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  )١(ملحق رقم 
  

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقرير 
بشأن مشروع قانون باعتماد امليزانية 

اليتني العامة للدولة للسنتني امل
املرافق للمرسوم ) م٢٠١٠و٢٠٠٩(

  .  م٢٠٠٨لسنة ) ١٠٢(امللكي 
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٠ 

  م٢٠٠٩ مارس ١٥: التاريخ
  
 

  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
  باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني مشروع قانون بشأن 

  م٢٠٠٨لسنة ) ١٠٢(املرافق للمرسوم امللكي رقم ) ٢٠١٠ و٢٠٠٩(
  

   : مقدمــة
  

ص / ٣٥٩(استلمت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم              
 م والذي مت مبوجبـه تكليـف اللجنـة         ٢٠٠٩ مارس ٨املؤرخ يف    )٢٠٠٩-٣-٣-ل م ق  

 ٢٠٠٩(املـاليتني   امليزانية العامة للدولـة للـسنتني       باعتماد  بدراسة ومناقشة مشروع قانون     
وإعداد تقرير يتـضمن رأي     ،  م٢٠٠٨لسنة  ) ١٠٢(سوم امللكي رقم    املرافق للمر ) ٢٠١٠و

  .اللجنة لعرضه على الس
  

ًأوال
  : إجراءات اللجنة -

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  
  : عقدت اللجنة االجتماعات التالية لبحث ودراسة مشروع القانون )١(

 .م٢٠٠٩ مارس ٤  بتاريخ      االجتمـاع العـاشر -١

 .م٢٠٠٩ مارس ٩بتاريخ      االجتماع احلادي عشر -٢

 .م٢٠٠٩ مارس ١٠بتاريخ      االجتماع الثاين عشـر -٣



 ٥١ 

 .م٢٠٠٩ مارس ١١بتاريخ      االجتماع الثالث عشر  -٤

 .م٢٠٠٩ مارس ١٢بتاريخ       االجتماع الرابع عشر  -٥

 .م٢٠٠٩ مارس ١٥بتاريخ     االجتماع اخلامس عشر  -٦

  
جتماعات املذكورة على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضع        اطلعت اللجنة خالل اال    )٢(

 : الدراسة واليت اشتملت على
  

 )مرفق (.قرار جملس النواب -
 )مرفق( . تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس النواب ومرفقاته -
 )مرفق( .رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 )مرفق. (م٢٠٠٩ مارس ١٥ املؤرخ يف بيان جملس الوزراء -
 و  ٢٠٠٩بيان الوضع االقتصادي واملايل وتوجهات امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني            -

 )مرفق(. ٢٠١٠
 )مرفق( .٢٠١٠ و٢٠٠٩تقديرات امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني  -
-         ا وإيداعها يف حسابات خاصة     رأي قانوين حول قيام هيئة الكهرباء واملاء بتحصيل إيرادا

 )مرفق. (ا
 )مرفق. (مشروع القانون املذكور -
  
 

 :وبدعوة من اللجنة شارك يف بعض اجتماعاا ممثلون عن )٣(
 
 :وزارة املالية وقد حضر كل من −

 

  .ـةــاليـــر املـوزيـ    ةمعايل الشيخ أمحد بن حممد آل خليف .١



 ٥٢ 

  .ةــليـاـوكيـل وزارة امل    األسـتاذ عـارف صـاحل مخيــس .٢
  .الوكيل املساعد للشؤون املالية    األسـتاذ أمحـد جاســم الفـراج  .٣
  .ر إدارة اخلزانــةـــمدي    األسـتاذ نبيـل مجعــة الــدوي .٤
 .ةـــر إدارة امليزانيـمديـ    دـــد أمحـاألســــتاذ حمم .٥

  .ةـة واملتابعـمدير إدارة الرقاب    األسـتاذ أنـور علـي األنصـاري .٦
 .عـــر إدارة املشاريــمدي    ـه حممــود فقيـهاألسـتاذ طــ .٧

  .ةـرئيـس قسم تنسيق امليزاني    األسـتاذ ناجـح سـلمان الطـواش .٨
 .رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل    األسـتاذ عبـدالكريـم حممد بوعالي .٩

  .يــار اإلعالمـــاملستش    ـران طاهــد عثمــد أمحـالسي. ١٠
  

 :وزارة شؤون جملس الوزراء −
 

  .شؤون جملس الوزراءوزيـر    ةيل الشيخ أمحد بن عطية اهللا آل خليفمعا −
  

  : وقد حضر كل منوزارة اإلسكان −
 .انـــر اإلسكـــوزي  معايل الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة  .١

 .انـوكيل وزارة اإلسك     ـةور ظافر راشد اجلالمهـالدكت .٢

 .ناــك اإلسكـام بنـر عـمدي     دـل املؤيـاح خليـالسيدة صب .٣

 .ع اإلسكانـالوكيل املساعد ملشاري    ارـوب العـالد يعقـد خـالسي .٤

 مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية     ـسود العنيـر حممـماهالسيد  .٥

 . بالوكالة 



 ٥٣ 

  اءاتــم إدارة اإلنشـرئيس قس     لــي منديــد سامــالسي .٦
 .انيةواملمتلكات اإلسك                                                     

 رئيس قسم امتدادات القرى وإعادة    د األدرجـا حممــد رضـالسي .٧

 . تأهيل املساكن اآليلة للسقوط

  رئيس إدارة العمليات املصرفية ببنك    ة ـارق عذيب اجلالمهـد طـالسي .٨
 . اإلسكان                                                    

 .انــر اإلسكـار وزيــشمست    الدكتور أمحد عبداحلليم حممد علي .٩

  

بعض رؤسـاء  و نائبا رئيس الس، وبدعوة من اللجنة شارك يف بعض هذه االجتماعات      )٤(
 :اللجان الدائمة مبجلس الشورى وعدد من األعضاء وهم

  

