقش القسم        شكرا ، حنن الزلنا يف املناقشة ال      

 ٥تفضل األخ عبداجلليل . املتعلق بنفقات القوى العاملة ومن مث سنناقش األقسام األخرى 

  . الطريف 
  

 :العضو عبداجلليل الطريف 

شكرا سيدي الرئيس ، أمتىن أن نسري كما سرنا يف مناقشة بـاب اإليـرادات               
 ١٠ناقش من واقع التقرير املعروض أمامنا اآلن ، واألخ حيث أجرينا مناقشة عامة ، فنحن ن 

وهو املصروفات املتكررة واملشاريع ، وبالتـايل       ) رابعا  ( مقرر اللجنة أوجز لنا الفرع      
  ...يفترض أن تشمل املناقشة العامة هذا العنوان 

  
مستأذنا(العضو الدكتور هاشم الباش 

ً
: ( 

 ١٥  ...يم سيدي الرئيس ، أنا تكلمت لتسهيل فهم التنظ

  
موضحا( الرئيـــــــــــــــس

ً
 (:  

لقد ذكر األخ مقرر اللجنة أنه سيتكلم أوالً عن املصروفات املتكررة ومـن مث             
وقد ذكرنا أن املناقشة العامة ستكون حول املصروفات املتكررة . سيتكلم عن املشاريع 

 ٢٠  .  وبعد ذلك ستتم مناقشة املشاريع 

  
مستأنف(العضو عبداجلليل الطريف 

ً
 ) :ا

سيدي الرئيس ، لدي مالحظة بسيطة عن اإلجراءات واألولويـات املتعلقـة            
باستراتيجية التنمية االقتصادية واليت من بينها رفع معدالت منو نصيب الفرد من الناتج             

 ٢٥هل مت التحرك يف هذا االجتاه ؟ هذا إذا وضعنا يف االعتبار            : احمللي اإلمجايل ، وأتساءل     

  .ة وبطء منو دخل األفراد واالرتفاع املتصاعد لألسعار ، وشكرا النسب الكبرية للبطال
  



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ٩٣(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

   :الرئيـــــــــــــــس
تفضل األخ مقـرر    . شكرا ، هذا املوضوع مت احلديث عنه يف باب اإليرادات           

  . اللجنة 
 :العضو الدكتور هاشم الباش 

 ٥ شكرا سيدي الرئيس ، امليزانية هي أداة للتطـوير وزيـادة اإلنفـاق سـواء              

كيف توجه املشاريع ؟ أعتقد لـو نظرنـا إىل املـشاريع           . االجتماعي أو االقتصادي    
مستقبالً فسنجد أن حجم املشاريع الكبرية سيؤثر على معدالت النمو ، ولكن اآلن ال              
أستطيع أن أتكلم ألنين أقوم بالصرف ، والصرف املتكرر بالنسبة للنفقات له جانـب              

عندما يزداد الراتب فمعىن ذلك أنه سيكون هناك إنفاق         كبري من الناحية االقتصادية ، ف     
 ١٠أكرب وحركة اقتصادية أكرب ، ولكن هذا األمر سيأخذ وقتا طويالً وكأننـا سـنلقي               

حماضرة عن االقتصاد الكلي ، وقد تكلمنا عن ذلك عند مناقشة باب اإليرادات ، وإذا               
مـستعدون لـذلك ،   أراد أي عضو أن يستمع إىل حماضرة عن االقتصاد الكلي فنحن       

مثالً إذا مل   %) ٥(ولكن اآلن كيف أذكر لكم أرقاما وأقول لكم إننا سنصل إىل نسبة             
أعتقد أن وقتنا سيـضيع     ! أضع املعادلة الرياضية اليت بنيت عليها التوقعات والتنبؤات ؟        

 ١٥  يف حديث بعيد جدا عن األرقام الصغرية املوجودة لدينا ، حنن عندما تكلما عن نسبة               

  فإن كالمنا جاء بناًء على معادالت رياضية ، وهذا مل يـأِت مـن              %) ٦(أو  ) %٥(
فراغ ، وسنرى مقدار تأثري حجم االستثمارات اليت وضعت يف املشاريع ، وأعتقد أن              
هناك قوائم كاملة عن حجم املشاريع ، ولو نظرنا إىل التدفقات النقديـة يف العـامني                

اك مشاريع ذا احلجم وخصوصا فيما يتعلـق  القادمني فسنجد أنه ألول مرة تكون هن 
 ٢٠  .بالبنية األساسية سواء يف جمال جتديدها أو تطويرها ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
  

 ٢٥ :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ٩٤(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

ا هلما من أمهية يف  شكرا سيدي الرئيس ، مالحظايت تتعلق بالتدريب والتطوير مل        
تطور وبناء وتنمية الوطن واملواطن ، وعادة تضاعف الدول املتقدمة امليزانيات كل عام            
هلذا الغرض ، وأنا أشكر وزارة املالية وأقدر استجابتها واهتمامها بالتدريب والتطـوير     

  مليون دينار أي مبـا يعـادل       ) ١٥(مليون دينار إىل    ) ١١(ورفع ميزانية التدريب من     
 ٥، وهذا شيء جيد وينعكس على رفع الكفاءة وحتسني األداء واإلنتاجية ، إال             %) ٣٦(

من إمجـايل املبلـغ     %) ٢٠(أن املالحظ هو أن نصيب التدريب الداخلي مل يزد عن           
ماليني دينار فقط ، وكنت أمتىن أن يـتم رفـع ميزانيـة             ) ٣(املرصود أي مبا يعادل     

املالية وديوان اخلدمة املدنية تـشجيع التـدريب   التدريب الداخلي ، وأمتىن على وزارة  
  .                 الداخلي ليتوازن مع التدريب اخلارجي على األقل ، وشكرا 

     ١٠ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي 
  

 :العضو الدكتور محد السليطي 

 ١٥تدريب وأمهيته وهي املالحظـة     شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظة بشأن ال       

نفسها اليت طرحها األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي ، وقد سجلت هذه املالحظـة يف              
االجتماع املشترك بني جلنة الشئون املالية واالقتصادية وممثلي وزارة املالية والذي حضره   

ـ                سبة سعادة وزير املالية ، وبالفعل اهتمت احلكومة بالتدريب وكانت هناك زيـادة بن
 كما تفـضل األخ الـدكتور   -يف هذه امليزانية ، وهذا توجه طيب ، ولكن        %) ٣٦(

 ٢٠فقط خصصت للتدريب احمللي ، والبنية التحتية للتدريب        %) ٢٠ (-عبدالرمحن بوعلي   

ما أسعدين هو تصريح سعادة وزير العمـل        . احمللي يف البحرين حتتاج إىل ميزانية أكرب        
هة البطالة وفتح فرص تدريب واسعة ومتنوعة لتدريب        بشأن مشروع جاللة امللك ملواج    

العاطلني وإدماجهم يف سوق العمل ، وتكلم سعادة وزير العمل عن ختصيص مبـالغ              
ماليني دينار سنويا ، وهذا     ) ١٠(إضافية ، وإذا كانت الذاكرة حتضرين فهي يف حدود          

 ٢٥ذه االعتمـادات  شيء مفرح وطيب ، وأرجو من سعادة وزير املالية أن يطمئننا على ه         

  .اإلضافية ، وشكرا 
  

 :الرئيــــــــــــــــــس 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ٩٥(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

  شكرا سيدي الرئيس ، بالرغم من مشاركيت يف اجللسات اليت عقـدا جلنـة              
  ٥ 

ن يف وزارته املوقرة الشئون املالية واالقتصادية واليت حضرها سعادة وزير املالية واملسئولو
م وطرحي مالحظـيت حـول      ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥عند مناقشة امليزانية املعتمدة للعامني      

امليزانية يف تلك االجتماعات ؛ إال أنه لفتت نظري أخريا الزيادة املضاعفة كاعتمادات             
 : أوالً. م  ٢٠٠٤يف بعض أبواب املصاريف املتكررة مقارنة باملصروفات الفعلية لعام          

 ١٠من املعروف أن الدولة دائما توجه الوزارات       : نفقات السلع املستهلكة    : لثالث  الباب ا 

واملؤسسات احلكومية إىل ترشيد اإلنفاق على السلع املستهلكة إال أنه يتبني من اجلدول             
م ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥املتعلق باملصاريف املتكررة أن املبالغ املعتمدة هلذا الباب يف العامني           

    م ، حيث كانت املصروفات الفعلية يف العام        ٢٠٠٤ا يف العام    هي ضعف ما صرف فعلي
  مليون دينـار ،    ) ٨٣(م كان   ٢٠٠٥مليون دينار واملعتمد لعام     ) ٤٧(م حوايل   ٢٠٠٤

 ١٥: النفقات التحويليـة    : الباب السادس    : ثانيا. م  ٢٠٠٦مليون دينار للعام    ) ٩٤,٥(و

 أي ماذا يشمل هذا البـاب       ما هي حمتويات هذا الباب من بنود ؟       ) ١: هناك سؤاالن   
ما هي األسباب اليت دعت احلكومة ملوافقة جملس النواب على رفـع            ) ٢من نفقات ؟    

م ؟ فباملقارنة ٢٠٠٤املبالغ املعتمدة يف هذا الباب لتكون ضعف ما صرف فعليا يف العام       
مليون دينار ، بينمـا املعتمـد       ) ٩٢(م هو   ٢٠٠٤جند أن املصروفات الفعلية يف العام       

 ٢٠  مليـون دينـار   ) ١٧١(مليون دينـار ، و    ) ١٧٢,٥(م هو   ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥لعامني  ل

  .بالتوايل ، وشكرا 
  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  ٢٥ 

 :العضو فيصل فوالذ 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ٩٦(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

شكرا سيدي الرئيس ، أشكر احلكومة املوقرة على تقدميها هذه امليزانية ، كما             
ة الشئون املالية واالقتصادية ، وكنت أمتىن حضور األخ رئـيس           أشكر اإلخوان يف جلن   

اللجنة هذه اجللسة ولكنه مل حيضر ، فباعتقادي أن األخ مجال فخرو هو أقدر شخص               
 ، ومع تقديري للجميع إال أن وجوده كان ضـروريا         املوضوععلى حتليل وتناول هذا     

 ٥  ...جدا 

  
موضحا(الرئيــــــــــــــــــس 

ً
: ( 

 أن أوضح أن األخ مجال فخرو اعتذر عن عدم حضور هـذه اجللـسة            أحببت
  .لسبب ضروري خارج عن إرادته 

  ١٠ 

مستأنفا(العضو فيصل فوالذ 
ً

: (  
على كٍل ، بالنسبة للمصروفات املتكررة فإن اإلنفاق العام يعترب أحـد أهـم              

حيـث  حمركات النمو االقتصادي يف اململكة ، وأنا أتكلم عن نفقات القوى العاملة ،              
 على حصة من اإلنفاق املتكرر ،       - باب نفقات القوى العاملة      -يستحوذ الباب األول    

 ١٥مليون دينار ، وتبلـغ حـصة       ) ١٠٤٧(وتبلغ املصروفات املتكررة خالل العام احلايل       

وهي تشمل نفقات مثل رواتب وأجور القطاع العام ،         %) ٦٣(القوى العاملة حوايل    
 ، ويف تقديري أن هذا األمر متواضع جدا إذا نظرنـا       )البونس  ( إضافة إىل العالوات و   

ولكن أعتقد أنه البد من النظر بعني االعتبـار         . إىل اإليراد العام وارتفاع أسعار النفط       
إىل وضع ميزانية خاصة يف هذا الباب للضمان ضد التعطل ، وجيب أن يكون هذا األمر        

 ٢٠وخبـصوص  . انة مـن الفقـر   على رأس األولويات ، خاصة أنه يعترب الضمانة واحلص     

املصروفات املتكررة يف نفقات القوى العاملة كنت أمتىن على اإلخـوان يف احلكومـة              
املوقرة أن يقوموا مبشاركة جملسي الشورى والنواب ومؤسسات اتمع املدين وعلـى            
األخص تلك اليت تم باالقتصاد والشفافية والرقابة واألمور املالية والتدقيق يف إعـداد             

  ملوازنة ، ووزير املالية يتفق معي يف أن هذا يعترب من أهم شـروط صـندوق النقـد                  ا
 ٢٥بالنسبة لنفقات القوى العاملة فالبد من إقرار املوازنـة سـنويا ؛ ألن هـذا               . الدويل  

وهناك ضرورة . سيساعد الشوريني والنواب على تفعيل دورهم الرقايب على املال العام          



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ٩٧(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

من الدستور ، وخاصة أننا نناقش نفقات القوى        ) ١٠٩(دة  من املا ) ب(لتعديل الفقرة   
العاملة ، وبالتايل جيب أال تعطينا احلكومة املوقرة مدة شهرين قبل انتهاء السنة املاليـة               
لتقدم إلينا هذه املوازنة ، فعلى األقل جيب أن تعطينا مدة ثالثة شهور ، وأؤكد أمهيـة                 

وجهات سيدي جاللة امللك املفدى     تضمني باب خاص للضمان ضد التعطل وأشيد بت       
 ٥م ٢٠٠٦وكذلك احلكومة املوقرة وسعادة وزير العمل لتبين هذا املوضوع ولكن العام            

بعيد جدا ، وأعتقد أن هذه األمور هي استحقاقات مهمة ، وهذا الـس جيـب أال                 
ينتظر مدة أطول وجيب أن يتناوهلا خالل هذه املرحلة ، فاإليرادات قُدرت حبسب سعر             

 واحلمـد  -رميل النفط ، وأنا أحتفظ على ذلك ، ألن السعر الدويل أعلى واإليرادات         ب
   كانت جيدة ، ومن حق املواطن أن يعيش حياة كرمية ، وال جيـوز أن يوجـد                  -هللا  

 ١٠عاطل عن العمل يف هذا البلد وال حيصلون على ضـمان           ) ٢٥,٠٠٠(أو  ) ٢٠,٠٠٠(

 ، والبد أن يكون لنا موقف شجاع يف         ضد التعطل ، وجاللة امللك ذكر هذا املوضوع       
  .هذا الس لتأكيد هذا املوضوع ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥شكرا ، أود أن أشري مرة أخرى إىل أن األخ مجال فخرو رئيس جلنة الـشئون                

املالية واالقتصادية اعتذر عن عدم حضور هذه اجللسة لظرف خارج عن إرادته ، وهو              
 والربكة يف اإلخوان نائب رئيس اللجنة وأعضائها الذين بذلوا جهـدا            خارج البالد ،  

  .تفضل األخ عبداحلسن بوحسني . كبريا يف إعداد التقرير الذي نناقشه هذا اليوم 
  

 ٢٠  :العضو عبداحلسن بوحسني

شكرا سيدي الرئيس ، لقد طرحت عدة أسئلة ومل أحصل على جواب شاٍف             
سؤايل مل يتمحور حول التعليم األكادميي وإمنا كـان         بالنسبة للتدريب ف  . عن بعضها   

حول التدريب املهين حلل مشكلة البطالة ، فمالحظيت هي أن ميزانيـة البـاب األول               
واملتعلقة بالتدريب والقوى العاملة ال تعكس توجه احلكومة املوقرة وبراجمهـا املعلنـة         

 ٢٥ننا نرجو أن تطمئننـا وزارة  ملعاجلة البطالة ، وكما ذكر األخ الدكتور محد السليطي فإ    

 تعكـس هـذا التوجـه       - وليس للتعليم    -املالية إىل أن االعتمادات املالية للتدريب       
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يبدو يل أن هناك نوعا من ازدواجية احلساب ورمبا نتج عنها نـوع     . احلكومي احلميد   
وبالنسبة للمبالغ املخصـصة    . من عدم موازنة اإليرادات مع املصروفات بشكل جيد         

 فأود أن أوضح أن هذه املبـالغ مت         - وهي نقطة رمبا نرجع إليها فيما بعد         -نات  لإلعا
مليون دينار من دخل الـنفط      ) ٤٠(رصدها يف امليزانية املتكررة ولكن مت خصم مبلغ         

 ٥للهدف نفسه وهو دعم املشتقات النفطية ، فأرجو توضيح هذه النقطة إلزالة أي لبس              

  . املوازنة متوازنة بالفعل ، وشكرا يف موضوع ازدواجية احلساب حىت تكون
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  ١٠ 

  :العضو فؤاد احلاجي

شكرا سيدي الرئيس ، لدي سؤال موجه إىل األخ مقرر اللجنة ، فكلنا كنـا               
إلصالح سوق العمل ، وكان قـد       ) ماكنـزي  ( نتكلم يف الفترة السابقة عن دراسة       

ب من القطاع اخلاص أن يساعد يف حتسني أوضاع سوق العمل يف البحـرين مـن         طُل
 ١٥خالل إحالل العمالة البحرينية مكان العمالة األجنبية ، وجاءت الدراسة بأطروحاـا            

كـم  : بعد إجراء استبيانات وحبوث شاملة شاركت فيها عدة أطراف ، وسؤايل هو             
توسطة يف وزارات الدولة أي يف القطاع       عدد املوظفني األجانب من الشرائح العليا وامل      

 كما  -العام ؟ وكم كانت تكلفة أجورهم من املصاريف املتكررة ؟ وهل هناك توجه              
بإحالل العمالة الوطنية يف القطاع اخلاص مكان العمالة        ) ماكنـزي  ( تطالب دراسة   

