
 )٨٠( 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  

 ـالحــقامل
 



 )٨١( 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(ملحق رقم 
  

األول للجنة الشؤون  التقرير التكميلي
املالية واالقتصادية خبصوص مشروع 

قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم 
لبحرينية ذات الدخل والشراء لألسر ا

  .  احملدود من خدمة الدين 
  
  
  
  
  



 ٨٢

  مم٢٠٠٨٢٠٠٨   نوفمرب نوفمرب٥٥: : التاريخالتاريخ
  

  لجنة الشؤون املالية واالقتصادية لجنة الشؤون املالية واالقتصادية التكميلي األول لالتكميلي األول لتقرير تقرير الال
مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والرتميم والشراء لألسر مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والرتميم والشراء لألسر   حـــولحـــول

  البحرينية ذات الدخل احملدود من خدمة الدينالبحرينية ذات الدخل احملدود من خدمة الدين
   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––نعقاد الثاني نعقاد الثاني دور االدور اال

  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة
  

 -٣/ ص ل م ق  / ١٩٨(م، وبموجب الخطاب رق م    ٢٠٠٨ فبرایر   ٢٦بتاریخ  

 رئ یس المجل س   األستاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح     األستاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح      صاحب المعالي    حال، أ )٢٠٠٨ -٢

م  شروع ق  انون ب  شأن إعف  اء ق  روض  م  شروع ق  انون ب  شأن إعف  اء ق  روض  إل  ى لجن  ة ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة ن  سخة م  ن  

 لمناق  شتھ بن  اء والت  رمیم وال  شراء لألس  ر البحرینی  ة ذات ال  دخل المح  دود م  ن خدم  ة ال  دین        بن  اء والت  رمیم وال  شراء لألس  ر البحرینی  ة ذات ال  دخل المح  دود م  ن خدم  ة ال  دین        الال

، ودراس تھ وإع داد تقری ر ب شأنھ مت  ضمنـًا رأي اللجن ة لعرض ھ عل ى المجل س الم  وقر        

) ٢٠٠٨-٤-٣/  ص ل م ق ١٣٢(م وبموجب الخط اب رق م   ٢٠٠٨ أبریل  ٢وبتاریخ  

نون م  رة أخ رى إلع  ادة دراس  تھ  أح ال ص  احب المع الي رئ  یس المجل س م  شروع الق ا    

ومناقشتھ وذلك على إثر مداخالت وملحوظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس ف ي       

م  والت  ي ق  رر ٢٠٠٨ م  ارس ٣١المنعق  دة بت  اریخ  جل  سة المجل  س الثالث  ة والع  شرین  

المجلس فیھا إعادة مشروع القانون المذكور إل ى اللجن ة لترف ع اللجن ة تقریرھ ا حول ھ           

  . من تاریخھأسبوعینه في موعد أقصا

  

  

  :  إجراءات اللجنة-أوًال
  

  :  قامت اللجنة باإلجراءات التالیة،لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله
  



 ٨٣

عن د إحالت ھ إل ى اللجن ة أول م رة ف ي          تدارست اللجنة م شروع الق انون الم ذكور          )١(

 :اجتماعاتھا التالیة

 التاریخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م٢٠٠٨   فبرایر ٢٨ الثامــــــــــن ١

 م٢٠٠٨  مـارس ١٨ الحادي عشر ٢

 م٢٠٠٨  مـارس  ٢٥ الثاني عشـــر ٣

  

عل  ى إث  ر م  داخالت وملحوظ  ات أص  حاب ال  سعادة أع  ضاء المجل  س ف  ي جل  سة    )٢(

أعی د   المجلس الثالثة والعشرین م ن ال دور الث اني م ن الف صل الت شریعي الث اني،        

لدراس  ة والمناق  شة ، وق  د    لمزی  د م  ن ا  م  رة أخ  رى  الم  ذكور  م  شروع الق  انون  

 :اتھا التالیةاجتماعتدارستھ وناقشتھ اللجنة في 
 

 التاریخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م٢٠٠٨   أبریل ١٧ السادس عشر ١

  م٢٠٠٨   أبریل ٢٤  السابـع عشر  ٢

  م٢٠٠٨    مایـو ٨  الثامـن عشر  ٣

  م٢٠٠٨    مایـو ٢٩  العشـــــرین  ٤

  م٢٠٠٨   سبتمبر  ١١  الحادي والعشرین  ٥

  م٢٠٠٨    سبتمبر ٢٥  الثاني والعشرین  ٦

  م٢٠٠٨    أكتوبر  ٩     الثالث والعشرین  ٧

  م٢٠٠٨ نوفمبر ٥  االجتماع الثالث في دور االنعقاد الثالث  ٨

  

 