 .النائب األول لرئيس جملس الشورى  سعـادة األستـاذ مجـال حممد فخرو  .١
 .اين لرئيس جملس الشورىالنائب الث  س توماس مسعانـسعادة األستـاذة أل .٢
 .ة املرافق العامة والبيئةـرئيس جلن  سعادة األستاذ صادق عبدالكرمي الشهايب  .٣
 .اتــة اخلدمــ جلنـةسـرئي  سعادة الدكتورة يـة جواد اجلشـي .٤
 .لـ جلنة شؤون املرأة والطفةرئيس  دــسعادة األستاذة دالل جاسم الزاي .٥
 .عضـو جملـس الشــورى  سعادة األستاذ السيد حبيب مكي هاشم  .٦
 .عضـو جملـس الشــورى  سعادة األستاذة مسيـرة إبراهيـم رجب  .٧
 .ورىــس الشـو جملـعض  احلسني دسعادة األستـاذ عبدالغفـار عب .٨
 .ورىــس الشـو جملـعض   سعادة األستاذة منيـرة عيسى بن هندي .٩

 .ورىــس الشـو جملـعض   سعادة األستاذة رباب عبدالنيب العريض.١٠



 ٥٤ 

 :ارك يف االجتماعات من جملس الشورى كل منوش )٥(
 

 .  للمجلـسوينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .١
  .انـ املستشار القانوين لشؤون اللج  ـرهوند مــن محيـاألستاذ حمس .٢
 .انـاملستشار القانوين لشؤون اللج   ميـد عبداهللا الدلي حممـورـالدكت .٣

 .املستشار االقتصادي واملايل للمجلس  غائـالدكتور جعفـر حممـد الص .٤

 .أخصــائي قانـوين بالـس  اآلنسـة ميـادة جميـد معـارج .٥

  

 :ألمانة سر اللجنة مكون منشكل فريق العمل  )٦(
  

  .أميـن سـر اللجنــة   السيد حممـد رضـي حممـد.١

 . بالسر جلنةـن سـأمي  السيدة سهري عبداللطيف صاحل. ٢

  .أخصائي إعالمي بالس  اس العراديالسيد علـي عبـ. ٣
  

ـًا من قبل جملس                وقد متت مناقشة ودراسة مشروع قانون امليزانية العامة للدولة قبل إحالته رمسيـ

النواب املوقر يف عدة اجتماعات سابقة لالجتماعات املذكورة أعاله، وذلك يف حماولة من اللجنة              

  . مسية هلالتوفري الوقت املخصص لدراسته بعد اإلحالة الر

وقد قامت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بدراسة مضامني وأبعاد مشروع قانون باعتماد امليزانية             
لـسنة  ) ١٠٢(املرافق للمرسوم امللكي رقـم      ) ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩(العامة للدولة للسنتني املاليتني     

  :م يف ضوء ما يلي٢٠٠٨
  



 ٥٥ 

  . التحديات االقتصادية والسياسية املستقبلية −
  .ؤية املستقبلية ململكة البحرينالر −
  .األهداف واألسس اليت اعتمدا احلكومة يف إعداد املشروع بقانون −
  . البيانات اليت طلبتها اللجنة من احلكومة املوقرة −
التقرير التحليلي االقتصادي املفصل الذي أعده املستشار االقتصادي لس الشورى وما حيتويه         −

  .من مؤشرات االقتصاد الكلي
  

تقدر اللجنة اجلهد اليت بذلته احلكومة يف إعداد وتصميم موازنة العامني القادمني خاصة وأنه جاء               
يف ظل األزمة املالية الراهنة اليت تسود االقتصاد العاملي وما هلا من تـداعيات علـى اقتـصاديات        

ليس فقط لتحقيـق    وتدرك اللجنة أمهية السياسة املالية كأداة اقتصادية هامة جيب تفعيلها           . املنطقة
ن سياسة قادرة على مواجهة التحديات واآلثار السلبية النامجة يالنمو االقتصادي فحسب وإمنا لتكو 

ن حيث إ . ققت خالل األعوام املاضية   عن األزمة املالية واحملافظة على املكاسب واإلجنازات اليت حت        
 حتقيـق   األكرب يفأن تقوم بالدوركانة هامة بني السياسات األخرى ألا تستطيع     مللسياسة املالية   

 أن تـستطيع    الـيت وذلك بفضل أدواا املتعددة     . اإلستراتيجية الوطنية القتصاد اململكة   األهداف  
 والعمالة وكافة اجلوانب االقتصادية واالجتماعيـة       القومي مستويات الدخل    يفتكيفها حبيث تؤثر    

  . للمجتمع
  

يف النشاط االقتصادي   كنها أن تلعب دورا مؤثراً      أن الدولة مي  وعلى هذا األساس ترى اللجنة      
املـتغريات  كأداة اقتصادية هامة قادرة على التأثري على جممل         السياسة املالية   تفعيل  من خالل   

  :، الذي ميكن التأثري فيه من خاللاالقتصادية ، وخاصة الطلب الكلي 
 

  .املصروفات احلكومية اجلارية −
  .اإلنفاق االستثماري −
  .التحويالت −



 ٥٦ 

وقد اعتمدت اللجنة يف مناقشتها ملشروع قانون املوازنة على ضرورة حتقيق االسـتخدام األمثـل             
للموارد املتاحة على حنو يضمن التوازن بينها وبني حاجات وتطلعات املواطنني ويضمن مـصاحل              

  . األجيال القادمة 
  

  :٢٠٣٠الرؤية االقتصادية ململكة البحرين حىت عام 
              

 .مة والتنافسية والعدالة كمبادئ أساسية للتنميةاالستدا .١
  .منو اقتصادي مستدام من خالل حتسني اإلنتاجية وتنويع مصادر الدخل .٢
 تطوير وتنويع االقتصاد بالتركيز على القطاعات احلالية ذات اإلمكانيات العالية .٣
 : من خاللحتقيق طموحات البحرينيني .٤

  

 . ة دفة االقتصادتبين احلكومة للسياسات املبتكرة يف إدار •
زيادة إنتاجية القطاع العام حبيث يكون هذا القطاع مسئوالً عن تقدمي خدمات ذات نوعية  •

 .أعلى من خالل عمليات أكثر كفاءة
 . إجياد نظام رقايب حكومي واضح وشفاف •
تعزيز استدامة التمويل احلكومي من خالل خفض االعتماد على اإليرادات النفطية لتمويل  •