ـ       -األجنبية    ٢٠سنوات  لدى احلكومة من ناحية التدريب أو إعداد الكادر املؤهل خالل ال

القادمة إىل إحالل موظفني حبرينيني مكان اخلربات األجنبية اليت يتفق اجلميع على عدم             
القدرة على االستغناء عنها ؟ هل هناك توجه إىل خفض نـسبة العمالـة األجنبيـة ؟         
واملعروف أن مصاريف املوظفني األجانب تكون مضاعفة الحتياجـام إىل سـكن            

 ، وهذا حيمل ميزانية الدولة أعباء باهظة ، فما هـو            وتعليم أوالدهم يف مدارس خاصة    
 ٢٥توجه الدولة ؟ وهل هناك جداول توضح عدد املوظفني األجانـب يف الـوزارات ؟               

  . وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو الدكتور هاشم الباش

 ٥دريب والتطوير وعن سـبب     شكرا سيدي الرئيس ، سوف أتكلم فقط عن الت        

ارتفاع املبلغ املخصص للتدريب اخلارجي ، فمن املعروف أن موظفي الدولة عنـدما             
يسافرون يف مهمات تدريبية أو حىت تعليمية حيتاجون إىل مبالغ كبرية ، فالرسوم عالية              
جدا يف بعض الدول ، إضافة إىل تكاليف السفر واإلقامة وإىل آخره ، وبالتايل تـصل                

مليون دينار يف حني تصل حصة التـدريب        ) ١٢(التدريب اخلارجي إىل حوايل     حصة  
 ١٠ماليني دينار ، وصحيح أننا ذكرنا أنه جيب االهتمام بشكل أكرب ذا         ) ٣(الداخلي إىل   

املوضوع واالهتمام بالتدريب األساس كالتدريب اإلداري األساس والتدريب الفـين          
 البحرين وقد ال يكون متـوافرا حـىت يف   األساس ، ولكن هناك تدريب غري متوفر يف    

بريطانيا ونضطر يف هذه احلالة إىل إرسال املوظفني إىل الواليات املتحدة األمريكيـة ،              
وكلما ارتفعت املهارات أو القدرات اليت حنتاج إليها كلمـا اضـطررنا إىل إرسـال               

 ١٥ا الرسـوم   املوظف إىل بلدان تكون الرسوم فيها مرتفعة جدا ، فحصة كبرية متتـصه            

  وتكاليف التنقل وغريها ، وال ميكن أن تكون كل الـربامج التدريبيـة متـوافرة يف                
البحرين ، وجيب أن ننتبه إىل هذا املوضوع ، فال ميكن أن ندرب كـل املـوظفني يف               
البحرين ، والبد من إرسال بعضهم إىل اخلارج كاألطباء واملمرضني واملهندسـني يف             

كون التكلفة عالية ، وقد الحظت ذلك من خالل جتربيت        بعض التخصصات ، ودائما ت    
 ٢٠وبالنسبة للعاملني غري البحرينيني فقد ذكرت يف التقرير تكلفتـهم واملبلـغ            . السابقة  

م ،  ٢٠٠٤م ، ومتت مقارنة ذلك بالعام       ٢٠٠٦م والعام   ٢٠٠٥املرصود هلم يف العام     
العامل كله توجد مـشكلة     ولكن جيب االنتباه إىل قضايا معينة كالتمريض مثالً ، ففي           

تتعلق بوظائف التمريض ، هناك مشكلة املمرضات ، وكثري من خرجيات التمريض يف             
البحرين ال خيدمون يف احلكومة ، فبعد خترجهن ال يعملن ، وهذه ليـست مـشكلة                

 ٢٥وبالنسبة ملوضوع الفنيني   . تواجهها البحرين فقط بل هي مشكلة تواجهها دول العامل          

 املوضوع موجودا لدينا بشكل ملفت ، وحنـن لـدينا موضـوع             فقد ال يكون هذا   
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املهندسني وهو أكرب من موضوع الفنيني ، وهلذا حياول معهد البحرين للتدريب التركيز 
وبالنسبة لباب النفقات التحويلية فأرى أن نتكلم فيه        . على قضايا الفنيني بشكل أكرب      

جيب القيـام   : حظون فإننا دائما نقول     وبالنسبة لنفقات القوى العاملة فلو تال     . الحقًا  
ِزدوا هذه النفقات ، وهـي متـتص        : بالترشيد يف هذه النفقات ، وجند البعض يقول         

 ٥من إيرادات النفط ، وإذا استمررنا يف رفع هـذه النفقـات            %) ٨٥ - ٨٠(حوايل  

   هـذه فأعتقد أننا لن نستطيع أن ندفع األجور يف يوم من األيام ، فالبد من االنتباه إىل         
  

 النقطة ، وهلذا حياول ديوان اخلدمة املدنية من خالل قوانينه أن يضبط امليزانية ولكننا              
جندها ترتفع من خالل مطالبات جهات خمتلفة ، ومن املهم أن ننتبه إىل باب نفقـات                
 ١٠القوى العاملة ، فهذه النفقات تشكل نسبة كبرية من األموال املرصودة للمـصروفات           

ا املتكررة ، وشكر  .  
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  ١٥ 

  :العضو فيصل فوالذ 
شكرا سيدي الرئيس ، لقد بينت موضوع الضمان ضد التعطل ، وأنا متمسك             
ذا املوضوع مادمنا نتكلم عن باب نفقات القوى العاملة ، وقد أكدت هذه املـسألة          

 امللك املفدى ، والبـد أن تـبني لنـا           عدة مرات وأوضحت توجهات سيدي جاللة     
 ٢٠م بعيد جدا ، وبعض املواطنني عاطلون عن        ٢٠٠٦احلكومة املوقرة هذا األمر ، فالعام       

أريد أن تبني احلكومة املوقرة هـذا       ! م ؟ ٢٠٠٦العمل اليوم ، فهل ينتظرون إىل العام        
رحلـة ،   األمر ، فالضمان ضد التعطل البد أن يكون على رأس األولويات يف هذه امل             

  .وشكرا 
  

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير املالية 
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  :وزيـــــــر املاليــة 

شكرا معايل الرئيس ، لدي إجابات عن بعض األسـئلة وامسـح يل ببياـا ،             
ادة الرئيسة اليت متت يف هذا      فبالنسبة للسؤال األول الذي يتعلق بالسلعة املستهلكة فالزي       

 ٥اجلانب هي زيادة سعر شراء الغاز الطبيعي من ربع دوالر إىل دوالر ، اهلدف منها أن                

يعكس السعر احلقيقي للغاز الطبيعي ، وهي عملية حماسبية داخل احلكومة ، ومـسألة              
زل يف تكاليف شراء الكهرباء من حمطات الع  . مهمة بالنسبة لنا أن يكون السعر حقيقيا        

  م ، ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥م ، وتكاليف شراء املاء من مياه البحرين للعـامني           ٢٠٠٦العام  
  

 ١٠ وتكاليف الزيادة واالحتياجات الفعلية للمدارس ، وتكاليف شراء األدوية والعقـاقري           

وبالنـسبة للنفقـات    . ومواد اجلراحة ؛ كلها مرتفعة بسب ارتفاع أسعارها عامليـا           
 فإن املبـالغ املخصـصة لتلبيـة        -ل حول أسباب زيادا      وقد أثري تساؤ   -التحويلية  

  الطلبات اليت وردت إلينا خلدمة املواطنني من أصحاب السعادة النواب تقـدر حبـوايل           
مليون دينار ملشاريع خمتلفة ، وقد طرحت كلها خلدمـة املـواطنني ، وزيـادة     ) ٦٧(

 ١٥التنمية االقتصادية  جامعة البحرين وجملس    : خمصصات عدد من اجلهات التحويلية مثل       

ماليني ) ٤(وهيئة اإلذاعة والتلفزيون ، وصرف العالوة االجتماعية للمتقاعدين والبالغة        
وبالنسبة ملوضوع التدريب فإنه يوجد املبلغ الذي ذكره سعادة وزير العمـل ،            . دينار  

ومشروع التدريب الوطين هو مشروع ضمن توجهات جاللة امللك إلعطاء الفرصـة            
 عاطل لتحسني قدرته على احلصول على وظيفة ، وبالتايل فهذه احلسابات            لكل مواطن 

 ٢٠وبالنـسبة  . ماليني دينار كل عـام      ) ١٠(موجودة حتت تصرف وزارة املالية مبقدار       

 فإا ليست إعانة حمددة برقم ، بل هي السعر - وقد ورد تساؤل عنها   -إلعانة النقص   
تضعان السعر الـذي    ) بنوكو  ( و) بابكو  ( الذي يتم احتسابه ، وبالتايل فإن شركيت        

يباع فيه املنتج على املواطنني ، فمهما تغري السعر يف السوق العاملي فإن هنـاك سـعرا       
حمددا لبيع املنتجات النفطية داخل السوق احمللية ، وهلذا الـسبب مل نـر ارتفاعـات                

 ٢٥  . مل ، وشكرا عكست التغريات اليت حصلت على أسعار املنتجات النفطية يف كل العا
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 ):ًمتسائال(الرئيــــــــــــــــــس 

  شكرا ، وماذا عن التأمني االجتماعي للعاطلني عن العمل ؟ 
  

جميبا(وزيـــر املاليــــــــة 
ً

: ( 

 ٥بالنسبة هلذا السؤال فإنه حني يتطور املشروع وتكون له ميزانية حمددة فحينـها        

يزانية وتنتظر أن يأتيها هذا املشروع فإنـه        ميكن دراسة هذا املوضوع ، أما أن تقف امل        
كل يوم تكون هناك مشاريع جديدة ، وقد ذكرت قبل قليل مشروع معهـد التنميـة     
السياسية ومشروع تدريب القضاة وغريمها ، فإذا تبلور املشروع بشكل ائي وحددت        

 ولكننا ال   له امليزانية فيمكن أن يكون هناك مشروع إضايف لتمويله مع اجلهة املختصة ،            
 ١٠  نستطيع يف وقت إعداد امليزانية وضع تقديرات ملشاريع يتم احلـديث عنـها بـشكل              

  .عام ، وشكرا 
  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

شكرا ، األخ فيصل فوالذ يطلب الكلمة للمرة الثالثة يف هذا املوضوع وهـذا              
 ١٥  ...غري جائز حسب الالئحة الداخلية 

  
مستأذن(العضو فيصل فوالذ 

ً
 ) :ا

  ...آخر مرة سيدي الرئيس ، رجاًء ، جمرد تعقيب أخري 
  

موضحا(الرئيــــــــــــس 
ً

: ( ٢٠ 

هل هناك  . الالئحة الداخلية ال جتيز الكالم أكثر من مرتني يف املوضوع الواحد            
  مالحظات أخرى ؟

  
 )ال توجد مالحظات(

  ٢٥ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 
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  شأن باب نفقات القوى العاملة ؟هل يوافق الس على توصية اللجنة ب
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٥ :الرئيــــــــــــــــــس 

  .وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن يقر هذا الباب 
  

  :العضو الدكتور هاشم الباش 
بندا مـن   ) ٤٥(أقسام و ) ٧(يتكون هذا الباب من     :  باب نفقات اخلدمات    

 ١٠مليون ) ٩٣,٥(م مبلغ ٢٠٠٥د بلغت تقديرات نفقات اخلدمات عام البنود الفرعية ولق

من إمجـايل النفقـات   %) ٨(مليون أي ما يعادل    ) ٩٥,٥(م مبلغ   ٢٠٠٦دينار وعام   
وقد أوضح ممثلو احلكومة أوجه الزيادة اليت طرأت على نفقات اخلـدمات            . املتكررة  

 آلية واضحة لترشيد    ترى اللجنة أن وضع   : رأي اللجنة   . لكل وزارة وجهة حكومية     
هذه النفقات أمر ضروري وقد خيدم هذا التوجه تطبيق نظام ميزانية الـربامج واألداء              
 ١٥كخطوة متطورة يف جمال اإلعداد والتنفيذ والرقابة على امليزانية واالنتقال من النظـام             

باعتمـاد نفقـات     توصي اللجنـة     .املايل بنظام ميزانية البنود إىل هذا النظام اجلديد         
م وبعد إدخال التعديالت ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥خلدمات بعد دراستها هلذه النفقات للعامني ا

  .املتفق عليها بني جملس النواب واحلكومة 
  

 ٢٠ :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٢٥ :الرئيــــــــــــــــــس 

  أن هذا الباب ؟هل يوافق الس على توصية اللجنة بش
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  )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل يوافق الس على رفع اجللسة لالستراحة ؟. إذن يقر هذا الباب 
  ٥ 

  )أغلبية موافقة(
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .إذن ترفع اجللسة لالستراحة 
  

 ١٠  )رفعت اجللسة ثم استؤنفت(

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  . نستأنف اجللسة ، وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة بسم اهللا
  

 ١٥ :العضو الدكتور هاشم الباش 

) ٧(يتكون باب نفقات السلع املستهلكة من       : باب نفقات السلع املستهلكة     
ولقد بلغت تقديرات نفقات السلع املـستهلكة       . بندا من البنود الفرعية     ) ٣١(أقسام و 

مليون دينار أي   ) ٩٥,٥(م مبلغ   ٢٠٠٦مليون دينار وعام    ) ٩٣,٥(م مبلغ   ٢٠٠٥عام  
   ٢٠٠٥يف املتوسط من إمجـايل النفقـات املتكـررة للعـامني             %) ٧,٥(ما يعادل   

 ٢٠ولقد شرح السادة ممثلو احلكومة أوجه الزيادة اليت طرأت على مصروفات . م ٢٠٠٦و 

ذا الباب يتناسـب وطبيعـة     ترى اللجنة أن املبلغ املعتمد هل     : رأي اللجنة   . هذا الباب   
العمل إال أن اللجنة تؤكد أمهية اإلسراع يف تطبيق نظام ميزانيـة األداء عنـد إعـداد              

باعتماد ما جاء يف هذا الباب من نفقـات         توصي اللجنة   . تقديرات امليزانيات القادمة    
  .بعد دراسته وبعد إدخال التعديالت املتفق عليها بني جملس النواب واحلكومة 

  ٢٥ 

 :ئيــــــــــــــــــس الر

  هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟
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  )ال توجد مالحظات(

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

 ٥  هل يوافق الس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟

  
  )أغلبية موافقة (

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

 ١٠  .قرر اللجنة وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ م. إذن يقر هذا الباب 
  

 :العضو الدكتور هاشم الباش 

  بندا ) ٤١(أقسام و ) ٧(يتكون هذا الباب من     : باب نفقات السلع الرأمسالية     
مليون دينار  ) ١٥,٨(م مبلغ   ٢٠٠٥وقد بلغت السلع الرأمسالية لتقديرات عام       . فرعيا  
 ١٥%) ١(سط م أي أن نفقات هذا الباب يف املتو    ٢٠٠٦مليون دينار لعام    ) ١٤,٧(ومبلغ  

وقد شرح ممثلو احلكومـة أسـباب       . م  ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥من جمموع نفقات العامني     
ترى : رأي اللجنة   . الزيادة اليت طرأت على هذه النفقات لكل وزارة وجهة حكومية           

اللجنة أمهية التوسع يف نظام االستئجار بالنسبة للسلع الرأمسالية أسـوة مبـا اتبعتـه يف        
توسع يف استئجار أجهزة احلاسـب اآليل واألجهـزة         مشتريات السياسات وخاصة ال   

 ٢٠باملوافقة على ما جـاء  توصي اللجنة   . األخرى اليت يتطلب شراؤها مبالغ نقدية كبرية        

يف هذا الباب من نفقات واعتمادها بعد إدخال التعديالت اليت مت االتفاق عليها بـني               
  .جملس النواب واحلكومة 

  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

 ٢٥  اك مالحظات على هذا الباب ؟هل هن
  

  )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل يوافق الس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن يقر هذا الباب 
  
 :شم الباش العضو الدكتور ها

 ١٠  م مبلـغ   ٢٠٠٥بلغت تقديرات نفقات الصيانة عـام       : باب نفقات الصيانة    

  م ومتثل هذه النفقـات نـسبة       ٢٠٠٦مليونا لعام   ) ٣٢(مليون دينار ومبلغ    ) ٣٠,٤(
م وقـد   ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥يف املتوسط بالنسبة موع هذه النفقات للعـامني         %) ٢(

قات اليت طرأت لكـل وزارة وجهـة        استمعت اللجنة لشرح وأسباب الزيادة يف النف      
ترى اللجنة أمهية هذا الباب من نفقات من أجل اسـتخدام           : رأي اللجنة   . حكومية  

 ١٥باعتماد نفقات هـذا    توصي اللجنة   . املوجودات احلكومية بصورة أكفأ وأطول عمرا       

  .الباب بعد إدخال التعديالت املتفق عليها بني جملس النواب واحلكومة 
 :ـــــــــس الرئيـــــــــ

  هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات(

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل يوافق الس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة(

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 
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  .وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن يقر هذا الباب 
  

 :العضو الدكتور هاشم الباش 

م ٢٠٠٥لقد بلغت تقديرات النفقات التحويلية لعام       : باب النفقات التحويلية    
 ٥م أي ما يعادل    ٢٠٠٦مليون دينار لعام    ) ١٧١,١(مليون دينار ومبلغ    ) ١٧٢,٦(مبلغ  