اطلعت اللجنة أثناء دراس تھا لم شروع الق انون موض وع البح ث والدراس ة عل ى           )٣(

 :لى ما یليالوثائق المتعلقة بھ والتي اشتملت ع



 ٨٤

، )مرف  ق(.م  شروع الق  انون موض  وع البح  ث والدراس  ة ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة -

 )مرفق(. ومذكرة دائرة الشؤون القانونیة

 )مرفق( .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ -

 والتي أكدت سالمة رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى -

 )مرفق(.  یةمشروع القانون من الناحیتین الدستوریة والقانون

 )مرفق(.  رأي وزارة اإلسكان -

 

، حی  ث وزارة المالی  ة  و  بن  ك اإلس  كان  - ب  دعوة م  ن اللجن  ة -ح  ضر االجتم  اع  )٤(

 :حضر عنھما كل من

  

v وزارة اإلسكان: 

 وزیر اإلسكان  معالي الشیخ إبراھیم بن خلیفة آل خلیفة .١

 .الوكیل المساعد لشؤون اإلسكان الدكتور نبیل محمد أبو الفتح .٢

 .مدیر إدارة الخدمات اإلسكانیة باإلنابة  ھر العنیسالسید ما .٣

 

v بنك اإلسكان: 

  المدیر العام  السیدة صباح خلیل المؤید .١

 .رئیس التطویر االستراتیجي وتطویر األعمال  الدكتور بكري بشیر .٢

 .دارة العملیات المصرفیةإرئیس  السید طارق عذبي الجالھمة .٣
  

  

v  كل منحضر االجتماع من مجلس الشورىكما : 
 

 .ســــــوني للمجلــــتشار القانــــــالمس        الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجي -١

 .ؤون اللجانـــــتشار القانوني لشـالمس        األستـــــاذ محســن حمیـــــد مرھــون -٢

 .ؤون اللجانـــــتشار القانوني لشـالمس        الـــدكتور محمــــد عـــبداهللا الدلـــیمي -٣

 .المستشار االقتصـــادي و المـــــــــالي   جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغالدكتور -٤



 ٨٥

 

  .السید أیوب علي طریفر اللجنة ــوتولى أمانة س •

  
  : الجھات المعنیة رأي –ثانیا 

  
  )مرفق: (رأي وزارة اإلسكان

  

والت  ي بین  ت أن ناق  شت اللجن  ة م  شروع الق  انون م  رة أخ  رى م  ع وزارة اإلس  كان   

موضوع لم یكن لھ مبرر ملح ف ي الوق ت الح الي ألن الح االت االس تثنائیة      طرح ھذا ال 

تولیھا وزارة اإلسكان رعایة خاصة، وأنھ لم یستجد م ن األم ور ف ي الوق ت الحاض ر               

ولق د بین ت وزارة   . ما یدعو مجلس الشورى إلى إعادة النظر في ھذا األم ر م ن جدی د       

ح ھ ذا الموض وع ض من الملح ق      اإلسكان أسباب عدم الحاجة في الوق ت الح الي لط ر          

  .المرفق بھذا التقریر

  

  :رأي بنك اإلسكان
  

تواف  ق رأي ممثل  و بن  ك اإلس  كان م  ع رأي وزی  ر اإلس  كان ف  ي ك  ل م  ا طرح  ھ م  ن  

  .مبررات تھدف إلى القول بعدم الحاجة إلى مثل ھذا المشروع في الوقت الراھن

  
  : جنةلـــــال رأي -ثالًثا 
 

 اس تعراض وجھ ات النظ ر الت ي دارت      حیث تمّ ناقشت اللجنة مشروع القانون   

، في جل سة المجل س الثالث ة والع شرین      وأعضاء المجلس حولھ من قبل أعضاء اللجنة    

وتأكدت اللجنة من سالمة مشروع القانون م ن الن احیتین الدس توریة والقانونی ة وفقـ ـًا             

   .بمجلس الشورى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة لرأي

فی  ھ م  صلحة الم  واطنین ول  ن تت  ردد ف  ي  ي الموافق  ة عل  ى ك  ل م  ا  س  عیھا ف   وتؤك  د

تخفی ف األعب اء المالی ة عل ى الم واطنین بع د         الموافقة على المقترحات التي تساھم في       

عرق  ل التخط  یط  دراس  تھا دراس  ة وافی  ة وتأك  دھا أن ك  ل توص  یة تتخ  ذھا اللجن  ة ل  ن ت     