 .اليةالنفقات احل
 .خفض اإلنفاق غري الفعال •
 استثمار اإليرادات النفطية بطرق تضمن الرخاء واالزدهار جلميع البحرينيني يف املستقبل •
 .إنشاء بنية حتتية ذات معايري عاملية تعزز من مزايا البيئة االستثمارية •

  
  : متكني البحرينيني للحصول على .٥

  

 .تميزةأعلى مستوى من التعليم والرعاية الصحية امل •
 . البيئة اآلمنة •



 ٥٧ 

 .مستوى عاٍل من املساعدات االجتماعية مبا يكفل تكافؤ الفرص •
 
  

  .حتويل االقتصاد على املدى الطويل باالستفادة من الفرص الناشئة اجلديدة. ٦
الرؤية قد حددت األهداف االقتصادية للمرحلة القادمة، كما حددت مسئوليات ترى اللجنة بأن و

ولذا فإن الدولة مطالبة بااللتزام بتنفيذها خالل السنوات القادمة، . اع العاماجلميع وخاصة القط
ا األداة األكثر قدرة على تنفيذ هذه إوجيب أن تنعكس هذه الرؤية يف امليزانية العامة للدولة حيث 

  .الرؤية االقتصادية املستقبلية
قتصادية ململكة البحرين حىت عام وتتفق اللجنة مع ما جاء يف تقرير جملس النواب بأن الرؤية اال

ا ا عديدة، تتطلب منا مجيعتعد منهجاً متكامالً حيمل يف طياته طموحات كبرية وأهدافً ٢٠٣٠
سواء على مستوى السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو مؤسسات اتمع املدين أو القطاع 

 على مسرية امبا ينعكس إجياباخلاص، أن نعمل مجيعا على حتقيق هذه الطموحات واألهداف 
كما أن احلكومة مطالبة . التنمية الشاملة للمملكة، وبالتايل حتسني مستوى معيشة املواطن

ن كافة قطاعات اتمع، بوضع خطط واضحة املعامل ضمن إطار زمين مفصل عومبشاركة ممثلني 
ك اخلطط ضمن منظومة عرب سنوات الرؤية لصياغة أهداف واضحة وبرامج عملية لضمان تنفيذ تل

من مؤشرات قياس األداء، ووضع خطط متويلية لتنفيذ ذلك، وحبيث يتم مراجعة تلك األهداف 
  .وتقييم مدى حتقيقها عرب سنوات اخلطط

  
ثانيا
ً

  :الوضع االقتصادي ململكة البحرين: 
   
v التحديات اليت تواجه االقتصاد البحريين:  
 :يت أدت بدورها إىل التايلاألزمة املالية واالقتصادية الراهنة وال .١

  

  .زعزعت الثقة يف االقتصاد واإلجراءات اليت تتخذها الدولة •
 . عجز املصارف عن توفري السيولة نتيجة تراجع االستثمار •



 ٥٨ 

 . اخنفاض القيم السوقية للمصارف والشركات •
  .   اخنفاض أرباح الكثري من الشركات العامة واخلاصة •
  .جنبيةاخنفاض االستثمارات احمللية واأل •
وظهور مؤشـرات   . تباطؤ معدالت النمو االقتصادي  وتأثر الشركات واملصارف العاملية         •

 . االنكماش وزيادة املخاوف من دخول البحرين ودول املنطقة حالة الركود االقتصادي
 .اخنفاض أسعار النفط ومن مث تقلص اإليرادات احلكومية •

 
 . حمدودية املوارد املالية والطبيعية .٢
 وزيادة حجم   ،لة نوعية يف االقتصاد البحريين من خالل التركيز على حتسني اجلودة          إحداث نق  .٣

 .الوظائف املتاحة للبحرينيني وحتسني مهارات الباحثني عن الوظائف
 .استغالل فرص النمو غري املسبوقة اليت يوفرها منو دول اخلليج العريب املتواصل .٤
تشجيع االبتكار وتطوير القطاعات اجلديـدة      زيادة التنافسية على املستوى العاملي من خالل         .٥

 .والنامية
  
 
v ١اإلجراءات اليت تتخذها الدولة ملواجهة تلك التحديات:  

  .دعم وتطوير سوق األوراق املالية  بتطبيق األنظمة واملعايري الدولية  -١
تثبيت وتعزيز دور املصارف احمللية  يف االقتصاد وخلق أدوات متويل مبتكرة  للمـشاريع                -٢

 . ثماريةاالست
إعادة هيكلة املالية وامليزانية العامة والوزارات واألجهزة احلكومية، واسـتحداث مـصادر       -٣

 . دخل جديدة
سرعة إصدار القوانني االقتصادية الداعمة خللق قطاعات اقتصادية جديدة ومنتجة، وتيسري            -٤

 .اإلجراءات
                                                

  المصدر  1
 )ارة لمجلس الشورىعرض من الوز(وزارة المالیة 
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v الوضع االقتصادي الراهن:  

 

 منواً بنسبة ٢٠٠٧اط االقتصادي قد حقق خالل عام تشري تقديرات وزارة املالية بأن النش .١
 مليون دينار يف ٤١٠٩،١باألسعار الثابتة، حيث ارتفع إمجايل الناتج احمللي من % ٨،١
 .٢٠٠٧ مليون دينار يف سنة ٤٤٤٠،٧ إىل ٢٠٠٦سنة 

-٢٠٠٤ (لسنتنيل% ١٧،٣بلغ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية حوايل  .٢
٢٠٠٧(.  