وقد أوضح . من جمموع النفقات التحويلية للعامني املدروسني     %) ١٥,٥(يف املتوسط   
رأي . حلكومة أسباب الزيادة اليت طرأت لكل أقسام هذه النفقات ولكل وزارة            ممثلو ا 

ترى اللجنة التفكري اجلاد يف إجياد استراتيجيات لتقليص اجلهات املنتفعة مـن            : اللجنة  
الدعم احلكومي وبناء ميزانيتها الذاتية سواء هيئة اإلذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين أم        

 ١٠لجنة أن األموال املخصصة لدعم الس األعلى للتدريب املهين         كما الحظت ال  . غريها  

  غري كافية لتنفيذ ما جاء يف برنامج عمل احلكومة حلل قـضية البطالـة عـن طريـق             
باعتماد ما جاء يف هذا الباب من مصروفات بعـد إدخـال            توصي اللجنة   . التدريب  

  . التعديالت املتفق عليها بني جملس النواب واحلكومة 
  

 ١٥ :ئيــــــــــــــــــس الر

  هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟ تفضلي األخـت الـدكتورة فوزيـة              
  .الصاحل 

 :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، أثين على مالحظة األخ فيصل فوالذ ، وأشـكر األخ               
 ٢٠مليزانية وإعـداد  رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية للجهد املبذول يف دراسة وحتليل ا 

هذا التقرير يف وقت قياسي سيذكره التاريخ ، والشكر موصول للحكومـة املـوقرة              
سيدي الرئيس ، تفاجأت برأي . ولسعادة وزير املالية واألسرة العاملة يف وزارته املوقرة   

تـرى اللجنـة   : " اللجنة خبصوص النفقات التحويلية ، حيث ذكرت اللجنة يف رأيها           
 يف إجياد استراتيجيات لتقليص اجلهات املنتفعة من الدعم احلكومي وبنـاء   التفكري اجلاد 

 ٢٥، وأستغرب  " ميزانيتها الذاتية سواء هيئة اإلذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين أم غريها           

من أمر اللجنة ، فكيف رأت أن تساوي بني هيئة اإلذاعة والتلفزيون وبـني جامعـة                
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كيف رأت أن تطالب احلكومةَ بتقليص الدعم احلكومي        : ثانيا  . هذا أوالً   ! البحرين ؟ 
يف الوقت الذي طالب جملسكم احلكومة املـوقرة يف رده          ! للجامعة الوطنية الوحيدة ؟   

   يف البنـود    -على برنامج عملها يف دور االنعقاد األول من هذا الفـصل التـشريعي              
مكانات املاديـة    مبواصلة االهتمام بدعم جامعة البحرين وذلك بتوفري اإل        -) ١٦-٩(

 ٥الالزمة هلا لتحقيق أهدافها ، والعمل على اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية لعضوية             

جملس أمنائها ، وزيادة عدد األكادمييني ذوي الدرجات العلمية العليا ، وهناك الكـثري              
من املطالب اليت طالب ا جملسكم لدعم جامعة البحرين مثل ابتكار برامج أكادمييـة              

لمية وتدريبية يف حقول املعرفة وتقنية املعلومات ، وإطالق حرية البحث العلمـي ،              ع
واالهتمام باملعاهد املهنية وغري ذلك ، فلذلك أستغرب ممن يطالب احلكومة ذا احلجم             

 ١٠ بتقليص هـذا    - بدالً من أن حياسبها      -من تطوير التعليم مث يأيت بعد سنتني ويطالبها         

فسه نرى أن الدعم الذي قدمته احلكومة ال يتناسب ومرحلـة           ويف الوقت ن  ! الدعم ؟ 
م أن امليزانية التقديريـة     ٢٠٠٤إعداد الكوادر البشرية يف عصر املعرفة ، فنرى يف عام           

مليون دينـار ، أي أن جامعـة        ) ٢٨(مليون دينار وامليزانية الفعلية هي      ) ٢٨(حوايل  
 على زيادة املبلغ إىل     -شكورين   م -البحرين صرفت ما اعتمد هلا ، وقد وافق النواب          

 ١٥ألن هناك زيادة يف منـو الطـالب ،      ! مليون دينار ، ولكين ال أعتقد أا زيادة         ) ٣٢(

  صحيح أن النـواب قلـصوا ميزانيـات الـوزارات مـن            . فليست الزيادة مطّردة    
ومل ميسوا ميزانية جامعة البحرين ؛ إال أن هذا ال يعين أن جملس النـواب               %) ٥-١٠(

سيدي الرئيس ، إن التعليم اجلامعي مكلف ،        . عتماد املخصص جلامعة البحرين     زاد اال 
والتعليم العملي والتطبيقي يتطلبان تدفقًا ماليا متواصالً ، وإذا كنا نراهن علـى بنـاء               
 ٢٠املواطن وعلى جودة التعليم فالبد أن تنفق الدولة يف هذا اال كبقية الدول األخرى ،               

  من ميزانيتها على التعلـيم العـايل والبحـث         %) ٢٠(يقارب  فأغلب الدول تنفق ما     
وجامعة البحرين تفتقر إىل كثري من القاعات اهـزة بالوسـائط املتعـددة             . العلمي  

خصوصا يف الكليات العلمية واهلندسية ، وهناك عبء تدريسي حيث يدرس كثري من             
علمـي ، والتكلفـة   مقررات ، ويالحظ انعدام فرص البحث ال) ٨(األساتذة أكثر من    

 ٢٥فأمتىن أن تعيد اللجنة    . منصبة على الصيانة والرواتب وال تصرف على العملية التعليمية          

 كما -النظر يف زيادة االعتماد املخصص جلامعة البحرين ، حيث تذهب أغلب امليزانية         
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صـحيح أننـا    .  إىل نفقات القوى العاملة واملنشآت       - يف بقية املؤسسات     لهو احلا 
سامهة القطاع اخلاص وباالستثمار يف التعليم اخلاص ، ولكن هذا ال يعـين أن             نطالب مب 

ارتأت جامعة البحرين إنـشاء  . نطالب احلكومة بتقليص دعم اجلامعة الوطنية الوحيدة     
كلية تطبيقية ، وهذه الكلية تتطلب ميزانية كبرية ، فإن كنا نأمل يف القضاء على البطالة   

 ٥ ربط خمرجات اجلامعة مبتطلبات سوق العمل فالبد أن         وإصالح سوق العمل عن طريق    

نضاعف امليزانية املقدرة اآلن ، وستثبت األيام مدى ضعف هذه امليزانية بعد أن يـتم               
  .تطبيق مرئيات سوق العمل املقترحة من قبل جملس التنمية االقتصادية ، وشكرا 

  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

 ١٠  .دالرمحن بوعلي شكرا ، تفضل األخ الدكتور عب
  

 :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

شكرا سيدي الرئيس ، أضم صويت إىل صوت األخت الدكتورة فوزية الـصاحل   
ومن املالحظ أن . وأثين على ما ذكرته ، وأطالب بزيادة دعم احلكومة املوقرة للجامعة           

 ١٥للجامعـة أن   كل اجلامعات يف الدول املتقدمة حتظى بدعم حكومي كبري ، وال ميكن             

  .تستمر يف أداء رسالتها بدون الدعم احلكومي ، وشكرا 
  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
 ٢٠ :العضو عبداجلليل الطريف 

شكرا سيدي الرئيس ، كما دافعت زميليت الدكتورة فوزية الصاحل عن جامعـة   
 تضم أعدادا كبرية من املوظفني وهـم يعملـون          البحرين فإن هيئة اإلذاعة والتلفزيون    

جبهود مكثفة ويف خمتلف الظروف ويؤدون مهمات وواجبات وطنية كبرية ، ولـذلك            
ومل تشرح لنا أيـضا     ! أستغرب كيف أن اللجنة تدعو إىل تقليص ميزانية هذه اجلهة ؟          

 ٢٥ذلك وأال تـدعو  كيفية بناء هذه اهليئة مليزانيتها ، أعتقد أنه كان على اللجنة أن تشرح   

نعم ، ميكن أن يتم    . إىل تقليص ميزانية هيئة اإلذاعة والتلفزيون وهي وفق هذه اهليكلية           
  . ذلك لو كانت هناك هيكلية أخرى هليئة اإلذاعة والتلفزيون ، وشكرا 
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 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

 :العضو فؤاد احلاجي 

 ٥لرئيس ، أتفهم توصية اللجنة بالنسبة لوزارة اإلعالم ألن هنـاك           شكرا سيدي ا  

  اجتاها عامليا لتحرير هذا القطاع وخصخصته حىت يكون أكثـر شـفافية يف طرحـه               
وبالنسبة جلامعة البحرين فإنه منذ حلول العهد الزاهر ملوالي جاللـة امللـك    . وتناوله  

سيدي الرئيس ، هناك    . بأولياء األمور   أُلغيت الرسوم املفروضة على طلبة اجلامعة رأفة        
جامعات خاصة يف اململكة ، ولكن املواطن العادي ذو دخل حمدود ، فكم سـيكون               

 ١٠فإذا كانـت  ! حجم العبء امللقى عليه حني يرفع الدعم عن اجلامعة الوطنية الوحيدة ؟           

ى اللجنة ستوصي بذلك فالبد أن نتفهم وضع املواطن العادي الذي ليست له مقدرة عل            
حنن مع االجتـاه الـذي   . أن يرسل واحدا من أبنائه إىل إحدى هذه اجلامعات اخلاصة          

اختذه سيد العهد الزاهر موالي جاللة امللك يف دعم هذه املؤسسة وإبقائـه يف سـلم                
األولويات بالنسبة العتمادات امليزانية ، ونشكر األخت الـدكتورة فوزيـة الـصاحل             

 ١٥  .لطرحها هذا األمر ، وشكرا 
  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
  :العضو عبداحلسن بوحسني 

 ٢٠مـن  ) ١٧٤(شكرا سيدي الرئيس ، يل تعليق على تقرير اللجنة يف الـصفحة             

أن األموال املخصصة لدعم الس األعلـى       " جدول األعمال ، حيث ذكرت اللجنة       
ما جاء يف برنامج عمل احلكومة حلل قضية البطالة عن          للتدريب املهين غري كافية لتنفيذ      

، وهذه مالحظة جيدة وهي تؤكد ما سبق أن ذكرته يف مـداخليت             " طريق التدريب   
األوىل ، ولكين مل أالحظ يف تقرير اللجنة توصيات بدعم برامج التـدريب املهـين ،                

 ٢٥اللجنة متناسقًا  فاللجنة كانت ترى أمهية ضبط النفقات ، وكنت أمتىن أن يكون تقرير             

   أي بقراءة دون أن يبـدي رأيـا أو          statementيف توصياته حىت ال خيرج فقط بـ          
  .توصية ، وشكرا 
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 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

 ٥ :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

النفقات التحويلية  شكرا سيدي الرئيس ، لفتت نظري يف رأي اللجنة يف باب            
وبناء ميزانيتها الذاتية سواء هليئة اإلذاعـة    : " يف اية الفقرة األوىل     " أم غريها   " عبارة  

، فهل يعين هذا أن اللجنة تطالـب بتقلـيص          " والتلفزيون وجامعة البحرين أم غريها      
لـك  فمعىن ذ " أم غريها   : " فحني تقول   ! اجلهات املنتفعة من الدعم احلكومي قاطبة ؟      

 ١٠  أن كل اجلهات اليت ختضع للدعم احلكومي ينبغي النظر يف تقليص امليزانية املخصـصة              

  حتتمل التأويل ، فحبذا لو يشرح لنا األخ املقـرر املقـصود            " أم غريها   " هلا ، فعبارة    
األمر اآلخر هو أنين أحببت أن أعقب على موضوع هيئة اإلذاعة والتلفزيـون             . منها  

ه ال جتوز املقارنة بني االثنني فجامعة البحرين هي اجلامعة الوطنية           وجامعة البحرين ، فإن   
أما هيئة اإلذاعة والتلفزيون فهناك توجـه  . الوحيدة وجيب أن تنال الدعم من احلكومة     

 ١٥ حنو خصخصتها ، وهناك وسائل كثرية       - وهو مطروح كذلك يف البحرين       -يف العامل   

 ت ميزانيتها الذاتية سواء عن طريق اإلعالنا      تستطيع اهليئة من خالهلا أن تساهم يف بناء       
أو عن طريق تكثيف اإلنتاج أو غريها من الوسائل ، ولذلك ينبغي أال نـضع جامعـة           

  .البحرين وهيئة اإلذاعة والتلفزيون يف مستوى واحد ، وشكرا 
  

 ٢٠ :الرئيــــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 
  

 :العضو خالد املسقطي 

شكرا سيدي الرئيس ، أحببت أن أذكّر الس املوقر بأن هناك خمالفة صـرحية              
 ٢٥من الالئحة الداخلية اليت تتعلق بتقييد أمساء من يريد الكالم يف موضوع            ) ١٤٢(للمادة  

على أية . خاص بباب من أبواب امليزانية قبل بداية اجللسة وعند توزيع جدول األعمال          
  ...حال 
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 ) :ًمتسائال(ـــــــس الرئيـــــــــــ

  عن أي مادة تتكلم ؟
  

جميبا(العضو خالد املسقطي 
ً

: ( ٥ 

على من يريد الكالم يف موضوع : " ، وإذا مسحت يل فسأقرأها  )١٤٢(املادة 
تقرير جلنة الشئون املالية   امسه بعد توزيعدخاص بباب من أبواب امليزانية أن يقي

ل اليت سيتناوهلا ئحيدد املسا لى طالب الكالم أن عنه وقبل املناقشة فيه ، وعيةواالقتصاد
يثريها طالب الكالم ، وذلك  حبثه ، وتقتصر املناقشة يف الس على املوضوعات اليت

 ١٠  ...على أي حاٍل . ، والس مل يأذن  " مل يأذن الس بغري ذلكاكله م

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

! ذلك ستمرر امليزانية من دون مناقشة       أنا أختلف معك يف هذه النقطة ؛ ألنه ب        
  .أطلب من األخ املستشار القانوين للمجلس أن يوضح هذه النقطة فليتفضل 

  ١٥ 

 :املستشار القانوني للمجلس 

شكرا سيدي الرئيس ، األصل هو أن من يريد أن يتكلم عليه أن يسجل امسـه                
يضا اسـتدراك وهـو     قبل اجللسة ويبني الباب الذي يريد التحدث فيه ، ولكن هناك أ           

، إذن فإن عدم االعتراض من قبـل        " وذلك كله مامل يأذن الس بغري ذلك        " عبارة  
 ٢٠  األعضاء حينما تكون هناك مداخلة آنية حني املناقشة كأمنا يدل على أنـه استحـصل           

وأعتقـد أن   .  إذنُ أعضاء الس املوقرين باملداخالت اليت يبديها األعضاء          - ضمنا   -
ضوع ال ميكن ضبطه بدقة فيما يتعلق بالتسجيل املسبق قبل اجللـسة ، فمـن               هذا املو 
 أن يؤخـذ رأي     - إذا كان هناك اعتراض من بعض األعضاء أثناء املداخلة           -املمكن  

  .الس يف حالة عدم التسجيل املسبق للمداخلة ، وشكرا 
  ٢٥ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 
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لطريقة نعطي مزيـدا مـن الـشفافية        شكرا ، وهذا ما قصدته ، فنحن ذه ا        
  .تفضل األخ خالد املسقطي . والدميقراطية 

  
 :العضو خالد املسقطي 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، أرجو أال يفهم من كالمي حني تطرقت إىل هذه املادة              

من الالئحة الداخلية أنين معترض على مداخالت اإلخوة األعضاء ، وهلذا السبب بدأت   
وبالنسبة ملـا ورد  .  قرأت املادة - سيدي الرئيس -ء على طلبكم مداخليت ، ولكن بنا   

على لسان بعض اإلخوة واألخوات أعضاء الس املوقرين فأعتقد أن اللجنة مل توفق يف        
الصياغة اليت أتت ا ، ورأي اللجنة ليس هو توصيتها اليت أوصت ا وهي واضحة يف                

 ١٠اللجنة كانـت تـرى     . النواب واحلكومة   موافقتها على ما مت االتفاق عليه بني جملس         

 لتقليص اجلهات املنتفعة من الدعم احلكومي وبنـاء  ت إجياد استراتيجياالتفكري اجلاد يف  
ميزانيتها الذاتية ، وأعطينا مثاالً لذلك على هيئة اإلذاعة والتلفزيون بأن تبين ميزانيتـها              

قت نفسه ذكرنـا جامعـة      الذاتية ليكون هلا مدخول يكفي ملباشرة أعماهلا ، ويف الو         
البحرين ، ومل نذكر أننا نريد أن نقلل من الدعم احلايل املوجود هلاتني املؤسـستني أو                
 ١٥غريمها ، وتأكيدا لذلك طالبت الفقرة األخرية بزيادة األموال املخصصة لدعم الـس             

  . األعلى للتدريب نظرا للظروف احلالية اليت متر ا اململكة ، وشكرا 
  

 :ـــــــــــــــــس الرئيـ

  .شكرا ، تفضل األخ راشد السبت 
  ٢٠ 

 :العضو راشد السبت 

  : شكرا سيدي الرئيس ، املادة اليت تفضل بذكرها األخ خالد املسقطي تقـول             
، فهل هذا املوضـوع     " على من يريد الكالم يف موضوع خاص من أبواب امليزانية           " 