رار بمصالحھم وحق وقھم،   أو اإلض المستقبلي في إنشاء الخدمات اإلسكانیة للمواطنین     

  .والمحافظة على بنك اإلسكان كعامل رئیسي لھذه المشاریع واستمراریتھا وتطورھا



 ٨٦

وعلى الرغم من أن اللجنة تتفق مع كل القرارات والمشاريع الهادفة إلى دعـم           
ومساعدة األسر ذات الدخل المحدود، إال أنها وبعد دراسة مستفيضة لهذا المشروع     

  :فإنها ترى ما يلي
 تحرص اللجنة في أن تنحصر الفائدة لجميع تلك المشاريع والقرارات علـى             -١

 .األسر المحتاجة وأن ال تؤدي أي من تلك المشاريع إلى إهدار للمال العام 

ترى اللجنة أن اتخاذ مثل هذه القرارات يجب أن تحـدده المـصلحة العامـة                -٢
حيـث  . سة الدعموالقوانين والتشريعات التي تتحكم في عملية اإلقراض وسيا   

فعلى سبيل  . أن هذا المشروع قد يتعارض مع القوانين الخاصة ببنك اإلسكان         
المثال في حالة إقرار هذا المشروع سيتحتم على الدولـة تعـويض البنـك              
بمصدر آخر األمر الذي يتطلب إصدار تشريع آخر من السلطة التـشريعية            

ـًا لتقرير وزارة    .  لرفع مخصصات البنك    اإلسكان فإن ميزانية    كما أنه وطبق
 مليون دينار هذا العام، ويقدر أن يصل العبئ  ٨,٥بنك اإلسكان ستتحمل مبلغ     

 . مليون دينار خالل ربع القرن القادم٢٥٠التراكمي لهذا اإلعفاء إلى حوالي 

لقد تأكد للجنة من خالل تقرير وزارة اإلسكان أن الرسوم على القرض تعتبر              -٣
اً كبيرا على المقترضين، حيث أنه قد تم تخفيضها  ضئيلة للغاية وال تشكل عبئ    

 إلى  ١٩٨٠عام  ) على الرصيد المتناقص  % ٥(من قيمة القرض    % ٢,٥من  
 دينـار   ١٤,٢٠٠، وهو ما يمثل مبلغ      )على الرصيد المتناقص  % ٣% (١,٥

كما أن هذه   .  سنة ٢٥ دينار لمدة    ٢٠,٠٠٠تقريبا في الشهر على قرض يبلغ       
 .يتحملها بنك اإلسكانالنسب هي تكاليف إدارية 

ترى اللجنة أن الهدف من هذا المشروع هـو مـساعدة األسـر ذات الـدخل             -٤
األسر لقروض الترميم   المحدود فإنه من األفضل تحويل طلبات اإلعفاء لهذه         

أنشئت وتعرف بلجنة اإلسكان ومهمتها النظر     والبناء إلى اللجنة الخاصة التي      
  وعلى ضوء ظروف كل حالة      .لمحدودفي الحاالت االستثنائية لذوي الدخل ا     

.  تقرر اللجنة إما تأجيل سداد األقساط المستحقة على المواطنين أو تخفيضها          
باإلضافة إلى تخويل وزير اإلسكان سلطة إسقاط األقساط المـستحقة علـى            

 .كثير من ذوي الدخل المحدود حسب ما تقتضيه ظروف كل حالة



 ٨٧

ن يكون ضمن سياسة حكومية محـددة       ترى اللجنة أن مثل هذا القرار ينبغي أ        -٥
لدعم األسر الفقيرة، بحيث تحدد هذه السياسة القطاعات والسلع والخـدمات           
والطريقة التي يمكن دعمها لصالح األسر المحتاجة، كما يحدد أيـضاً حجـم        

 .وعدد األسر
  

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي- ــًارابع
    

، اتفقت اللجن ة عل ى    ن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى  م ) ٣٩( إعماًال لنص المادة    

  :اختیار كل من

  
 مقرًرا أصلیـــــًا    سعادة األستاذ محمد حسن باقر رضي -١

  اـمقرًرا احتیاطًی    سعادة األستاذ سعود عبد العزیز كانـو -٢

  

  :توصیة اللجنة - خامسًًا
  

یم وال شراء لألس  ر  یم وال شراء لألس  ر  م  شروع ق انون ب  شأن إعف اء ق  روض البن اء والت  رم   م  شروع ق انون ب  شأن إعف اء ق  روض البن اء والت  رم   ع دم الموافق  ة عل ى   ع دم الموافق  ة عل ى    -

  ..من حیث المبدأمن حیث المبدأ البحرینیة ذات الدخل المحدود من خدمة الدینالبحرینیة ذات الدخل المحدود من خدمة الدین
  

  ،،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،

  
  

                       خالد حسيـن املسـقطي                      خالد حسيـن املسـقطي                    مجيل علي املتــروك               مجيل علي املتــروك
  يس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئ

  

  

  

  
  