 %16.4بلغ حيث  2007 عام االمسيمنو الناتج احمللي اإلمجايل  .٣
٤.         ٢٠٠٨خالل عام   % ٦،٣ا نسبته   من املتوقع أن يسجل الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي منو ،

 و  %١٣،٤ باألسعار اجلارية، كمـا يقـدر أن يـصل إىل            %١٩وأن يصل إىل حوايل     
   على التوايل٢٠١٠ و٢٠٠٩ لعامي %١٠،٩

-٢٠٠٤( خالل الفترة    %٢٤,٦ة االستثمارات من الناتج احمللي اإلمجايل       مل تتجاوز نسب   .٥
٢٠٠٧.( 

 ٦٦٧٣،٧ إىل   ٢٠٠٦ دينار يف سنة     ٦٢٠٥,٩حتسن متوسط دخل الفرد الذي ارتفع من         .٦
 . وذلك باألسعار اجلارية٢٠٠٧دينار يف سنة 

الل عام  خ% ١٣،٦نسبة الفائض يف امليزان التجاري إىل الناتج احمللي اإلمجايل قد سجلت             .٧
  .٢٠٠٨ للربع الثاين من عام %١١،١ و ٢٠٠٧

 ٢٠٠٧ ولغاية ٢٠٠٢للسنوات املالية * الناتج احمللي اإلمجايل
 مليون دينار
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 ).باألسعار الثابتة(الناتج المحلي اإلجمالي 

 الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة المالية: المصدر

  
 التجاري حسب اإلحصاءات األولية للتجارة اخلارجية فائضاً بلغت قيمته حقق امليزان .٨

 . ٢٠٠٦ مليون دينار سنة ٤١١،٩ مقارنة بفائض قدره ٢٠٠٧ مليون دينار سنة ٧٩٨،٢
، ٢٠٠٦عن سنة % ١٣،٦ مليون دينار بزيادة نسبتها ٥٢٩٨،٤بلغت قيمة الصادرات  .٩

 ٢٠٠٦ مليون دينار يف سنة ٣٤٦٥،٨ويرجع ذلك إىل زيادة قيمة الصادرات النفطية من 
 %. ١٧،١ أي بزيادة نسبتها ٢٠٠٧ مليون دينار يف سنة ٤٠٥٩،٢إىل 

 إىل ٢٠٠٦ مليون دينار يف سنة ١١٩٩،٤ارتفعت قيمة الصادرات غري النفطية من . ١٠
 .%٣،٣ أي بزيادة نسبتها ٢٠٠٧ مليون دينار يف سنة ١٢٣٩،٢

 مليون ٤٢٥٣،٣ مقارنة مع ٢٠٠٧دينار عام  مليون ٤٥٠٠،٢بلغت قيمة الواردات . ١١
 %.٥،٨، أي بزيادة نسبتها ٢٠٠٦دينار عام 

 حوايل  بلغ)٢٠٠٧-٢٠٠٤( للسنوات ٢كما أن معدل االنكشاف االقتصادي.١٢
 .مما يعين أن االقتصاد البحريين يعد اقتصاداً منفتحاً على االقتصادات اخلارجية%) ١٦٩(

                                                
  نسبة مجموع الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي اإلجماليیقصد باالنكشاف االقتصادي  2
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من إمجايل % ٨٤،٤طية، اليت شكلت ما نسبته وبسبب ارتفاع الصادرات النف. ١٣
الصادرات، فإن نسبة الفائض يف امليزان التجاري إىل الناتج احمللي اإلمجايل قد بلغت 

  .٢٠٠٧خالل عام % ١٣،٦
أما بالنسبة ملعدل التضخم فقد أدت زيادة السيولة النقدية وتزايد الطلب على االستهالك . ١٤

دوالر األمريكي خالل الفترة املاضية، إىل حدوث واالستثمار، والضعف املستمر لل
، حيث شهدت معدالت التضخم يف البحرين ٢٠٠٧ضغوط تضخمية كبرية يف سنة 

% ٧،٣وبقية دول جملس التعاون ارتفاعا كبرياً يف السنوات املاضية بلغت يف التوسط 
فقد وحسب البيانات . ٢٠٠٨يف اية % ١٠،٧، ومن املتوقع أن تصل إىل ٢٠٠٧عام 

واصل االرتفاع يف نسبة التغري يف الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك يف مملكة 
 ٢٠٠٨خالل الربع الثاين من عام %) ٣،٤(البحرين، حيث سجلت هذه النسبة حوايل 

 ، ٢٠٠٧مقارنة بنظريه لعام 
  

ات والتدابري تفق اللجنة مع جملس النواب بضرورة قيام احلكومة باختاذ اإلجراءتويف هذا اال 
 .الالزمة اليت من شأا ختفيض أسعار السلع واخلدمات وخاصة األساسية منها

 مليون دينار حبريين لعـام      ٥٦٨٢،٦) السيولة النقدية (بلغ عرض النقد مبفهومه املتوسط      . ١٤
، ويعود هـذا    ٢٠٠٨ مليون دينار خالل الربع الثاين من عام         ٦٥٨٨، وقد ارتفع إىل     ٢٠٠٧

  . أسباب عدة أمهها ارتفاع ودائع األجل والتوفري للقطاع اخلاصاالرتفاع إىل
  

 االقتصاد البحريين جنح يف حتقيق مؤشرات جيدة يف جماالت اإلنتاج واالستهالك ترى اللجنة بأن
ن نسبة االستثمارات يف الناتج إومل يتمكن من حتسني املؤشرات اخلاصة مبجال االستثمار، حيث 

وتتحمل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية املسئولية الكاملة يف حتفيز  .احمللي يف اخنفاض مستمر
االقتصاد الوطين وحتسني البيئة االستثمارية القادرة على جذب االستثمارات احمللية واألجنبية وذلك 

  ويئة البنية التحتية وتفعيل أدواا االقتصادية املختلفة وخاصةةمن خالل سن التشريعات الالزم
  . السياسة املالية
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حاجة للحفاظ على كافة املنجزات االقتصادية اليت حتققت خالل األعوام  وترى اللجنة بأن هناك

  .املاضية
   

  :  كما ترى اللجنة ضرورة ما يلي
 .  تنويع التركيب السلعي للصادرات •
زيادة فاعلية الشراكة مع القطاع اخلاص يف عمليات تقدمي اخلدمات من خالل دعم  •

 . اسات التخصيصسي
تفعيل أدوات السياسة النقدية للتأثري على السيولة احمللية مبا يكفل تلبية االحتياجات  •

 .التمويلية لالقتصاد الوطين، دف احملافظة على االستقرار النقدي
احملافظة على سالمة القطاع املصريف من خالل تطبيق املعايري الرقابية ذات الكفاءة مبا يكفل  •

 . ى منعة اجلهاز املصريف وسالمة مراكزه املاليةاحلفاظ عل
تنويع مصادر الدخل وتفعيل أدوات السياستني املالية والنقدية لتحفيز االقتصاد وزيادة  •