  .موضوع خاص أم هو موضوع مطروح ؟ وشكرا 
  ٢٥ 

 :لرئيــــــــــــــــــس ا



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١١٤(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

 :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اجلدل احلاصل حول هذا الباب مرده إىل خلل              
 ٥يف التطبيق ، فمن خالل كل األبواب اليت طرحت للنقاش نكتشف أن رأي اللجنـة يف            

فهناك مالحظات وحتفظات جوهرية تطرحها اللجنـة مث        ! ٍد آخر   واٍد وتوصيتها يف وا   
وسبب هـذه   ! بعد ذلك نرى أا وافقت على ما اتفق عليه جملس النواب واحلكومة             

النقطة هو أن االتفاق جيب أن يتم بني جملسي الشورى والنواب ، ولكن ما حصل هو                
انية ، ويراد منا أن منررها      أن جملس النواب وحده اتفق مع احلكومة مث حولت إلينا امليز          

 ١٠وهذا ما أوقع اللجنة يف مأزق اضطرت به إىل أن تقول رأيا مث توصـي               ! ذه الصورة   

  .مبا خيالفه ، وشكرا 
  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

شكرا ، وأنا أتفق معك متاما يف هذا األمر ، فيجب أن يكون االتفاق بني وزارة   
 ١٥  .تفضل األخ مقرر اللجنة . الشورى املالية وجملس النواب وجملس 

  

   : هاشم الباش الدكتور العضو
اإلخوة األعضاء على مداخالم ، وكثري أشكر : أوالً  سيدي الرئيس ، شكرا

منهم حضر اجتماع اللجنة وشاركونا النقاش واستمعنا إىل آرائهم ، ولكن بعضهم مل 
 ٢٠عادة وزير املالية ووكيل يتكلم يف هذا املوضوع يف اجتماع اللجنة الذي حضره س

كثري من : كيفية بناء امليزانية الذاتية : ثانيا . الوزارة وجمموعة من العاملني يف الوزارة 
اجلامعات يف العامل لديها أوقاف ولديها كثري من املسامهات يف اتمعات ، وبالتايل تبىن 

   فقد يكون وقفًا ميزانيتها عن طريق الوقف ، والوقف ليس بالضرورة وقفًا دينيا
تعليميا ، وأعتقد أنه جيب أن ننظر إليه مستقبالً حىت ندعم امليزانيات الذاتية ونطورها ، 
 ٢٥مبعىن أنه عند الكالم عن بناء امليزانية الذاتية جيب أال يفهم دائما أننا سنقلص امليزانية 

صل على دعم املقدرة ، وإذا حصل ذلك فما املانع ؟  أعتقد أن كل جامعات العامل حت
عندما كتبنا يف التقرير عن إجياد االستراتيجيات فمعىن ذلك أنه . خارجي ويعترب وقفًا 
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جيب البناء املستقبلي ، وهذا ما جيب التفكري فيه أيضا ، ومشكلتنا هي أننا دائما ننظر 
  .      إىل اليوم وليس إىل الغد ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .ألخ عبداجلليل الطريف شكرا ، تفضل ا

  
  :العضو عبداجلليل الطريف 

  شكرا سيدي الرئيس ، ما لفت انتباهي هو النقطة اليت أشار إليها األخ مقـرر               
اللجنة ، فحضور أحد األعضاء اجتماعات اللجنة دون إبداء مالحظات ال مينعه أبـدا              

 ١٠ مناقشة امليزانيـة    وال حيجر عليه أن يبدي وجهة نظره ويبدي مالحظته هنا عندما تتم           

  .بصورة موسعة ، فأرجو أن ننتبه إىل ذلك ، وشكرا 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 

  ١٥ 

  :العضو فؤاد احلاجي 
شكرا سيدي الرئيس ، إىل اآلن مل أعرف ماذا كان يرمي إليه مقرر اللجنة من               

ت وخاصة جامعة البحرين اليت ذكـرت  أن اللجنة مل تقصد أن يشمل التقليص اجلامعا      
لتقلـيص  : " رأي اللجنة واضح والتوصية واضحة أيضا ، فالعبارة تقـول           ! باالسم ؟ 

 ٢٠سيدي الرئيس ، جامعة البحرين هي اجلامعـة  " . اجلهات املنتفعة من الدعم احلكومي  

 الوطنية الوحيدة ، واألخ مقرر اللجنة يتكلم عن جامعات عاملية عريقة بعـضها هلـا              
سنة وبعضها اآلخر تدعم من قبـل       ) ٥٠٠(أو  ) ٤٠٠(أوقاف قد تكون أوقفت قبل      

الدول الرأمسالية ، إذن هل حنن نقلص الدعم إىل أن يبدأ اتمع يف البحرين بالتفكري يف                
وما حالة الطالب وأولياء أمورهم ؟ رأي اللجنة غري واضح ،           ! إجياد أوقاف للجامعة ؟   

 ٢٥حيا بتقليص الدعم أو أن يوضح لنا مقرر اللجنـة األمـر      إما أن يكون رأي اللجنة صر     

  .أكثر ؛ ألن كثريا من أعضاء الس غري راضني عن توصية اللجنة ، وشكرا 
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  : الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، اللجنة طالبت بإجياد استراتيجيات ومن ضمنها الوقف ، وقـد ذكـر     
  لبوا بتخفيض الـدعم املقـدم جلامعـة        األخ مقرر اللجنة أن اإلخوة يف اللجنة مل يطا        

 ٥البحرين ، هذا ما أردت إيضاحه ، علما بأين أتفق معكم يف زيادة الدعم املقدم جلامعة                

  هل هناك مالحظات أخرى ؟. البحرين ؛ ألن شرحية كبرية من املواطنني يتعلمون فيها 
  

  )ال توجد مالحظات(

  
 ١٠   :الرئيـــــــــــــــس

  وصية اللجنة بشأن باب النفقات التحويلية ؟هل يوافق الس على ت
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن يقر هذا الباب 
  

  :العضو الدكتور هاشم الباش 
وصلت تقديرات نفقات اإلعانـات  : باب اإلعانات وتسديد فوائد القروض     

 ٢٠مليون ) ٩٨,٦(مليون دينار وإىل  ) ٨٧,٦(م إىل ٢٠٠٥د القروض يف عام وتسديد فوائ

موع هذه النفقـات   %) ٨,٥(م أي ما يعادل يف املتوسط نسبة ٢٠٠٦دينار يف عام   
وقد استمع أعضاء اللجنة إىل شرح ممثلي احلكومة للزيادة         . م  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للعامني  

ى اللجنة أمهية ضبط النفقات بصورة      تر: رأي اللجنة   . اليت طرأت على هذه النفقات      
عامة يف امليزانية حىت ال تصبح طريقة االقتراض ذات آثار سلبية علـى املاليـة العامـة                 

 ٢٥باعتماد نفقات باب اإلعانـات وتـسديد فوائـد         توصي اللجنة   . واالقتصاد الوطين   

   .ة القروض واعتمادها بعد إدخال التعديالت املتفق عليها بني جملس النواب واحلكوم
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   :الرئيـــــــــــــــس

  .هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟ تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
  

 ٥  :العضو عبداحلسن بوحسني 

هل باب اإلعانات يـشمل مـا تدفعـه    : شكرا سيدي الرئيس ، لدي سؤال  
  احلكومة لدعم املشتقات النفطيـة الـيت تبـاع يف الـسوق ؟ أرجـو التوضـيح ،                  

  .وشكرا 
  

 ١٠   :ئيـــــــــــــــسالر

  .شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير املالية 
  

  :وزيـــــر املاليـــــة 
بالنسبة ملوضوع اجلامعـة فقـد       : أوالً: شكرا معايل الرئيس ، لدي نقطتان       
 ١٥يزانيـة  مليون دينار باإلضـافة إىل م     ) ٣٢(انتهينا منه ، فاحلكومة تدعم اجلامعة مببلغ        

م وأقل من هذا    ٢٠٠٥ماليني دينار يف عام     ) ٤(املشاريع وهي مبلغ يصل إىل أكثر من        
بالنسبة ملنتجات النفط فقد ذكرت يف إجابـة سـابقة          : ثانيا. م  ٢٠٠٦املبلغ يف عام    

حول مثل هذا املوضوع أن السعر الذي يتم البيع مبوجبه للمواطنني حمدد للخـدمات              
ألن السعر ثابت فإن اخلسارة هي خسارة الفرصة البديلة ، فهذا           النفطية ومنتجاا ، و   

 ٢٠النفط بدالً من أن يباع بالسعر الذي يباع به اليوم للمواطنني كمنتجات نفطية خمتلفة              

كان قد بيع يف السوق الدويل ، وهذا ما نسميه حجم الدعم ، ولكنه ال يظهر كمبلغ                 
   يتأثر بالتقلبات اليت حصلت يف األسـواق        حمدد يف امليزانية فهو الفرصة البديلة وهو مل       

أرجو أن تكون إجابيت    . الدولية ، وبالتايل انعكس ذلك على املواطنني يف دول خمتلفة           
  .واضحة ، وشكرا 

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
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  :العضو عبداحلسن بوحسني 
 املالية على اإلجابة ، لكن هنـاك        شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة وزير      

  مليون دينار اقتطـع مـن بـاب اإليـرادات النفطيـة ملواجهـة هـذا        ) ٤٤(مبلغ  
الدعم ، فإذا كان هناك مبلغ اقتطع فمعىن ذلك حماسبيا أننا قمنا بالتطرق إىل مبلغ جيب                
 ٥أن يدخل يف باب املصروفات ، وأن يتم اعتماده يف باب اإليرادات ومن مث حجبـه أو       

اقتطاعه من باب املصروفات حىت تكون هناك موازنة ما بني اإليرادات واملصروفات ،             
أما ما قمنا به فهو ختفيض هذا الدعم يف باب اإليرادات ومـن مث إدخالـه يف بـاب                   

  .املصروفات ، فهل جيوز هذا األمر حماسبيا ؟ وشكرا 
  

 ١٠   :الرئيـــــــــــــــس

  .محد بن حممد آل خليفة وزير املالية شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ أ
  

  :وزيـــــر املاليـــــة 
شكرا معايل الرئيس ، اإليرادات حنصرها مبوجب إيرادات حقـل البحـرين            
 ١٥وإيرادات مصفاة التكرير ، ويؤخذ بعني االعتبار بيع املنتجات احمللية النفطية يف السوق             

كإيرادات أقل  ) بابكو  ( ادات شركة   احمللي باألسعار املخفضة ، وبالتايل تظهر عند إير       
مما ميكن أن حنصل عليه لو مت بيع هذه املنتجات النفطية بالسعر العاملي ، هذا ما حيصل                 

  . حماسبيا وال جندها معكوسة يف باب اإليرادات أو يف باب اإلعانات ، وشكرا 
  

 ٢٠   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

  :عضو حممد هادي احللواجي ال
شكرا سيدي الرئيس ، حاولت أن أفهم شيئًا يتعلق برأي اللجنة ويرتبط بالباب         
 ٢٥نفسه فرأيت قاعدة عامة وهي ضبط النفقات بصورة عامة يف امليزانية ، فهذا األمر غري               

وهل هنـاك   ! اللجنة مل تقل ما إذا كان اإلجراء سليما أو غري سليم ؟           . واضح املعامل   
  .إمنا ذكرت قاعدة عامة مل نستطع أن نستشف منها القرار ، وشكرا ! لبيات أم ال ؟س
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   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 ٥  :العضو الدكتور هاشم الباش 

شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة للقروض فقد طالبنا يف كثري من احلاالت بـأن              
 ، وإذا كان االقتراض مهما جدا كأن يكون من أجل           ختفض النفقات حىت ال نقترض    

املشاريع الكبرية فسوف نوافق عليه ، هذه هي القاعدة االقتصادية ، وكـان اخلـوف    
أيضا من نفقات القوى العاملة بأن نأخذ قروضا لسداد نفقاا ، ولكن مل جند ذلـك                

 ١٠ النفقات الزائدة ، فالبـد      فنحن من البداية انطلقنا إىل ترشيد اإلنفاق وتقليص       . الزما  

من تقليص هذه األمور الزائدة واملترهلة يف بعض األوقات عن طريق التطوير اإلداري             
  . والكفاءات اإلدارية والفنية ، وهذا هو السبب يف كون توصياتنا عامة ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟

  
  )ال توجد مالحظات(

  
   :رئيـــــــــــــــسال

 ٢٠هل يوافق الس على توصية اللجنة بشأن باب اإلعانـات وتـسديد فوائـد          

  القروض ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .وننتقل إىل الباب التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن يقر هذا الباب 
  :العضو الدكتور هاشم الباش 
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  انطلقت اللجنة ملناقشة هذا الباب مـن حمـورين          :   باب مصروفات املشاريع  
 األولويات هلذه املشاريع وأمهيتـها      -٢.  معرفة التفاصيل املتعلقة باملشاريع      -١: مها    

وقد رأت اللجنة أن البيانات املرفقة توضح كثريا مـن        .للتنمية االقتصادية واالجتماعية    
) ٩٠٥,٤١٨,٠٠٠(اريع قد بلغـت     التساؤالت ، وأن تقديرات املبالغ املرصودة للمش      

 ٥دينار ونصيب السنة ) ٤١٨,١٠٩,٠٠٠(م مبلغ   ٢٠٠٥دينار يكون نصيب السنة املالية      

وقد استمعت اللجنة إىل شرح شامل      . دينار  ) ٤٨٧,٣٠٩,٠٠٠(م مبلغ   ٢٠٠٦املالية  
من قبل ممثلي احلكومة ألمهية املشاريع وأولوياا سواء للمـشاريع املـستمرة أو الـيت             

وتبني أن هناك زيادة كـبرية يف       . ت قيد التنفيذ أو اجلديدة اليت مل يبدأ العمل ا           مازال
حجم األموال املرصودة للمشاريع حيث استفيد من ظروف أسواق النفط ، واعتـربت            

 ١٠ .م ميزانية استثمارية لتسريع عملية تطوير البنية التحتية         ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ميزانية العامني   

دعم سياسة الدولة يف توفري مبالغ لتمويـل هـذه املـشاريع          إن اللجنة ت  : رأي اللجنة   
الضرورية لتجديد وتطوير البنية التحتية وتنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية ممـا           

إال أن  . يعزز موقع البحرين االقتصادي ويدعم اخلدمات األساسية املقدمة للمـواطنني           
ملشاريع يف وقتها احملدد وخاصة بعد      اللجنة قد أبدت مالحظة حول عدم إمكانية تنفيذ ا        

 ١٥إن : توصية اللجنـة    . مناقشة املشاريع املدرجة يف امليزانية لكل وزارة وجهة حكومية          

م ومالحظـات   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥اللجنة بعد دراستها لباب مصاريف املشاريع للعامني        
  .وتعديالت النواب واحلكومة توصي بالتصديق على مصاريف هذا الباب 

   
   :ــــــــــسالرئيـــــ

 ٢٠  .هل هناك مالحظات على هذا الباب ؟ تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

  
  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

شكرا سيدي الرئيس ، أوافق اللجنة يف مالحظتها حول عدم إمكـان تنفيـذ              
  دينـار لعـام    ) ٤١٨,١٠٩,٠٠٠(املشاريع ، وذكر األخ مقرر اللجنة رصد مبلـغ          

 ٢٥  أشهر فقط ،   ) ٥(م وهي فترة    ٢٠٠٥مشاريع أو باألحرى ملا تبقى من عام        م لل ٢٠٠٥
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 أن هناك صعوبة يف صرف مثل هذه املبالغ ،          - فعالً   -ومن واقع اخلربة السابقة أرى      
وأمتىن على احلكومة ووزارة املالية اإلسراع يف بدء اخلطوات الالزمة لتنفيذ املـشاريع             

  . من تنفيذ مثل هذه املشاريع الطموحة ، وشكرا فورا حىت تتمكن اجلهات التنفيذية
  

 ٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 
  

  :العضو وداد الفاضل 
سيدي الرئيس ، لقد دعا جملسكم املوقر يف رده على برنـامج عمـل               شكرا

 ١٠ع وبـرامج  احلكومة إىل زيادة االهتمام برعاية الطفولة وذلك من خالل تنفيذ مـشاري   

وقد حرصت العديد من دول العامل على إعـداد موازنـات           . مدروسة للنهوض ا    
تستجيب الحتياجات الطفولة فيها ، وذلك لتخصيص املوارد الالزمة لتمويل أفـضل            

إن األرقام اليت أمامنا ال تعكس بشكل واضح        . الربامج اليت تعود بالنفع على األطفال       
 واحتياجات أطفال البحرين ، فما خيـصص لقطـاع          متويل برامج ومشروعات تتواءم   

 ١٥املؤسسة العامة للـشباب    : الطفولة مازال دون املستوى املطلوب ، وعلى سبيل املثال          

 وهي إحدى املؤسسات احلكومية املعنية بالطفولة والـيت تنـضوي إدارة            -والرياضة  
قطـاع   مل تشتمل ميزانيتها على مشروع واحد موجـه إىل           -للطفولة حتت مظلتها    

مركز العلوم ومركز : الطفولة ، بالرغم من إشرافها على عدد من مراكز األطفال مثل            
سلمان الثقايف ، باإلضافة إىل مراكز تقدم خدمات رياض أطفال إىل أطفـال األسـر               