 .إنتاجيته
  

ثالثا
ً

األسس واملبادئ العامة التي اعتمدتها احلكومة يف إعداد مشروع : 
  :٢٠٠٩/٢٠١٠ميزانية الدولة للسنتني املاليتني 

  

تعترب هذه ، واإليرادات غري النفطية إىل مستويات كافية لتغطية جزء كبري من املصروفاتتنمية   -أ 
املبادرة ذات أمهية كبرية، وذلك للعالقة الوثيقة بني مصادر هذه اإليرادات مع كافة األنشطة 
االقتصادية واملواطنني، حيث إا ستتضمن إجراء مراجعة شاملة للرسوم واخلدمات تراعي 

 اليت تتحملها امليزانية العامة نتيجة اخنفاض الرسوم والتعرفات املفروضة وأوجه التكاليف
  :االستخدام املتزايد والفاقد، وهذا ما سيتطلب إعادة النظر وفقاً ملا يلي
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 .تطبيق مفهوم استرداد الكلفة أو الربح عند حتديد السعر أو التعرفة •
 .رفع مستوى جودة السلعة واخلدمة املقدمة •
 .املواطنني من ذوي الدخل احملدودمراعاة  •

تتفق اللجنة مع ضرورة تنمية اإليرادات غري النفطية من خالل اختاذ السياسات واالستراتيجيات 
   .املالئمة

تشكل ، واا إىل املستويات املقبولة عامليمراجعة مصروفات القوى العاملة وخفضها تدرجيي  -ب 
ملصروفات، وتعترب وفقاً للمؤشرات الدولية من نفقات القوى العاملة نسبة كبرية من ميزانية ا

املؤشرات املرتفعة، وستستند سياسة خفض املصروفات على أساس توفري فرص عمل برواتب 
جمزية لتشجيع املواطنني على العمل يف القطاع اخلاص، فيما سيتم دعم الوزارات واجلهات 

 يف القطاع اخلاص، وتشجيع احلكومية لتطوير منهجية عملها وتطبيق آليات العمل املتبعة
  .برامج التخصيص ومنح القطاع اخلاص امتيازات إدارة اخلدمات والنشاطات احلكومية

 من املصروفات املتكررة ولذلك ا كبرياترى اللجنة بأن مصروفات القوى العاملة تشكل جزًء
 أن التوظيف يف كما. فإنه ينبغي أن يكون ارتفاعها يتالءم مع معدل اإلنتاجية يف القطاع العام

  .القطاع العام جيب أن يكون على أسس صحيحة حبيث ال يؤدي إىل خلق بطالة مقنعة
 
انطالقا من القناعة بأمهية سياسة االدخار على كافة  وذلك دعم حساب األجيال القادمة،_ ج

املستويات، فقد دعمت احلكومة كافة التوجهات والربامج الرامية إىل زيادة االدخار يف 
ومة كأداة اقتصادية ستسهم يف تنمية االستثمار، وتوفري مصادر دخل إضافية للحكومة احلك

  .واملواطنني يف املستقبل

 تلك املبالغ املخصصة يف امليزانية العامة للدولة منهيقصد و، إعادة توجيه الدعم احلكومي _د
حلكومية املستقلة للدعم املباشر أو غري املباشر لبعض اخلدمات والسلع واملؤسسات واجلهات ا

أو التابعة، دف توفري اخلدمة أو السلعة بأسعار معقولة أو لدعم ميزانيات تلك اجلهات 
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احلكومية نتيجة لعدم توفر مصادر إيرادات كافية خاصة ا، وذلك يف حدود ما تسمح به 
  .القوانني املنظمة الختصاصاا مبا ميكنها من أداء عملها

ليت ستخصص للخدمات والسلع املرتبطة باملواطنني، فسوف يتم دراسة وبالنسبة ملبالغ الدعم ا
كيفية تقدميها وطرحها على أساس  اقتصادي، وحبيث يقابل ذلك تطبيق برامج واضحة 
إلعادة توجيه الدعم واالستفادة من فروقات األسعار لدعم احتياجات ومشاريع حمددة للفئات 

ني وحبيث يتم البدء يف هذا الشأن خبدمات الكهرباء احملتاجة وذوي الدخل احملدود من املواطن
  .واملاء وااري واملواد الغذائية ومشتقات النفط

أما بالنسبة للمؤسسات واجلهات احلكومية املستقلة أو التابعة، وكذلك الوحدات اإلدارية يف 
اهلا طبيعة الوزارات واجلهات احلكومية، اليت تتوفر هلا مصادر إيرادات خاصة ا أو أن ألعم

غرض تشجيع فرص توفري ب فسوف ختضع املبالغ املخصصة هلا للتقييم املستمر، وذلك ية؛جتار
التمويل الذايت لديها، من خالل تطبيق مفهوم استرداد الكلفة، واإلدارة وفقاً ملبدأ السوق ومن 

الدعم مث اإلدارة على أسس جتارية ومن مث التخصيص، األمر الذي سيؤدي إىل ختفيض مبالغ 
املخصصة هلا بشكل تدرجيي، حبيث يتم التطبيق بتجميد مبالغ الدعم لفترة سنتني مث يقلص 
بشكل تدرجيي على مدى أربع سنوات وليشمل كافة اجلهات املستقلة وامللحقة واخلدمات أو 
 الوحدات اإلدارية اليت تتميز أعماهلا بالطبيعة التجارية أو  من املمكن إدارا من قبل القطاع

  .اخلاص
ضرورة إعادة النظر يف سياسات الدعم للسلع األساسية واحملروقات وذلك من وترى اللجنة 

   ٣:خالل

                                                
، وما يقارب   ٢٠٠٦ا لسنة    مليون دينار تقريب   )١٢(تدعم الدولة ثالث سلع غذائية هي الطحين واللحوم والدواجن بواقع          3
 باستثناء المحروقـات    ، مليون دينار  )٣٠ ( إلى ٢٠٠٨م في عام    يصل هذا الدع  قد  و. ٢٠٠٧ مليون دينار في عام      )١٧(

 على األسعار العالميـة  ا بناءمليون دينار سنوي  )  ١٨٠  و ١٦٠ ( دة لدعمهما ما بين   والمرصالمبالغ  والماء التي تتراوح    
صناعة والتجارة  وزارة ال : المصدر (. مليون دينار  )٢٠٠( بمعنى أن مجموع الدعم الحكومي السنوي يبلغ حوالي          ،للنفط

  ) اتحاد الغرف الخليجية– أوراق الندوة -
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إعداد دراسة شاملة حول سياسة الدعم يف البحرين لغرض توجيه الدعم ملستحقيه من  .١
  . املواطنني ذوي الدخول احملدودة

ك لغـرض توجيـه الـدعم       حتديد السلع واخلدمات الضرورية يف اتمع البحريين، وذل        .٢
 .احلكومي للسلع األساسية

االستمرار يف تنفيذ ، من خالل  دعم اخلدمات اإلسكانية والشراكة مع القطاع اخلاص-هـ
 مليون دينار ضمن ٩٠ و ٨٠املشاريع اإلسكانية احلكومية، حيث خصص هلذا الغرض مبلغ 

ى التوايل، إضافة إىل توفري  عل٢٠١٠ و ٢٠٠٩ميزانية مصروفات املشاريع للسنتني املاليتني 
 مليون دينار ٢٠دعم لبنك اإلسكان للحصول على تسهيالت ائتمانية لتسديد اعتماد مببلغ 

 تنفيذاً للمبادرة اإلسكانية السامية اليت أمر ا حضرة ٢٠١٠ و ٢٠٠٩لكل من السنتني 
 ٢٤,٦بلغ صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهللا ورعاه، باإلضافة إىل ختصيص م

  .مليون دينار لكل سنة لصرف بدل السكن

ترى اللجنة ضرورة أن حيظى قطاع اإلسكان باهتمام بالغ من قبل احلكومة، من خالل 
نية املزمع إنشاؤها، وتقليص مدة االنتظار للحصول على اسكزيادة عدد الوحدات اإل

  . نيةاسكالقروض اإل
حة املعامل وفق جدول زمين حبيث كما ترى اللجنة ضرورة وجود خطة مستقبلية واض

تتضمن خطة متويلية تبني مسامهة احلكومة من مصادرها الذاتية وحجم القروض من القطاع 
 تلك اخلطة على توزيع جغرايف واضح يتسم حتتوياخلاص، كما ترى اللجنة ضرورة أن 

  .بالرتاهة والعدالة
  :لتعليم واخلدمات الصحية احلكومية دعم قطاعي ا-و

  

  : التربية والتعليموزارة  •
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تعزيز الربامج واملشاريع اليت تضمن تقدمي خدمات تعليمية متطورة ورفع كفاءة املعلمني، حيث مت 
 ٢٠٠٩ مليون دينار ضمن ميزانية مصروفات املشاريع للسنتني املاليتني ٦,٤ و ٧,٣ختصيص 

  .زارة التربية والتعليم على التوايل، وذلك إلنشاء املدارس واملرافق التعليمية التابعة لو٢٠١٠و
 ماليني لكل سنة لدعم وتطوير برامج ومبادرات قطاع ٧باإلضافة إىل ذلك فقد مت ختصيص مبلغ 

 ٢٠٠٩ مليون دينار لتطوير مرافق جامعة البحرين يف ميزانية السنتني ٢,٤التعليم، وختصيص مبلغ 
يئة ضمان اجلودة،  ماليني دينار لكل سنة كميزانية تشغيلية هل٥، وختصيص مبلغ ٢٠١٠و 

 ١٠,٧ مليون دينار كميزانية تشغيلية لكلية املعلمني، وختصيص مبلغ ٧,٥ و ٤,٥وختصيص مبلغ 
 مليون دينار للسنتني املاليتني على التوايل كميزانية تشغيل لكلية البحرين التقنية ١٣,١و 

  ).بوليتكنك البحرين(
  

  اخلدمات الصحية •
 ١٧,٢ل امليزانية املخصصة هلذا الغرض ختصيص مبلغ وقدره تعزيز برامج اخلدمات الصحية، وتشم

 مليون دينار الستكمال مشروع مستشفى امللك محد العام باحملرق ١٤مليون دينار لكل سنة، منها 
 مليون لذات املشروع للسنتني املاليتني ٣٠ و١٠,٥يف كل سنة، وختصيص ميزانية تشغيلية مببلغ 

يص االعتمادات املالية الالزمة لتطوير واستبدال املعدات الطبية على التوايل، واالستمرار يف ختص
واآلالت اهلندسية، هذا باإلضافة إىل ما ينفذه املكتب الفين التابع للصندوق الكوييت للتنمية 
االقتصادية العربية من مراكز صحية سنوياً، كما سيتم تبين سياسة صحية جديدة للنهوض بالقطاع 

  . قبل جملس التنمية االقتصاديةالصحي يتم صياغتها من
  
 على مجيع الوزارات واجلهات احلكومية أن ، حيث بات لزاما رفع كفاءة اجلهاز احلكومي-ز

 إستراجتية حسب احتياجاا لتنفيذ برامج حيدد من خالهلا كيفية تطوير أعماهلا اتضع خططً
 املدى الطويل بشكل يرفع بغرض اإلسراع يف إجناز معاملتها للمراجعني، وتنفيذ براجمها على

ا اإلدارية والعملية وحيدد توجهها املستقبلي مبنيعلى حتديث وتسهيل اإلجراءات امن كفاءا 
وتقدمي اخلدمات بشكل حديث وعصري باالستعانة بالتقنيات املتوفرة كوسائل االتصال 
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مهتها يف الرؤية ، ومساااإللكتروين، ويوجه إنفاقها السنوي لتحقيق أهدافها املوضوعة مسبقً
 .االقتصادية للبالد، حيث يشرف على تفعيل ذلك جملس التنمية االقتصادية

ترى اللجنة ضرورة وضع آليات واضحة وسياسات مبنية على أسس سليمة ملتابعة أداء 
 .الوزارات واملؤسسات احلكومية

 
) ٤١(بقانون رقم من املرسوم ) ٤( ملا نصت عليه املادة  تنفيذًا دعم إستراتيجية التخصيص-ح

 بشأن سياسات وضوابط اخلصخصة، وتشمل قطاعات اإلنتاج واخلدمات وعلى ٢٠٠٢لسنة 
األخص قطاعات السياحة واالتصاالت والنقل والكهرباء واملاء وخدمات املوانئ واملطارات 