 ٢٠كيف ميكننا اجلزم بأن هذه املوازنـة قـد         :  هو   - سيدي الرئيس    -سؤايل  . احملتاجة  

ألطفال يف البحرين ؟ وهو ما سبق أن أكده هذا الس يف     استجابت فعالً الحتياجات ا   
  . رده على برنامج عمل احلكومة ، وشكرا 

  

   :الرئيـــــــــــــــس
 ٢٥  .        شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 

  

  :العضو عبداجلليل الطريف 
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سيدي الرئيس ، لقد خصصت امليزانية مبالغ أكرب للمـشاريع والـبىن             شكرا
ساسية وهذا توجه تشكر عليه احلكومة ، إال أن هذه امليزانية تبقى دون املستوى إذا               األ

ما قيست باحلاجة الفعلية للبالد واملواطنني الذين يعانون مشكلة السكن ، وكـذلك             
حمدودية الطاقة الكهربائية واملائية ، فارتفاع هذه املبالغ له عالقة بالتضخم وارتفـاع             

 ٥فمن املعلوم أننا نعيش طفرة يف اإليرادات نتيجة ارتفاع أسـعار        . األسعار بكل تأكيد    

النفط ، ما جعل امليزانية العامة للدولة يف أحسن أحواهلا ، لذا كان من املفترض توجيه                
مزيد من اإلمكانات إىل هذين اجلانبني ، وكذلك مشروعات البىن التحتية األخـرى ،        

شروعات اإلسكانية الواعدة ؟ وأين حمطـات       وهذا ال نقرأه يف هذه امليزانية ، فأين امل        
الطاقة الكهربائية واملائية ؟ وأين مشاريع الطرق واجلسور الالزمة ملواجهـة األعـداد             
 ١٠املتزايدة من السيارات ؟ وأين مشروعات حتسني القرى اليت تعيش وضعا ال يتناسـب              

ة تفتقر إىل مجلـة     أنا من قري  ، أبدا مع ما وصلت إليه البالد من تقدم ؟ سيدي الرئيس            
من االحتياجات األساسية اليت وعدنا بتضمينها يف هذه امليزانية ، إثر زيارات لعدد من              
أصحاب السعادة الوزراء بتكليف من جاللة امللك املفدى حفظه اهللا ورعاه ، واآلن ال              

اء أجد هلا أثرا يف هذه امليزانية ، ومن بينها ما هو مهم للغاية كاستمالك أراٍض إلنـش                
 ١٥كان مـن املفتـرض أن      . مدارس ألبنائنا وبناتنا األعزاء ومشروعات أساسية أخرى        

تعكس هذه امليزانية كل ذلك بوضوح ، وأن تركز على مثل هذه املـشاريع النوعيـة      
  .          وأيضا ذات القيمة املضافة اليت تدعم االقتصاد الوطين ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .لي األخت الدكتورة نعيمة الدوسري شكرا ، تفض

  
  :العضو الدكتورة نعيمة الدوسري 

سيدي الرئيس ، للوصول إىل التعرف الدقيق علـى األولويـات مـن              شكرا
املشاريع املهمة للوطن واملواطن أمتىن أن تؤخذ بعني االعتبار يف إعداد املوازنة القادمـة          

 ٢٥ عدم جتاهلها عند إعـداد امليزانيـة        بعض النقاط ، حيث إن الوقت متأخر اآلن وأمتىن        

من املهم انضمام عدد مـن أعـضاء الـس          : أوالً: القادمة ، والنقاط هي كالتايل      



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٢٣(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

. التشريعي رجاالً ونساًء إىل جلنة إعداد املوازنة بصفة استشارية كجزء من اموعـة              
بالغ ال تقـل    مسامهة الشركات اليت متلكها احلكومة بالكامل أو جزئيا برصد م         : ثانيا  

على أن  ) بابكو  ( و) ألبا  ( للمشاريع االجتماعية ، مثل شركيت      %) ٠,٥(نسبتها عن   
من اموع الكلي من املبلغ للمشاريع االجتماعيـة اخلاصـة بـاملرأة    %) ٢(خيصص  

 ٥من  : ثالثًا. والطفل حسب األولوية اليت يتفق عليها بالتنسيق مع الس األعلى للمرأة            

 القطاع اخلاص وحتمله جزًءا من املسئولية االجتماعية مع احلكومة برصد           املهم مسامهة 
مبالغ سنوية للقيام مبشاريع اجتماعية ترتبط حباجات املـواطنني وذوي االحتياجـات            

دراسة تأسيس بنك اجتماعي لدعم الفقراء ماديا بقروض أرباحهـا           : رابعا. اخلاصة  
  .  وشكرا رمزية كما هو معمول به يف بعض البلدان ،

  ١٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟

  
  )ال توجد مالحظات(

  ١٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  هل يوافق الس على توصية اللجنة بشأن باب مصروفات املشاريع ؟

  
  )أغلبية موافقة (

  ٢٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
   .تفضل األخ أمحد بوعالي. إذن يقر هذا الباب 

  
  :العضو أمحد بوعالي 

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، كل من يقرأ أهداف وتوجهات امليزانية العامة للدولـة             

مجل مركزة وهادفـة ، وكـذلك التوجهـات         ) ٩(م جيد   ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥للعامني  
من جـدول   ) ١٤٤(و) ١٣٤(فقرات مهمة يف الصفحتني     ) ٨(االقتصادية وتتضمن   



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٢٤(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 وحسابية عكست ارتفاع نصيب الفرد مـن        األعمال ، وينتج عن ذلك ترمجة رقمية      
  ! دينارا ، فماذا يعين ذلك ؟     ) ٢٨٧٩(م إىل   ٢٠٠٤الناتج احمللي اإلمجايل ليصل يف عام       

  
  م ؟ هل زاد نـصيب الفـرد أم         ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥وأين سيوضع هذا املبلغ يف العامني       

 ٥ة هل سيعوق ذلك اإلعانات اليت تقدم من الدول الـشقيق         : وسؤال آخر هو    ! نقص ؟ 

املاحنة ؟ وهل من العدل أن يكون نصيب الفرد من الناتج احمللي ذا القدر من االرتفاع   
أو كيف حيـسب ؟ وكيـف سـتعاجل         ! حبيث تقسم اإليرادات على عدد السكان ؟      

احلكومة املوقرة عجوزات ومديونيات كبرية وأرباح املديونيات والقروض حرصا منها          
 والنفقات املتكررة يف التدريب والتأهيـل والتنميـة   على حتقيق التزاماا حنو اخلدمات    

 ١٠االقتصادية واالجتماعية ومشاريع تطوير البنية التحتية ؟ ويف اخلتام فإين أقـدر كـل              

التقدير املستحق التعاونَ والتوافق الذي اتضح بني السلطة التنفيذية املـوقرة والـسلطة     
  . أجل الوطن واملواطنني ، وشكرا التشريعية احملترمة والذي سيعكس النتائج املثمرة من

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  
  :العضو فيصل فوالذ 
 - املصروفات املتكـررة     -سيدي الرئيس ، يف اية مناقشة هذا الباب          شكرا

وبعد تأكيد عدد كبري من اإلخوة يف جملس النواب وجملس الشورى تـضمني بـاب               
 ٢٠ التعطل ألنه الضمانة واحلصانة ضد الفقـر ألبنـاء اململكـة األوفيـاء ،               للتأمني ضد 

وخصوصا بعد مساعنا الكالم اهلام لسعادة وزير املالية وتأكيدا للسياسة احلكيمة لس            
 يف هـذا    - حفظـه اهللا ورعـاه       -الوزراء املوقر برئاسة سيدي رئيس الوزراء املوقر        

 وذلك  -كما أعلن سعادة وزير العمل      -ملوقرة  املوضوع وإعطاء األولويات للحكومة ا    
  للـضمان  - حفظه اهللا ورعاه -تنفيذًا للمشروع الوطين لسيدي جاللة امللك املفدى      

 ٢٥  ضد التعطل ، حيث سيكون باكورة عمل احلكومة املوقرة يف برناجمها يف بداية عـام               

ؤسسات م ؛ بعد كل ذلك فإننا نبارك هذا التوجه ، وسيكون هناك عدد من م              ٢٠٠٦
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اتمع املدين ستقدم شكرها وباقات الزهور والورود إىل سعادة وزيـر املاليـة وإىل              
صاحيب السعادة رئيسي جملسي الشورى والنواب يوم السبت القادم ، وذلك تعبريا عن             
وقفة الكرامة لتحقيق مطالب العاطلني من أبناء اململكة األوفياء عرب السلطة التـشريعية    

ون لنا يف السلطة التشريعية متابعة جادة مع احلكومة املوقرة لتنفيـذ            وسيك. بغرفتيها  
 ٥  . األوامر امللكية السامية للمشروع الوطين للعاطلني ، وشكرا 

   
   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  

 ١٠  :العضو السيد حبيب مكي 

اخلة البسيطة حول بعض    شكرا سيدي الرئيس ، كنت أمتىن أن أطرح هذه املد         
عنـد  . األرقام املوجودة يف امليزانية عندما كنا نناقش باب املصروفات املتكررة عامة            

قراءيت جدول املصروفات املتكررة وجدت أن توصيات اللجنة تتفق مع املبالغ املعتمدة            
 يف  واملتفقة بني جملس النواب واحلكومة املوقرة ، إال أن بابا واحدا خيتلف عما وجـد              

 ١٥تقرير اللجنة وما وجد يف اجلدول وهو باب نفقات السلع املـستهلكة ، يف حـني أن         

مليون دينار ، وذكـرت     ) ٨٢,٩(م هو   ٢٠٠٥إن املبلغ املعتمد لعام     : اجلدول يقول   
  م اعتمـد مبلـغ     ٢٠٠٥مليون دينار ، وكذلك يف عام       ) ٩٣,٥(اللجنة أن املبلغ هو     

مليون دينار ، فهل يبني لنا األخ       ) ٩٥,٥(أنه  مليون دينار ، وذكرت اللجنة      ) ٨٤,٥(
  ! مقرر اللجنة أسباب هذا االختالف ؟ أهو خطـأ يف الطباعـة أم هـو مقـصود ؟                 

 ٢٠  . وشكرا 
  

   :ً)متسائال (الرئيـــــــــــــــس
  شكرا ، عن أي صفحة تتكلم ؟ 

  
جميبا(العضو السيد حبيب مكي 

ً
: (  ٢٥ 

ن البـاب الثالـث املتعلـق       من جدول األعمال واحلديث ع    ) ١٧٢(الصفحة  
بنفقات السلع املستهلكة واجلدول املرفق الذي يبني مجلة املـصروفات املتكـررة يف             



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٢٦(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

، فباملقارنة بني تقديرات جلنة الشئون املالية واالقتـصادية مبجلـس           ) ١٦٥(الصفحة  
 النواب لنفقات السلع املستهلكة وبني ما وجد يف تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية            

  ...مبجلسنا خبصوص نفقات السلع املستهلكة ؛ سيتضح الفرق 
  

مقاطعا(العضو الدكتور هاشم الباش 
ً

: (  ٥ 

  هل تقصد تقديرات جلنة الشئون املالية واالقتصادية مبجلس النواب ؟ هي مبلغ            
  ...م ٢٠٠٦مليون دينار لعام ) ٩٤,٥(م ، ومبلغ ٢٠٠٥مليون دينار لعام ) ٨٢,٩ (

  
مقاطعا(مكي العضو السيد حبيب 

ً
 : (  

 ١٠  ...لكن املبلغ الذي ذكرمتوه خيتلف عن ذلك 

  
  :العضو الدكتور هاشم الباش 

قد يكون هناك اختالف يف بعض اجلداول املرفقة جبدول األعمـال ، ولكـن              
  ... اموع يف اجلدول صحيح 

  ١٥ 

  :العضو السيد حبيب مكي 
  ... للجنة أعلم أن اموع صحيح ولكن أعتقد أن هناك خطأ يف تقرير ا

  
  :العضو الدكتور هاشم الباش 

 ٢٠  .مليون دينار ، وشكرا ) ٩٥,٥(ذكر يف التقرير أن نفقات اخلدمات أصبحت 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ حممد الشروقي 
  

 ٢٥  :العضو حممد الشروقي 
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شكرا سيدي الرئيس ، تعليقًا على كالم األخ السيد حبيب مكي أعتقـد أن              
  .اب الثاين مكرر ، وشكرا الب

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ٥شكرا ، وذا نكون قد انتهينا من مناقشة األبواب الفرعية ، فهل يوافق الس              

  على باب املصروفات املتكررة واملشاريع من حيث املبدأ ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٠   :الرئيـــــــــــــــس

  ألخ عبدالرمحن مجشري ملاذا امتنعت عن      ا. إذن يقر هذا الباب من حيث املبدأ        
  التصويت ؟

  
  :العضو عبدالرمحن مجشري 

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، أحتفظ على باب نفقات القوى العاملة ألنـه يتـضمن        

مصروفات غري قانونية تقدر حبوايل نصف مليون دينار خصصت كمصروفات تـدفع            
جر حمفوظ ، وكـذلك     لكبار موظفي جملس النواب من الدرجة العاشرة وما فوق كأ         

مصروفات لتقدمي خدمة التأمني الصحي يف املستشفيات اخلاصة للنـواب واملـوظفني            
وهذا األمر خمالف ألنظمة اخلدمة املدنية فهو ال يطبق على موظفي الدولة وال علـى               
 ٢٠موظفي جملس الشورى ، وإذا كانت احلكومة موافقة على هذا النظام فعليها تطبيقـه              

  .دولة من دون استثناء ، وشكرا على مجيع موظفي ال
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  شكرا ، األخ فيصل فوالذ ملاذا امتنعت عن التصويت ؟ 

  ٢٥ 

  : العضو فيصل فوالذ 
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شكرا سيدي الرئيس ، أضم صويت إىل صوت األخ عبدالرمحن مجشري ، فهذه             
 األخ عبدالرمحن مجشري جتاوزات ال نوافق عليها أبدا ، وتعترب متييزا واضحا ، وأتفق مع        

  .يف كل ما ذكره ، وشكرا 
  

 ٥   :الرئيـــــــــــــــس

تفضل سعادة األخ . شكرا ، سنأخذ بعني االعتبار التحفظ الذي ذكره اإلخوة     
  .الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير املالية 

  
  

 ١٠ :وزيـــر املاليـــــــة 

جملسي الشورى والنـواب    شكرا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أن ميزانية          
  .هي ميزانية حتويلية ، لذا فإن التفاصيل موجودة لدى السني ، وشكرا 

  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

 ١٥شكرا ، السؤال كان خبصوص األجر احملفوظ وكذلك التأمني الصحي ، فهـل           

 يعترب ذلك نوعا من التمييز ؟ حيث إن اخلدمات الصحية متوفرة للجميـع فيجـب أال    
وننتقل اآلن إىل مناقشة اجلزء األخري من تقرير جلنـة          . يكون هناك متييز لشرحية معينة      

الشئون املالية واالقتصادية وهو بشأن مشروع قانون باعتماد امليزانية العامـة للدولـة             
وأطلب من األخ خالد املسقطي مقرر اللجنة هلذا      . م  ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥للسنتني املاليتني   
 ٢٠  .املنصة فليتفضل اجلزء التوجه إىل 

  
 :العضو خالد املسقطي 

مـشروع  اللجنة بشأن بـاب   تقريرشكرا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت  
  .القانون يف املضبطة ، وشكرا 

  ٢٥ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٢٩(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

مشروع القانون  اللجنة بشأن باب     تقريرشكرا ، هل يوافق الس على تثبيت        
  يف املضبطة ؟

  

  )افقةأغلبية مو(
  ٥ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .مشروع القانون يف املضبطة اللجنة بشأن باب  تقريرإذن يثبت 
  

باعتماد امليزانية مشروع قانون تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية خبصوص (
 ١٠  :) مشروع القانون -٣: م ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥العامة للدولة للسنتني املاليتني 

  
  

  مشروع قانون 
  م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥د امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني باعتما

 ١٥  : الديباجة -١

  :نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون 
  ، حنن محد بن عيسى آل خليفة" 

   .ملك مملكة البحرين
  على الدستور ، االطالعبعد 

 ٢٠وعلى األخص م بشأن امليزانية العامة للدولة ، ٢٠٠٢لسنة ) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقم 

  ،) ٢٥(و) ٢٤(و) ٢٣(و) ٢٢(املواد 
  م بإصدار سندات التنمية ، والقوانني املعدلة له ، ١٩٧٧لسنة ) ١٥( وعلى املرسوم بقانون رقم 

  : " .أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 
  

 ٢٥  :توصية اللجنة 

  ) ٢٣(و) ٢٢(وعلى األخص املواد " اب حبذف عبارة  املوافقة على تعديل جملس النو-
  " .بشأن امليزانية العامة للدولة " الواردة بعد عبارة ) " ٢٥(و) ٢٤(و

  
  :نص املادة بعد التعديل 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٣٠(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  ، حنن محد بن عيسى آل خليفة" 
   .ملك مملكة البحرين

  على الدستور ،طالع بعد اال
  ن امليزانية العامة للدولة ، م بشأ٢٠٠٢لسنة ) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقم 
 ٥  م بإصدار سندات التنمية ، والقوانني املعدلة له ،١٩٧٧لسنة ) ١٥( وعلى املرسوم بقانون رقم 

  : "أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 
  
  ) :١( بالنسبة للمادة -٢

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 
 ١٠  م مببلغ ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ تقدر إيرادات الدولة يف ميزانية السنتني املاليتني "