  .وخدمات النفط والغاز وخدمات الربيد

ة العليا للتخصيص وصدر القرار فقد وافق جملس الوزراء املوقر مؤخراً على تشكيل اللجن
اخلاص ا حيث سيناط إليها مهمة تنفيذ خطط التخصيص يف القطاعات املشمولة ا 
واإلشراف على مجيع املراحل هلذا الغرض والتوجيه باألسلوب األمثل للتخصيص سواًء 

جمموعة من بالتحويل الكامل إىل القطاع اخلاص أو منح عقود االمتياز أو تقدمي خدمة معينة أو 
 يف االعتبار مدى تأثري القرار على امليزانية العامة ااخلدمات كاإلدارة والتشغيل، وذلك أخذً

للدولة وجممل األداء االقتصادي، وحساب األثر املايل على احلكومة ومتطلبات الدور اإلشرايف 
  .والرقايب املطلوبة إلجناح هذا التوجه

 

نون التخصيص بشكل يتواءم مع الوضع االقتصادي ترى اللجنة ضرورة إعادة النظر يف قا
  .للمملكة واحلاجة لتفعيل دور القطاع اخلاص

 

  : دعم مشاريع البنية األساسية-ط

  

  :الطرق واجلسور والصرف الصحي  •
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دعم امليزانية املخصصة ملشاريع البنية األساسية، حيث مت ختصيص امليزانيات الالزمة      
 ٨١,٢ق واجلسور واملنافذ والصرف الصحي، وذلك بقيمة الستكمال شبكات ومرافق الطر

  . على التوايل٢٠١٠ و٢٠٠٩ مليون دينار للسنتني املاليتني ٨٥,٠مليون و 
  

ومن أهم مشاريع الطرق خالل دورة امليزانية القادمة استكمال مشروع جسر املنامة الشمايل      
ع الشيخ خليفة بن سلمان، وتطوير ومشروع إعادة إنشاء جسر سترة واملرحلة اخلامسة من شار

تقاطعات بوابة مدينة عيسى وخارطة البحرين، هذا باإلضافة إىل صيانة وحتسني شبكة الطرق 
  .واجلسور احلالية، وفتح الشوارع يف املناطق السكنية اجلديدة والقرى

  

أما بشأن مشاريع الصرف الصحي فسوف يتم دعوة القطاع اخلاص لتنفيذ مشروع حمطة 
ة مياه الصرف الصحي يف جزيرة احملرق، فيما ستتكفل احلكومة بتكاليف دفان املوقع، معاجل

  .باإلضافة إىل إنشاء وصيانة وحتسني شبكة الصرف الصحي يف البالد
 

 الكهرباء واملاء •

 مليون دينار للسنتني ٢٠٠ و ١٧٥,٣دعم قطاع الكهرباء واملاء من خالل ختصيص مبلغ 
 التوايل، والذي يؤذن ببدء التشغيل املستقل هليئة الكهرباء واملاء،  على٢٠١٠ و٢٠٠٩املاليتني 

حيث ستتوىل اهليئة متويل كافة مشاريعها وأنشطتها التشغيلية على النحو الذي تضمنه اهلدف 
  .من منح االستقاللية هلذه اهليئة

  
 
  الطريان املدين •

الدويل، حيث أنشأت شركة تسعى اململكة للمحافظة على املقدرة التنافسية ملطار البحرين 
مطار البحرين الدويل لتنفيذ توسعه وإدارة املطار بشكل جتاري، وكذلك جلذب فرص 

  .استثمارية يف قطاع النقل اجلوي وخلق فرص عمل يف البالد
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وسيقتصر دور احلكومة على تنفيذ املشاريع اليت دف إىل تطوير ودعم اخلدمات الرئيسية 
  .واملساندة للمطار

  

يف ظل تبين احلكومة لسياسة تنويع مصادر الدخل، ، شجيع االستثمارات األجنبية واحمللية ت-ي
فقد أصبح لزاماً يئة البيئة املالئمة لتشجيع االستثمارات األجنبية واحمللية ذات القيمة املضافة، 

 خليفة واليت ختلق املزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنني، ويف هذا الصدد سيتم تشغيل ميناء
بن سلمان، وحتديد األسلوب األمثل إلدارة املنطقة احلرة يف احلد، كما أن احلكومة عازمة 
على توفري خدمات البنية األساسية للمشاريع العقارية يف خمتلف مناطق البالد، ويتزامن ذلك 

وسائل مع سعي جملس التنمية االقتصادية لتوفري البيئة القانونية واإلدارية املناسبة وتوفري 
لعمل على لاالتصال السريعة لنفس الغرض، باإلضافة إىل حتفيز الوزارات واجلهات احلكومية 

  . دف حتقيق األهداف اإلستراتيجية اليت تتطلع احلكومة إىل حتقيقهاهنفسالنحو 
 

 ةتبين ودعم برامج للتدريب والتأهيل الشامل وتغطي، من خالل  التدريب والتمكني املهين-ك
 القطاعات االقتصادية الواعدة سواء يف الوزارات واجلهات احلكومية أو القطاع احتياجات

اخلاص، ليكون مبثابة برامج توفر فرصة حلصول حديثي التخرج واملوظفني على شهادة مهنية 
متخصصة يف مجيع ااالت، كالشئون املالية ذات العالقة بعمل احلكومة بنفس مستوى 

 األخرى املعترف ا من قبل املنظمات واملؤسسات الدولية، حبيث الشهادات املهنية املتخصصة
يتم التطبيق بالتنسيق مع معهد اإلدارة العامة، إضافة إىل دعم الربامج والدراسات واملعاهد 
القائمة اليت هلا عالقة ببعض القطاعات املعنية كالتمريض وصيانة الطائرات واملراقبة اجلوية على 

ادرة على استيعاب عدد من حديثي التخرج لالخنراط يف مثل هذه الربامج سبيل املثال لتكون ق
واحلصول على شهادات مهنية متخصصة، مما سيخلق قطاعات واعدة للقوى البشرية 

مما سريفع من مستواهم املعيشي وحيقق هلم االستقرار من ااملستجدة وبدخول مرتفعة نسبي 
  .الناحية االجتماعية واالقتصادية
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رابع
ً
  :حتليل أبواب امليزانية: ا