ملياران ومخسمائة ومخسة وعشرون مليون وسبعمائة وعشرة ( دينار ) ٢,٥٢٥,٧١٠,٠٠٠(
مليار (دينار ) ١,٢٥٥,١١٤,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) آالف دينار 

  ، ونصيب السنة املالية ) وأربعة عشر ألف دينار ومائتان ومخسة ومخسون مليون ومائة 
مليار ومائتان وسبعون مليون ومخسمائة وستة (دينار ) ١,٢٧٠,٥٩٦,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦

 ١٥  " .املرافقني هلذا القانون ) ٢(و) ١(، وفقًا للجدولني رقمي ) وتسعون ألف دينار 

  :توصية اللجنة 
مة وجملس النواب بتعديل مقدار إيرادات الدولة يف  املوافقة على ما مت االتفاق عليه بني احلكو-

  .م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ميزانية السنتني املاليتني 
  

 ٢٠  :نص املادة بعد التعديل 

  م مببلغ ٢٠٠٦ و٢٠٠٥تقدر إيرادات الدولة يف ميزانية السنتني املاليتني " 
ني مليارين ومخسمائة ومثانية وعشرين مليون وتسعمائة وست( دينار ) ٢,٥٢٨,٩٦٠,٠٠٠(

مليار ( دينار ) ١,٢٥٤,٢٣٠,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) ألف دينار 
م ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) ومائتان وأربعة ومخسون مليون ومائتان وثالثون ألف دينار 

 ٢٥مليار ومائتان وأربعة وسبعون مليون وسبعمائة وثالثون ( دينار) ١,٢٧٤,٧٣٠,٠٠٠(مبلغ 

  " .املرافقني هلذا القانون ) ٢(و) ١( ، وفقًا للجدولني رقمي )ألف دينار 
  



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٣١(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  ) :٢( بالنسبة للمادة -٣
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 

  م مببلغ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥تقدر املصروفات اإلمجالية للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني " 
ثون مليون ومائة وأربعة وسبعون ملياران ومثامنائة وأربعة وثال( دينار ) ٢,٨٣٤,١٧٤,٠٠٠(

 ٥مليار ( دينار ) ١,٣٩١,٦٤١,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) ألف دينار 

، ونصيب السنة املالية ) وثالمثائة وواحد وتسعون مليون وستمائة وواحد وأربعون ألف دينار 
عون مليون مليار وأربعمائة واثنان وأرب( دينار ) ١,٤٤٢,٥٣٣,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦
  " .املرافق هلذا القانون ) ١(، وفقًا للجدول رقم )  وثالثة وثالثون ألف دينار ةومخسمائ

  

 ١٠  :توصية اللجنة 

 املوافقة على ما مت االتفاق عليه بني احلكومة وجملس النواب بتعديل مقدار املصروفات -
  .م ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥اإلمجالية للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني 

  :املادة بعد التعديل نص 
  م مببلغ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥تقدر املصروفات اإلمجالية للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني " 
 ١٥  ثالثة مليارات وأربعون مليون وأربعمائة وعشرة آالف (  دينار )٣,٠٤٠,٤١٠,٠٠٠(

مليار ( دينار ) ١,٤٦٢,٨٣٣,٤٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) دينار 
، ونصيب السنة ) عمائة واثنان وستون مليون ومثامنائة وثالثة وثالثون ألف وأربعمائة دينار وأرب

مليار ومخسمائة وسبعة وسبعون مليون ( دينار ) ١,٥٧٧,٥٧٦,٦٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦املالية 
  املرافق هلذا ) ١(، وفقًا للجدول رقم ) ومخسمائة وستة وسبعون ألف وستمائة دينار 

 ٢٠  " .القانون 
  

  ) :٣( بالنسبة للمادة -٤
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 

  م مببلغ٢٠٠٦ و٢٠٠٥تقدر املصروفات املتكررة للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني " 
 ٢٥ملياران ومائة وأربعة وأربعون مليون ومائة وأربعة وسبعون ( دينار ) ٢,١٤٤,١٧٤,٠٠٠(

مليار ( دينار ) ١,٠٤٦,٦٤١,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) ألف دينار 
م ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) وستة وأربعون مليون وستمائة وواحد وأربعون ألف دينار 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٣٢(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

مليار وسبعة وتسعون مليون ومخسمائة وثالثة وثالثون ( دينار ) ١,٠٩٧,٥٣٣,٠٠٠(مبلغ 
  " . القانون املرافقني هلذا) ٣(و) ١(، وفقًا للجدولني رقمي ) ألف دينار

  

  :توصية اللجنة 
 ٥ املوافقة على ما مت االتفاق عليه بني احلكومة وجملس النواب بتعديل مقدار املصروفات -

  .م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥املتكررة للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني 
  

  :نص املادة بعد التعديل 
  م مببلغ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ تقدر املصروفات املتكررة للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني" 

 ١٠مليارين ومائة وأربعة وثالثني مليون وتسعمائة واثنني وتسعني ( دينار ) ٢,١٣٤,٩٩٢,٠٠٠(

مليار ( دينار ) ١,٠٤٤,٧٢٤,٤٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) ألف دينار 
سنة ، ونصيب ال) وأربعة وأربعون مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة دينار 

مليار وتسعون مليون ومائتان وسبعة ( دينار ) ١,٠٩٠,٢٦٧,٦٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦املالية 
  " . املرافقني هلذا القانون ) ٣(و) ١(، وفقًا للجدولني رقمي ) وستون ألف وستمائة دينار 

 ١٥  ) :٤( بالنسبة للمادة -٥

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 
  م مببلغ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ يف ميزانية السنتني املاليتني تقدر مصروفات املشاريع للدولة" 
، يكون نصيب السنة املالية ) ستمائة وتسعون مليون دينار ( دينار ) ٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠(

، ونصيب ) ثالمثائة ومخسة وأربعون مليون دينار ( دينار ) ٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥
 ٢٠  ئة ومخسة وأربعون مليون ثالمثا( دينار ) ٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦السنة املالية 

  " .املرافقني هلذا القانون ) ٤(و) ١(، وفقًا للجدولني رقمي ) دينار 
  

  :توصية اللجنة 
 املوافقة على ما مت االتفاق عليه بني احلكومة وجملس النواب بتعديل مقدار مصروفات -

 ٢٥  .م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥املشاريع للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني 

  
  :بعد التعديل نص املادة 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٣٣(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  م مببلغ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥تقدر مصروفات املشاريع للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني " 
، ) تسعمائة ومخسة ماليني وأربعمائة ومثانية عشر ألف دينار ( دينار ) ٩٠٥,٤١٨,٠٠٠(

أربعمائة ومثانية عشر ( دينار ) ٤١٨,١٠٩,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥يكون نصيب السنة املالية 
) ٤٨٧,٣٠٩,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) ومائة وتسعة آالف دينار مليون 
 ٥  ، وفقًا للجدولني رقمي ) أربعمائة وسبعة ومثانون مليون وثالمثائة وتسعة آالف دينار ( دينار 

  ".املرافقني هلذا القانون ) ٤(و) ١(
  

  ) :٥( بالنسبة للمادة -٦
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 

 ١٠) ٣٠٨,٤٦٤,٠٠٠(م مببلغ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥يقدر العجز يف ميزانية الدولة للسنتني املاليتني " 

، يكون نصيب السنة املالية ) ثالمثائة ومثانية ماليني وأربعمائة وأربعة وستون ألف دينار ( دينار 
مائة وستة وثالثون مليون ومخسمائة وسبعة ( دينار ) ١٣٦,٥٢٧,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥

مائة (دينار ) ١٧١,٩٣٧,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) ألف دينار وعشرون 
املرافق ) ١(، وفقًا للجدول رقم ) وواحد وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثالثون ألف دينار 

 ١٥  " .هلذا القانون ، على أن يغطى العجز باالقتراض 

  
  :توصية اللجنة 

ني احلكومة وجملس النواب بتعديل مقدار العجز يف ميزانية املوافقة على ما مت االتفاق عليه ب" 
  .م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥الدولة للسنتني املاليتني 

  ٢٠ 

  :نص املادة بعد التعديل 
) ٥١١,٤٥٠,٠٠٠(م مببلغ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥يقدر العجز يف ميزانية الدولة للسنتني املاليتني " 

، يكون نصيب السنة ) نار مخسمائة وأحد عشر مليونا وأربعمائة ومخسني ألف دي( دينار 
مائتان ومثانية ماليني وستمائة وثالثة آالف ( دينار ) ٢٠٨,٦٠٣,٤٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥املالية 

 ٢٥ثالمثائة ( دينار ) ٣٠٢,٨٤٦,٦٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) وأربعمائة دينار 

املرافق هلذا ) ١(دول رقم ، وفقًا للج) واثنان مليون ومثامنائة وستة وأربعون ألف وستمائة دينار 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٣٤(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

القانون ، على أن يغطى العجز باالقتراض من املؤسسات املالية احمللية والصناديق العربية 
  " .واإلسالمية 

  

  ) :٦( بالنسبة للمادة -٧
 ٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 

 طبقًا لألنظمة املالية ، املرافق هلذا القانون) ٢(تستوىف مجيع اإليرادات الواردة يف اجلدول رقم " 
  " .وتدفع مجيعها للحساب العمومي للدولة بوزارة املالية واالقتصاد الوطين 

  

  :توصية اللجنة 
 ١٠) للدولة بوزارة املالية و االقتصاد الوطين (  املوافقة على تعديل جملس النواب حبذف عبارة -

  .الواردة يف اية املادة 
  

  :نص املادة بعد التعديل 
املرافق هلذا القانون طبقًا لألنظمة املالية ، ) ٢(وىف مجيع اإليرادات الواردة يف اجلدول رقم تست" 

 ١٥  " .وتدفع مجيعها للحساب العمومي 

  ) :٧( بالنسبة للمادة -٨
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 

فق تقسيمات املرافقني هلذا القانون و) ٤(و) ٣(تصرف النفقات الواردة يف اجلدولني رقمي " 
امليزانية والتعليمات اخلاصة ا ، وال جيوز استعمال االعتماد يف غري ما خصص له أو إصدار أمر 

 ٢٠  " .بالصرف مبا جياوز االعتماد املقرر ، أو االرتباط بأي مصروف ليس له اعتماد يف امليزانية 

  
  :توصية اللجنة 

  .ة توصي اللجنة باملوافقة على املادة كما وردت من احلكوم
  
 ٢٥  ) :٨( بالنسبة للمادة -٩

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٣٥(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  ) ٦٧,٥٩١,٠٠٠(خيول وزير املالية واالقتصاد الوطين ، أثناء تنفيذ امليزانية بتوزيع مبلغ " 
املرصودة ضمن حساب ) سبعة وستون مليون ومخسمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 

كومية مبيزانية املصروفات املتكررة للسنتني املذكورتني ، تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احل
ثالثة وثالثون مليون ( دينار ) ٣٣,٤٤٩,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥يكون نصيب السنة املالية 

 ٥  م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) وأربعمائة وتسعة وأربعون ألف دينار 

، وذلك ) وأربعون ألف دينار أربعة وثالثون مليون ومائة واثنان ( دينار ) ٣٤,١٤٢,٠٠٠(
على الوزارات واجلهات احلكومية املعنية ، وعلى الوزير إشعار جملس الوزراء وجملس النواب 
وجملس الشورى بتوزيعات هذه املبالغ ، وإجراء التعديالت الالزمة على أرقام امليزانية املتكررة 

  " .وفقًا لذلك 
  ١٠ 

  :توصية اللجنة 
تفاق عليه بني احلكومة وجملس النواب بتعديل مقدار املبالغ املخول  املوافقة على ما مت اال-

بتوزيعها وزير املالية ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احلكومية مبيزانية 
  .م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥املصروفات املتكررة للسنتني املاليتني 

 ١٥  .الواردة يف صدر هذه املادة " واالقتصاد الوطين " حذف عبارة 

  :وافقة على التعديالت اليت أوردها جملس النواب وذلك بـ امل
 " .وذلك على الوزارات واجلهات احلكومية " الواردة بعد عبارة " املعنية "  حذف كلمة -
  " .وعلى الوزير " الواردة بعد عبارة " إشعار " بكلمة " إبالغ "  استبدال كلمة -

  

 ٢٠  :نص املادة بعد التعديل 

مائة وثالثون ( دينار ) ١٣٠,٩٥٠,٩٠٠(ة ، أثناء تنفيذ امليزانية بتوزيع مبلغ خيول وزير املالي" 
املرصودة ضمن حساب تقديرات أخرى ) مليون وتسعمائة ومخسون ألف وتسعمائة دينار 

للوزارات واجلهات احلكومية مبيزانية املصروفات املتكررة للسنتني املذكورتني ، يكون نصيب 
سبعة وستون مليون ومثامنائة ومخسة ( دينار ) ٦٧,٨٦٥,٠٠٠ (م مبلغ٢٠٠٥السنة املالية 

 ٢٥ثالثة ( دينار ) ٦٣,٠٨٥,٩٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) وستون ألف دينار 

، وذلك على الوزارات واجلهات ) وستون مليون ومخسة ومثانون ألف وتسعمائة دينار 
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النواب وجملس الشورى بتوزيعات هذه احلكومية ، وعلى الوزير إبالغ جملس الوزراء وجملس 
  " .املبالغ ، وإجراء التعديالت الالزمة على أرقام امليزانية املتكررة وفقًا لذلك 

  

  ) :٩( بالنسبة للمادة -١٠
 ٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 

ود القواعد يصدر وزير املالية واالقتصاد الوطين التعليمات الالزمة لتنفيذ هذه امليزانية يف حد" 
  " .املنصوص عليها يف هذا القانون 

  

  :توصية اللجنة 
 ١٠  .الواردة يف صدر هذه املادة " واالقتصاد الوطين "  حذف عبارة -

  

  :نص املادة بعد التعديل 
يصدر وزير املالية التعليمات الالزمة لتنفيذ هذه امليزانية يف حدود القواعد املنصوص عليها يف " 

  " .هذا القانون 
  ١٥ 

  ) :١٠( بالنسبة للمادة -١١
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون 

   تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من أول يناير - كل فيما خيصه -على الوزراء " 
  .م ، وينشر يف اجلريدة الرمسية ٢٠٠٥

 ٢٠   .ملك مملكة البحرين

  محد بن عيسى آل خليفة
  : صدر يف قصر الرفاع

     بتاريـخ        
  ........ "املوافـق 

  ٢٥ 

  :توصية اللجنة 
  .توصي اللجنة باملوافقة على املادة كما وردت من احلكومة 

  :مقررو اللجنة 
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  :اتفقت اللجنة على تعيني مقرري بنود امليزانية على النحو التايل 
تاذ تعيني العضو السيد حممد إبراهيم الشروقي مقررا أصليا والعضو األس            : بند اإليرادات -

  .خالد حسني املسقطي مقررا احتياطيا 
تعيني العضو الدكتور هاشم حسن الباش مقررا أصليا والعضو الـسيد              : بند املصروفات -

 ٥  .مجيل علي املتروك مقررا احتياطيا 

 تعيني العضو األستاذ خالد حسني املسقطي مقررا أصليا والعضو : مشروع القانون -
  .شروقي مقررا احتياطيا السيد حممد إبراهيم ال

  واألمر معروض على الس املوقر للتفضل بالنظر ،،،
  

 ١٠                     مجال حممد فخرو     الدكتور هاشم حسن الباش

        نائب رئيس اللجنة                       رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية
  )انتهى تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون(

  
ثانيا (

ً
مشروع قانون باعتماد مالحظات جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص : 

 ١٥   :)م٢٠٠٦ و٢٠٠٥امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني 

  
 م٢٠٠٥ يوليو ٦: التاريخ 

   احملترم    السيد الفاضل مجال حممد فخرو  
  رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية

 ٢٠  باعتماد امليزانية العامة للدولة (  ) لسنة (  ) ون رقم مشروع قان: املوضوع 

  م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥للسنتني املاليتني 
   

م ، أرفق معايل النائب األول لرئيس جملس الشورى ضمن كتابه           ٢٠٠٥يوليو  ٦بتاريخ    
، نسخة من املشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك ملناقشته          ) م٢٠٠٥  - ٧ -٢٢٦/١٥(رقم  

 ٢٥  .عليه للجنة الشئون املالية واالقتصادية وإبداء املالحظات 
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 ، عقدت جلنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها اخلامس         ٢٠٠٥ يوليو   ٦وبتاريخ    
  واخلمسني ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ومرفقاته ، وقرار جملس النـواب               

 ، وذلك حبـضور املستـشارين      بشأنه ، وتقرير جلنة الشئون املالية والقتصادية مبجلس النواب        
  .القانونيني واالختصاصي القانوين بالس 

  ٥ 

 إىل عدم خمالفة مـشروع القـانون ملبـادئ    - بعد نقاش مستفيض   -وانتهت اللجنة   
  .وأحكام الدستور 

  

  :  توصية اللجنة 
 ١٠  :وبالتايل فإن اللجنة توصي مبا يلي 

تماد امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني باع(  ) لسنة (  )  مشروع قانون رقم علىاملوافقة " 
  " .م لسالمته من الناحية القانونية والدستورية ٢٠٠٦ و٢٠٠٥

    

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،
  ١٥ 

  حممد هادي احللواجي            
                            رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية      

  
 )انتهت املالحظات(

  ٢٠ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة للمشروع ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو خالد املسقطي 
 ٢٥) ب(من دستور مملكة البحرين يف الفقرة       ) ١٠٩(شكرا سيدي الرئيس ، املادة      

يرادات الدولـة  تعد احلكومة مشروع قانون امليزانية السنوية الشاملة إل      " تنص على أن    
،  وتقدمه إىل جملس النواب قبل انتهاء السنة املالية بشهرين على األقـل            ، ومصروفاا

، وجيوز إدخال أي     وإحالته إىل جملس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور         ملناقشته
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سيدي الرئيس ، مشروع القانون باعتماد       . "امليزانية باالتفاق مع احلكومة      تعديل على 
م واملعروض أمـامكم يلخـص      ٢٠٠٦-٢٠٠٥يزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني      امل

ويعرض ما متت مناقشته واعتماده من قبل اإلخوة واألخوات أعضاء الـس خـالل              
  واملوضوع معروض على الـس للتفـضل بـالنظر ،          . اجلزء األول من هذه اجللسة      

 ٥  .وشكرا 

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري شكرا 
  

 ١٠ :العضو عبدالرمحن مجشري 

 من خالل مناقشتنا    -شكرا سيدي الرئيس ، قبل مناقشة مواد مشروع القانون          
 الحظنا أن احلكومة مل تأخذ رأي جملس الشورى مما أحدث إرباكًا ،       -ألبواب امليزانية   

ا املوضوع حتصيل حاصل ، واحلكومة ال ترد على استفسارات اإلخوة األعضاء ، وكأمن        
وأقترح على مكتب الس أن يفعل آليـة        . وهذا ال جيوز ونرجو أال يتكرر مستقبالً        

 ١٥معينة ملناقشة امليزانية حبيث يكون هناك اتفاق بني جملسي الشورى والنواب واحلكومة            

  .إذا ما حدث أي تغيري يف أي باب من أبواب امليزانية ، وشكرا 
  
 :ــــــس الرئيــــــــــــ

تفضل األخ مقـرر    . شكرا ، لقد تطرق إىل هذا األمر األخ حممد حسن باقر            
 ٢٠  .اللجنة 

  

  
  

 :العضو خالد املسقطي 

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح نقطة مهمة لإلخوة أعضاء الس وهي             

  هذه امليزانية كان طبقًا لالئحة الداخلية ، وقد مـارس          ةأن ما اتبع من إجراءات ملناقش     
جملس الشورى دوره التشريعي إلقرار هذه امليزانية ، وجملس النواب كذلك ميارس دوره 
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الرقايب باإلضافة إىل دوره التشريعي عند مناقشته للميزانية ، وكذلك فـإن الالئحـة              
الداخلية لكال السني مل تذكر صراحة عدم إمكانية التعاون بني السني وكـذلك مل              

، وعليه ميكن أن يكون هناك تنسيق بني السني ، وقد حدث            تذكر نوع هذا التعاون     
مثل هذا األمر عند مناقشة هذه امليزانية ، فقد كانت هناك مباحثات غري رمسية وكـان   

 ٥  . هناك اتصال مباشر بني أعضاء جلنيت الشئون املالية واالقتصادية يف السني ، وشكرا 

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .ل سعادة األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير املالية شكرا ، تفض
  

 ١٠ :وزيـــر املاليـــــــــــة 

  شكرا معايل الرئيس ، غري صحيح أننا ال نرد علـى استفـسارات اإلخـوة               
األعضاء ، فكل نقطة تثار نسجلها ونرد عليها ، وحنن نستمع إىل عدة مالحظات ونرد         

حنن اجتمعنا مع اإلخوة يف جملس . بعه يف جملس النواب عليها مجيعا ، وهذا األسلوب نت    
النواب وكذلك مع اإلخوة يف اللجنة وأجبنا عن استفسارام ، وحنن معكم لنؤكـد              
 ١٥لكم ما هو موجود يف امليزانية ، وليس هناك اختالف بني تعاملنا مع اإلخوة يف جملس                 

  .النواب وبينكم ، وشكرا 
  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  كرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟ش
  ٢٠ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  
  

 ٢٥ :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ ؟ 
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  )أغلبية موافقة(

 :الرئيــــــــــــــــــس 

وننتقل إىل مناقشة مواده مادة مادة ، . إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ 
 ٥  .خ مقرر اللجنة تفضل األ

  
 :العضو خالد املسقطي 

حنن محد بن عيسى "  : نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون: الديباجة 
على الدستور ، وعلى املرسوم بقانون بعد اإلطالع  . مملكة البحرين ملك ، آل خليفة

 ١٠   )٢٢(م بشأن امليزانية العامة للدولة ، وعلى األخص املواد ٢٠٠٢لسنة ) ٣٩(رقم 

م بإصدار ١٩٧٧لسنة ) ١٥(، وعلى املرسوم بقانون رقم ) ٢٥(و) ٢٤(و) ٢٣(و
سندات التنمية ، والقوانني املعدلة له ، أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت 

باملوافقة على تعديل جملس : توصي اللجنة : " . نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 
الواردة ) " ٢٥(و) ٢٤(و) ٢٣(و) ٢٢( املواد وعلى األخص" النواب حبذف عبارة 

 ١٥: نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون " . بشأن امليزانية العامة للدولة " بعد عبارة 

على الدستور ، طالع بعد اال . ملك مملكة البحرين ، حنن محد بن عيسى آل خليفة" 
عامة للدولة ، وعلى م بشأن امليزانية ال٢٠٠٢لسنة ) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقم 

  م بإصدار سندات التنمية ، والقوانني املعدلة ١٩٧٧لسنة ) ١٥( املرسوم بقانون رقم 
  له ، أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه 

 ٢٠  : " . وأصدرناه 

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على الديباجة ؟
  

 ٢٥  )حظاتال توجد مال( 

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 
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  أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٥ :الرئيــــــــــــــــــس 

، تفضل األخ مقـرر     ) ١(وننتقل إىل املادة    . إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة      
  .اللجنة 

  
 :العضو خالد املسقطي 

 ١٠تقدر إيرادات الدولة  ": نص املادة كما ورد يف مشروع القانون : ) ١(املادة 

  دينار ) ٢,٥٢٥,٧١٠,٠٠٠(م مببلغ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥يف ميزانية السنتني املاليتني 
، يكون ) ملياران ومخسمائة ومخسة وعشرون مليون وسبعمائة وعشرة آالف دينار ( 

مليار ومائتان ومخسة  ( دينار) ١,٢٥٥,١١٤,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥نصيب السنة املالية 
  م مبلغ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) ومخسون مليون ومائة وأربعة عشر ألف دينار 

 ١٥مليار ومائتان وسبعون مليون ومخسمائة وستة وتسعون ( دينار ) ١,٢٧٠,٥٩٦,٠٠٠(

توصي اللجنة " . املرافقني هلذا القانون ) ٢(و) ١(، وفقًا للجدولني رقمي ) ألف دينار 
وافقة على ما مت االتفاق عليه بني احلكومة وجملس النواب بتعديل مقدار إيرادات بامل

نص املادة وعلى ذلك يكون .  م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥الدولة يف ميزانية السنتني املاليتني 
م ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥تقدر إيرادات الدولة يف ميزانية السنتني املاليتني : " بعد التعديل 

 ٢٠ مليارين ومخسمائة ومثانية وعشرين مليون وتسعمائة (دينار ) ٢٨,٩٦٠,٠٠٠. (مببلغ 

) ١,٢٥٤,٢٣٠,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) وستني ألف دينار 
، ونصيب ) مليار ومائتان وأربعة ومخسون مليون ومائتان وثالثون ألف دينار ( دينار 

ان وأربعة وسبعون مليار ومائت( دينار ) ١,٢٧٤,٧٣٠,٠٠٠( مبلغ ٢٠٠٦السنة املالية 
املرافقني هلذا ) ٢(و) ١(، وفقًا للجدولني رقمي ) مليون وسبعمائة وثالثون ألف دينار 

 ٢٥  ".القانون 
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 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

 ٥ :العضو عبداجلليل الطريف 

رقمني كما وردا من احلكومة وكما وردا من        شكرا سيدي الرئيس ، مبقارنة ال     
  دينـار إىل امليزانيـة     ) ٣,٢٥٠,٠٠٠(جملس النواب هل نفهم أن النـواب أضـافوا          

  .للسنتني ؟ وشكرا 
  

 ١٠ :الرئيــــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير املالية 
  

 :وزيـــــــر املاليــــــــة 

برميل الـيت  ) ٥٠,٠٠٠(را سيدي الرئيس ، التعديالت تشمل ختفيف الـ      شك
 ١٥فقدا البحرين باإلضافة إىل اإليرادات عن طريق إعادة تقدير إيرادات الـنفط حلقـل              

البحرين واملصفاة ، والرقم املعروض أمامكم هو خالصة اإليرادات كمـا مت االتفـاق         
  . عليها ، وشكرا 

  
 :ـس الرئيـــــــــــــــــ

 ٢٠  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

 ٢٥  بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟) ١(أطرح للتصويت املادة 
  

  )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيــــــــــــــــــس 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٤٤(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  تفضل األخ مقرر   وننتقل إىل املادة التالية ،      . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
  .اللجنة 

 :العضو خالد املسقطي 

تقدر املصروفات  " : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون) : ٢(املادة 
 ٥  م مببلغ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥اإلمجالية للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني 

  ملياران ومثامنائة وأربعة وثالثون مليون ومائة ( دينار ) ٢,٨٣٤,١٧٤,٠٠٠(
  م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) سبعون ألف دينار وأربعة و

مليار وثالمثائة وواحد وتسعون مليون وستمائة وواحد ( دينار ) ١,٣٩١,٦٤١,٠٠٠(
) ١,٤٤٢,٥٣٣,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) وأربعون ألف دينار 

 ١٠، ) ثة وثالثون ألف دينار  وثالةمليار وأربعمائة واثنان وأربعون مليون ومخسمائ( دينار 

باملوافقة على ما مت توصي اللجنة " . املرافق هلذا القانون ) ١(وفقًا للجدول رقم 
االتفاق عليه بني احلكومة وجملس النواب بتعديل مقدار املصروفات اإلمجالية للدولة يف 

  نص املادة بعد   يكونوعلى ذلك. م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ميزانية السنتني املاليتني 
   ٢٠٠٥تقدر املصروفات اإلمجالية للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني : " عديل الت
 ١٥ثالثة مليارات وأربعون مليون (  دينار )٣,٠٤٠,٤١٠,٠٠٠(م مببلغ ٢٠٠٦و

  م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) وأربعمائة وعشرة آالف دينار 
ستون مليون ومثامنائة وثالثة مليار وأربعمائة واثنان و( دينار ) ١,٤٦٢,٨٣٣,٤٠٠(

  م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) وثالثون ألف وأربعمائة دينار 
مليار ومخسمائة وسبعة وسبعون مليون ومخسمائة وستة (  دينار )١,٥٧٧,٥٧٦,٦٠٠(

 ٢٠  " .املرافق هلذا القانون ) ١(، وفقًا للجدول رقم ) وسبعون ألف وستمائة دينار 

  
 :ـــــــس الرئيـــــــــــ

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 ٢٥  )ال توجد مالحظات(

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٤٥(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
 :الرئيــــــــــــــــــس 

 ٥ملاذا امتنعت عـن    األخ عبدالرمحن مجشري    . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       

  التصويت ؟
  

 :العضو عبدالرمحن مجشري 

  شكرا سيدي الرئيس ، لقد أوضحت رأيي عند مناقـشة بـاب املـصروفات              
 ١٠  .سابقًا ، وشكرا 

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .شكرا ، وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 ١٥ :العضو خالد املسقطي 

تقدر املصروفات  " : املادة كما ورد يف مشروع القانوننص ) : ٣(املادة 
  م مببلغ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥املتكررة للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني 

  ملياران ومائة وأربعة وأربعون مليون ومائة ( دينار ) ٢,١٤٤,١٧٤,٠٠٠(
  م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) وأربعة وسبعون ألف دينار 

 ٢٠مليار وستة وأربعون مليون وستمائة وواحد وأربعون ( دينار ) ١,٠٤٦,٦٤١,٠٠٠(

مليار ( دينار ) ١,٠٩٧,٥٣٣,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) ألف دينار 
، وفقًا للجدولني رقمي ) وسبعة وتسعون مليون ومخسمائة وثالثة وثالثون ألف دينار 

باملوافقة على ما مت االتفاق عليه بني جنة توصي الل" . املرافقني هلذا القانون ) ٣(و) ١(
احلكومة وجملس النواب بتعديل مقدار املصروفات املتكررة للدولة يف ميزانية السنتني 

 ٢٥تقدر  ":  يكون نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك. م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥املاليتني 

   مببلغ م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥املصروفات املتكررة للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني 
  مليارين ومائة وأربعة وثالثني مليون وتسعمائة ( دينار ) ٢,١٣٤,٩٩٢,٠٠٠(



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٤٦(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) واثنني وتسعني ألف دينار 
مليار وأربعة وأربعون مليون وسبعمائة وأربعة ( دينار ) ١,٠٤٤,٧٢٤,٤٠٠(

  م مبلغ ٢٠٠٦ية ، ونصيب السنة املال) وعشرون ألف وأربعمائة دينار 
مليار وتسعون مليون ومائتان وسبعة وستون ألف ( دينار ) ١,٠٩٠,٢٦٧,٦٠٠(

 ٥  " . املرافقني هلذا القانون ) ٣(و) ١(، وفقًا للجدولني رقمي ) وستمائة دينار 

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 ١٠  )ال توجد مالحظات(

  
 :ـــــس الرئيـــــــــــــ

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

 ١٥  )أغلبية موافقة(

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
  .اللجنة 

  ٢٠ 

 :العضو خالد املسقطي 

تقدر مصروفات  : " ورد يف مشروع القانوننص املادة كما ) : ٤(املادة 
  م مببلغ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥املشاريع للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني 

، يكون نصيب السنة ) ستمائة وتسعون مليون دينار ( دينار ) ٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠(
 ٢٥  ثالمثائة ومخسة وأربعون مليون ( دينار ) ٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥املالية 

ثالمثائة ( دينار ) ٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦ب السنة املالية ، ونصي) دينار 
  املرافقني هلذا ) ٤(و) ١(، وفقًا للجدولني رقمي ) ومخسة وأربعون مليون دينار 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٤٧(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

باملوافقة على ما مت االتفاق عليه بني احلكومة وجملس النواب توصي اللجنة " . القانون 
   ٢٠٠٥يزانية السنتني املاليتني بتعديل مقدار مصروفات املشاريع للدولة يف م

تقدر مصروفات املشاريع : " نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون . م ٢٠٠٦و
  دينار ) ٩٠٥,٤١٨,٠٠٠(م مببلغ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للدولة يف ميزانية السنتني املاليتني 

 ٥ية ، يكون نصيب السنة املال) تسعمائة ومخسة ماليني وأربعمائة ومثانية عشر ألف دينار(

أربعمائة ومثانية عشر مليون ومائة وتسعة (دينار ) ٤١٨,١٠٩,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥
  دينار ) ٤٨٧,٣٠٩,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) آالف دينار

، وفقًا للجدولني رقمي ) أربعمائة وسبعة ومثانون مليون وثالمثائة وتسعة آالف دينار ( 
  ." املرافقني هلذا القانون ) ٤(و) ١(

  ١٠ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  ١٥ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٠ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  ننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        و. إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
  .اللجنة 

 :العضو خالد املسقطي 

 ٢٥يقدر العجز يف ميزانية  : "  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون) :٥(املادة 

  دينار ) ٣٠٨,٤٦٤,٠٠٠(م مببلغ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الدولة للسنتني املاليتني 
  ، يكون نصيب ) ستون ألف دينار ثالمثائة ومثانية ماليني وأربعمائة وأربعة و( 

مائة وستة وثالثون مليون ( دينار ) ١٣٦,٥٢٧,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥السنة املالية 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٤٨(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) ومخسمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 
مائة وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وثالثون ( دينار ) ١٧١,٩٣٧,٠٠٠(

املرافق هلذا القانون ، على أن يغطى العجز ) ١(ا للجدول رقم ، وفقً) ألف دينار 
باملوافقة على ما مت االتفاق عليه بني احلكومة وجملس توصي اللجنة " . باالقتراض 

 ٥. م ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥النواب بتعديل مقدار العجز يف ميزانية الدولة للسنتني املاليتني 

 العجز يف ميزانية الدولة للسنتني يقدر: " نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون 
مخسمائة وأحد عشر ( دينار ) ٥١١,٤٥٠,٠٠٠(م مببلغ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥املاليتني 

  م مبلغ ٢٠٠٥، يكون نصيب السنة املالية ) مليونا وأربعمائة ومخسني ألف دينار 
مائتان ومثانية ماليني وستمائة وثالثة آالف وأربعمائة ( دينار ) ٢٠٨,٦٠٣,٤٠٠(

 ١٠ثالمثائة ( دينار ) ٣٠٢,٨٤٦,٦٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) دينار 

) ١(، وفقًا للجدول رقم ) واثنان مليون ومثامنائة وستة وأربعون ألف وستمائة دينار 
املرافق هلذا القانون ، على أن يغطى العجز باالقتراض من املؤسسات املالية احمللية 