  

 :باب اإليرادات النفطية .١
  

v أسس تقدير ميزانية اإليرادات النفطية وفقا لعرض احلكومة:    
ا للربميل الواحد من النفط اخلام كأساس لتقدير اإليرادات  دوالر٦٠افتراض سعر صايف قيمته ) أ

  .٢٠٠٩/٢٠١٠النفطية يف السنتني املاليتني 
 ألف برميل ٣٤ا بالنسبة حلقل أبو سعفة، و ألف برميل يومي١٥٠ط مبقدار تقدير إنتاج النف) ب

ا بالنسبة حلقل البحرينيومي.  
 دوالر ١,١، والبالغ ٢٠٠٨على السعر احملدد لسنة % ١٠تقدير مبيعات الغاز بزيادة قدرها ) ج

  .أمريكي لكل مليون وحدة حرارية
لى أساس استمرار مستويات التحصيل احلالية مت تقدير إيرادات الضرائب والرسوم النفطية ع) د

  . مليون دينار٢٠والبالغة 
  

v مالحظات اللجنة:  
  :نسبة مسامهة الشركة الوطنية القابضة للنفط والغاز  - أ
  

 مليون دينار ٦٠ مليون دينار، و٥٢,٥يصل حجم األرباح املقدر حتويلها إىل احلكومة  •
  . على التوايل٢٠٠٩/٢٠١٠للسنتني املاليتني 

  

  :ا دوالر٦٠ر سعر برميل النفط بـ تقديب  - ب
  

 من قبل احلكومة ا دوالر٦٠ناقشت جلنة الشئون املالية واالقتصادية السعر املعتمد لربميل النفط 
بشكل تفصيلي آخذة بعني االعتبار األسعار املتوقعة للنفط، وقد توصلت اللجنة إىل أنه نظرا 

لنفط يف األسواق العاملية مت التوافق مع وزارة  اخنفاض أسعار اللوضع االقتصادي الراهن واستمرار
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 دوالر ٦٠ كأساس لتقدير اإليرادات النفطية بدالً من سعر ا دوالر٤٠املالية على اعتماد سعر 
  .الواردة يف مشروع امليزانية

 
v توصية اللجنة:  

  :توصي اللجنة بالتايل
نفطية، وعلى ذلك  دوالرا لربميل النفط كأساس لتقدير اإليرادات ال٤٠اعتماد سعر 

 مبلغ ٢٠١٠ و٢٠٠٩تكون إمجايل اإليرادات النفطية لسنتني املاليتني 
  . دينار على التوايل١،١٢٣،٦٢٨،٠٠٠ دينار ومبلغ قدره ١،٠٦١،٥٨٣،٠٠٠

  

  :أبواب اإليرادات غري النفطية .٢
  

  :  أسس تقدير ميزانية اإليرادات غري النفطية وفقا لعرض احلكومة
ت غري النفطية حسب التقديرات اليت تقدمت ا الوزارات واجلهات احلكومية مت تقدير اإليرادا) أ 

 أو اعتمادات السنة املالية ٢٠٠٧حبيث ال تقل تلك التقديرات عن احملصل الفعلي لسنة 
٢٠٠٨.  

احتساب تقديرات اإليرادات املتوقعة من أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة، والشركة ) ب
  . مليون دينار لكل منهما يف كل سنة على التوايل٦٠ و٥٢،٥از مببلغ القابضة للنفط والغ

  : األخذ يف االعتبار االخنفاض يف بعض إيرادات الوزارات واجلهات احلكومية) ج
  .من إيرادات رسوم العمالة األجنبية إىل هيئة تنظيم سوق العمل% ٨٠   حتويل ما يعادل –
 ٩٩ مليون دينار، و٩٤ا السنوية واملقدرة حبوايل   احتفاظ هيئة الكهرباء واملاء بإيرادا–

 على التوايل، وذلك  بناء على املرسوم ٢٠١٠ و٢٠٠٩مليون دينار للسنتني املاليتني 
  ).مرفق( اخلاص بإنشاء هيئة الكهرباء واملاء  ٢٠٠٧  لسنة٩٨امللكي رقم 

ية وتوريد الفائض منها احتفاظ اهليئة العامة للموانئ بإيراداا احملصلة خالل السنة املال –
  .للخزينة العامة بعد إقفال احلسابات اخلتامية للسنة املالية املنقضية
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 مليون دينار سنوياً، وذلك على أساس استالم ٣٧,٦تقدير إيرادات اإلعانات مببلغ  –
 .إعانات بنفس مستوى السنوات السابقة

  
  

v مالحظات اللجنة حول اإليرادات غري النفطية:  
لوطين ال يزال غري قادر على تنويع مصادر إيراداته وذلك بسبب االعتماد إن االقتصاد ا -١

  .الكبري على اإليرادات النفطية
 وافقت اللجنة على التقديرات الواردة بشأن مسامهة كل من شركة ممتلكات البحرين،  -٢

 مليون دينار لكل منهما يف السنتني ٦٠ و ٥٢،٥والشركة القابضة للنفط والغاز والبالغة 
 على التوايل على أن تسعى احلكومة لزيادة هذه املسامهة ٢٠١٠ و ٢٠٠٩اليتني امل

 .مستقبال

v توصية اللجنة:  
  .توصي اللجنة باملوافقة على باب اإليرادات غري النفطية كما جاء يف مشروع القانون

  

  :باب اإلعانات. ٣
  

v أسس تقدير ميزانية اإلعانات وفقا لعرض احلكومة:    
مليون دينار لكل من عامي ) ٣٧،٦(انات من قبل احلكومة مببلغ مت تقدير اإلع   

٢٠٠٩/٢٠١٠.  
  

v توصية اللجنة:  
  .توصي اللجنة باملوافقة على باب اإلعانات باعتمادها كما جاءت يف مشروع القانون

  
  
  
  
  

  :اتــاملصروف. ٤
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دولة للسنتني   مليون دينار يف امليزانية العامة لل      ١٠٠بناء على األمر امللكي السامي باعتماد       
  ٢٠٠٩ مليون دينار للـسنة املاليـة   ٥٠م لدعم املظلة االجتماعية بواقع     ٢