  " .والصناديق العربية واإلسالمية 
  

 ١٥ :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٢٠ :الرئيــــــــــــــــــس 

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
 :الرئيــــــــــــــــــس 

 ٢٥  تقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        ونن. إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       

  .اللجنة 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٤٩(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  
 :العضو خالد املسقطي 

تستوىف مجيع  : "  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون) :٦(املادة 
املرافق هلذا القانون طبقًا لألنظمة املالية ، وتدفع ) ٢(اإليرادات الواردة يف اجلدول رقم 

 ٥توصي اللجنة  " . رة املالية واالقتصاد الوطين مجيعها للحساب العمومي للدولة بوزا

  للدولة بوزارة املالية واالقتصاد " باملوافقة على تعديل جملس النواب حبذف عبارة 
تستوىف : " نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون . الواردة يف اية املادة " الوطين 

ذا القانون طبقًا لألنظمة املالية ، املرافق هل) ٢(مجيع اإليرادات الواردة يف اجلدول رقم 
  " .وتدفع مجيعها للحساب العمومي 

  ١٠ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(

  ١٥ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٠ 

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
  .اللجنة 

  
 ٢٥ :العضو خالد املسقطي 



 ١ي الفصل التشریع/ ٣االنعقاد  / ٢لمضبطة االستثنائیة ا)    ١٥٠(                 م١٣/٧/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

تصرف النفقات  : "  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون) :٧(املادة 
انون وفق تقسيمات امليزانية املرافقني هلذا الق) ٤(و) ٣(الواردة يف اجلدولني رقمي 

والتعليمات اخلاصة ا ، وال جيوز استعمال االعتماد يف غري ما خصص له أو إصدار 
أمر بالصرف مبا جياوز االعتماد املقرر ، أو االرتباط بأي مصروف ليس له اعتماد يف 

 ٥  . باملوافقة على املادة كما وردت من احلكومة توصي اللجنة" . امليزانية 
  

 :ــــــــــــــــــس الرئي

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 ١٠  )ال توجد مالحظات(

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

 ١٥  )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .خ مقرر اللجنة وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األ. إذن تقر هذه املادة  
  

 ٢٠ :العضو خالد املسقطي 

خيول وزير املالية  : "  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون) :٨(املادة 
سبعة وستون ) ( ٦٧,٥٩١,٠٠٠(واالقتصاد الوطين ، أثناء تنفيذ امليزانية بتوزيع مبلغ 

املرصودة ضمن حساب تقديرات ) مليون ومخسمائة وواحد وتسعون ألف دينار 
ى للوزارات واجلهات احلكومية مبيزانية املصروفات املتكررة للسنتني املذكورتني ، أخر

 ٢٥ثالثة وثالثون ( دينار ) ٣٣,٤٤٩,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥يكون نصيب السنة املالية 

  م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) مليون وأربعمائة وتسعة وأربعون ألف دينار 
، ) ن مليون ومائة واثنان وأربعون ألف دينار أربعة وثالثو( دينار ) ٣٤,١٤٢,٠٠٠(

وذلك على الوزارات واجلهات احلكومية املعنية ، وعلى الوزير إشعار جملس الوزراء 
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وجملس النواب وجملس الشورى بتوزيعات هذه املبالغ ، وإجراء التعديالت الالزمة على 
قة على ما مت االتفاق عليه باملوافتوصي اللجنة " . أرقام امليزانية املتكررة وفقًا لذلك 

بني احلكومة وجملس النواب بتعديل مقدار املبالغ املخول بتوزيعها وزير املالية ضمن 
حساب تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احلكومية مبيزانية املصروفات املتكررة 

 ٥الواردة يف " واالقتصاد الوطين " حذف عبارة . م ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للسنتني املاليتني 

  املوافقة على التعديالت اليت أوردها جملس النواب وذلك .  هذه املادة صدر
وذلك على الوزارات واجلهات " الواردة بعد عبارة " املعنية "  حذف كلمة ●: بـ 

وعلى " الواردة بعد عبارة " إشعار " بكلمة " إبالغ "  استبدال كلمة ●" . احلكومية 
خيول وزير املالية ، أثناء تنفيذ : " عد التعديل نص املادة بوعلى ذلك يكون " . الوزير 

 ١٠مائة وثالثون مليون وتسعمائة ( دينار ) ١٣٠,٩٥٠,٩٠٠(امليزانية بتوزيع مبلغ 

املرصودة ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات ) ومخسون ألف وتسعمائة دينار 
ن نصيب واجلهات احلكومية مبيزانية املصروفات املتكررة للسنتني املذكورتني ، يكو

سبعة وستون مليون ومثامنائة ( دينار ) ٦٧,٨٦٥,٠٠٠(م مبلغ ٢٠٠٥السنة املالية 
) ٦٣,٠٨٥,٩٠٠(م مبلغ ٢٠٠٦، ونصيب السنة املالية ) ومخسة وستون ألف دينار 

 ١٥، وذلك على ) ثالثة وستون مليون ومخسة ومثانون ألف وتسعمائة دينار ( دينار 

لوزير إبالغ جملس الوزراء وجملس النواب الوزارات واجلهات احلكومية ، وعلى ا
وجملس الشورى بتوزيعات هذه املبالغ ، وإجراء التعديالت الالزمة على أرقام امليزانية 

  " .املتكررة وفقًا لذلك 
  

 ٢٠ :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٢٥ :الرئيــــــــــــــــــس 

  للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟أطرح 
  

  )أغلبية موافقة(
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 :الرئيــــــــــــــــــس 

  وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
  .اللجنة 

  
 ٥ :العضو خالد املسقطي 

يصدر وزير املالية : " لقانون  نص املادة كما ورد يف مشروع ا) :٩(املادة 
واالقتصاد الوطين التعليمات الالزمة لتنفيذ هذه امليزانية يف حدود القواعد املنصوص 

الواردة " واالقتصاد الوطين " حبذف عبارة توصي اللجنة  " . عليها يف هذا القانون 
 املالية يصدر وزير: " نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون . يف صدر هذه املادة 

 ١٠  التعليمات الالزمة لتنفيذ هذه امليزانية يف حدود القواعد املنصوص عليها يف هذا 

  " .القانون 
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 ١٥  )ال توجد مالحظات(

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  افقون عليها ؟أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املو
  

 ٢٠  )أغلبية موافقة(

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
  .اللجنة 

  ٢٥ 

 :العضو خالد املسقطي 
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 كل -على الوزراء  : " نص املادة كما ورد يف مشروع القانون) : ١٠(املادة 
م ، وينشر يف ٢٠٠٥ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من أول يناير  تنفيذ-فيما خيصه 

  صدر يف قصر  محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. اجلريدة الرمسية 
 باملوافقة على توصي اللجنة            " . املوافـق             : بتاريـخ  الرفاع

 ٥  .املادة كما وردت من احلكومة 

  
 :ـــــــــس الرئيـــــــــ

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 ١٠  )ال توجد مالحظات(

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

 ١٥  )أغلبية موافقة(

 :الرئيــــــــــــــــــس 

نون ،  وذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القا        . إذن تقر هذه املادة     
  فهل يوافق الس عليه يف جمموعه ؟

  

 ٢٠  )أغلبية موافقة(

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 ٢٥ :العضو خالد املسقطي 

شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أتقدم نيابة عن رئيس وأعضاء جلنة الـشئون              
السعادة أعضاء الس   املالية واالقتصادية إىل معاليكم وإىل اإلخوة واألخوات أصحاب         

املوقرين بالشكر على الدعم الذي حظيت به اللجنة من قبل اجلميع ، حيث مت إجنـاز                
هذا التقرير يف مدة قياسية عكست روح التعاون بيننا وبني جملس النواب وكذلك بني              
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مجيع أعضاء جملس الشورى ، وال أنسى أن أشيد باإلخوة يف األمانة العامـة واجلهـاز     
الذي تابع األمر بصورة شبه مستمرة ممثالً يف األستاذة فهيمة الزيـرة وبقيـة              اإلداري  

  .اإلخوة ، وشكرا 
  

 ٥ :الرئيــــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

شكرا سيدي الرئيس ، لقد ورد يف مشروع القانون رقم خيتلف عما أدرج يف              
 ١٠  . اللجنة ، فهل ذلك خطأ مطبعي ؟ وشكرا بداية تقرير

  
 :الرئيــــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور هاشم الباش 
  

 ١٥ :العضو الدكتور هاشم الباش 

  .شكرا سيدي الرئيس ، لقد مت تعديل هذا اخلطإ ، وشكرا 
مقاطعا(العضو عبداحلسن بوحسني 

ً
: ( 

ذا التعديل ، وشكر ا ولكننا مل خنطر.  
  

 ٢٠ :الرئيــــــــــــــــــس 

شكرا ، وبعد أن وافق الس على مشروع القانون يف جمموعه سنأخذ الـرأي              
وأعطى الكلمة لألخ املستشار القانوين للمجلس لتوضيح       . النهائي عليه يف هذه اجللسة      

  .آلية ذلك فليتفضل 
  

 ٢٥ :املستشار القانوني للمجلس 

جيوز مبوافقة الس يف األحـوال  ) ١١٤(ادة شكرا سيدي الرئيس ، مبوجب امل     
املستعجلة أخذ الرأي النهائي على املشروع يف ذات اجللسة اليت متت املوافقة عليه فيها              
وذلك بعد ساعة على األقل من االنتهاء من نظره مامل تقرر أغلبية أعضاء الس غـري                
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 ساعة ، وميكـن مبوافقـة   واآلن ليس هناك جمال لتأخري أخذ الرأي النهائي ملدة    . ذلك  
، ) ٧٨(أغلبية أعضاء الس أخذ الرأي النهائي اآلن ويكون التصويت حسب املـادة             

مبعىن أنه إذا أردنا أخذ الرأي النهائي على املشروع يف اجللـسة نفـسها يؤخـذ رأي               
األغلبية املوصوفة نداًء باالسم ، وبعد ذلك يؤخذ الرأي النهائي على املشروع يف ذات              

 ٥  .سة ، وشكرا اجلل

  
   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، إذن سيتم ذلك 
  

ًوهنا قام سعادة الرئيس بتالوة أمساء األعضاء نداء باالسم ألخذ رأيهم بصفة (
١٠ 

  )االستعجال يف قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون املذكور
  

  :العضو إبراهيم بشمي 
  .موافق 

  ١٥ 

  :العضو أمحد بوعالي 
  .موافق 

  :العضو ألس مسعان 
  .موافقة 

  ٢٠ 

  :العضو الدكتورة بهية اجلشي 
  .موافقة 

  
  :العضو مجيل املرتوك 

 ٢٥  ) غري موجود ( 
  

  :العضو السيد حبيب مكي 
  .موافق 
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  :العضو الدكتور محد السليطي 
  .موافق 

  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
 ٥  .موافق 

  
  :العضو خالد الشريف 

  ) غري موجود ( 
  

 ١٠  :لعضو خالد املسقطي ا

  .موافق 
  

  :العضو راشد السبت 
  .موافق 

  ١٥ 

  :العضو سعود كانو 
  ) غري موجود ( 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف 
 ٢٠  .موافق 

  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
  .موافق 

  
 ٢٥  :العضو عبدالرمحن مجشري 

  .موافق 
  

  :العضو عبدالرمحن جواهري 
  .موافق 

  ٣٠ 
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  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
  .موافق 

  
  :العضو عبدايد احلواج 

 ٥  .موافق 

  
  :العضو الدكتورة فخرية ديري 

  .موافقة 
  

 ١٠  :العضو الشيخ فهد آل خليفة 

  .موافق 
  

  :العضو فؤاد احلاجي 
  .موافق 

  ١٥ 

  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
  .موافقة 

  

  :العضو فيصل فوالذ 
 ٢٠  .موافق 

  :العضو حممد حسن باقر 
  .موافق 

  
  :الشروقي العضو حممد 

 ٢٥  .موافق 

  
  :العضو حممد هادي احللواجي 
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  ) غري موجود ( 
  

  :العضو الدكتورة نعيمة الدوسري 
  .موافقة 

  ٥ 

  :العضو الدكتور هاشم الباش 
  .موافق 

  
  :العضو وداد الفاضل 

 ١٠  .موافقة 

  
  :العضو يوسف الصاحل 
  .موافق 

  
 ١٥  :الرئيس فيصل بن رضي املوسوي 

  . موافق 
  
   :ـسالرئيــــــــــــــ

إذن أغلبية أعضاء الس موافقون على أخذ الـرأي النـهائي اآلن وبـصفة              
 ٢٠  االستعجال ، فهل يوافق الس على مشروع القانون بصفة ائية ؟

  

  )أغلبية موافقة(

   :الرئيـــــــــــــــس
  وننتقل اآلن إىل البنـد التـايل مـن         . إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية       

 ٢٥  خلاص مبناقشة تقرير وفد جملـس الـشورى املـشارك يف النـدوة           جدول األعمال وا  

الربملانية حول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املنعقدة يف القاهرة خالل الفترة من           
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وقد طلب الكلمة يف هذا املوضوع األخ عبداجلليل الطريف    . م  ٢٠٠٥ يونيو   ١٦-١٥
  .فليتفضل 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف 
 ٥يدي الرئيس ، حيتوي التقرير على توصيات مهمة ، ونـتمىن تأكيـد         شكرا س 

تفعيل آلية حماربة الفساد واتباع أقصى درجات الشفافية ليتم تعزيز مكانـة البحـرين              
كبلد خاٍل من الفساد وملتزم مببدإ الشفافية لرفع مستوى تصنيف مملكة البحـرين يف              

 على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة      كذلك البد من اإلسراع إىل التصديق     . هذا اال   
الفساد واليت وافقت عليها مملكة البحرين يف شهر فرباير املاضي ، وهناك العديد مـن               
 ١٠الدول العربية الشقيقة اليت سبقتنا يف هذا اال ، وهناك دعوة النضمام أكرب عدد من               

، )  ضد الفـساد     برملانيون عرب ( أعضاء السلطة التشريعية يف مملكة البحرين ملنظمة        
  ونرجو أن تتم االستجابة هلذه الدعوة ، وكذلك إنشاء فرع هلذه املنظمة يف البحرين ،               

  .وشكرا 
  

 ١٥   :الرئيـــــــــــــــس

. شكرا ، ومرفقات التقرير موجودة لدى األمانة العامة ملن يريد االطالع عليها 
لـى اتفاقيـة القـرض      واآلن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق ع        

 متويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بني حكومـة مملكـة البحـرين            للمسامهة يف   
وقد وافق الس على هذا املشروع  . والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي    

 ٢٠  يف جمموعه أثناء هذه اجللسة ، فهل يوافق عليه بصفة ائية ؟

  
  )أغلبية موافقة(

  
  

 ٢٥   :ــــــسالرئيـــــــــ
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واآلن سنأخذ الرأي النـهائي علـى       . إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية       
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استصناع خبصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان            

وقد وافق الس علـى هـذا        . بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية      
  سة ، فهل يوافق عليه بصفة ائية ؟املشروع يف جمموعه أثناء هذه اجلل

  ٥ 

  )أغلبية موافقة(
  

   :الرئيـــــــــــــــس
واآلن سنأخذ الرأي النـهائي علـى       . إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية       

 ١٠قانون بالتصديق على اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة      مشروع  

لوزارة الكهرباء واملاء الستخدامها يف مشروع      عن البنك اإلسالمي للتنمية مث إجيارها       
    بني حكومة مملكة البحـرين والبنـك اإلسـالمي         )ف .  ك ٦٦(تطوير شبكة النقل    

وقد وافق الس على هذا املشروع يف جمموعه أثناء هذه اجللسة ، فهل يوافق               . للتنمية
  عليه بصفة ائية ؟

  ١٥ 

  )أغلبية موافقة(
   :الرئيـــــــــــــــس
تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد      .  يقر مشروع القانون بصفة ائية       إذن

  .الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
  ٢٠ 

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
شكرا معايل الرئيس ، وحنن خنتتم هذه اجللسة أحب أن أتوجه بالشكر اجلزيل             

 الس مجيعا ، وإىل أعـضاء جلنـة الـشئون املاليـة     إىل معايل الرئيس ، وإىل أعضاء    
واالقتصادية جلهودهم يف سرعة دراسة امليزانية وتقدمي التقرير ، األمر الذي سيعود على 

 ٢٥  .البحرين باخلري وحتقيق الكثري مما يطلبه املواطن ، وشكرا 
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   :الرئيـــــــــــــــس

املالية واالقتصادية ملا بذلوه من     شكرا ، وأنا بدوري أشكر أعضاء جلنة الشئون         
وذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنـود        . جهد ، وأشكر احلكومة لتعاوا مع اللجنة        

 ٥  .شكرا لكم مجيعا ، وأرفع اجللسة . جدول أعمال جلسة هذا اليوم 

  
 ظهرا٢:٠٠رفعت اجللسة عند الساعة (

ً
( 

  
  
  ١٠ 

  
  
   فيصل بن رضي املوسويالدكتور             بن إبراهيم عبدالسالم عبدالرمحن   

   جملس الشورىرئيس                       العام لس الشورى األمني                   
  ١٥ 

  
  

  

  

 ٢٠  )املضبطةانتهت (

  


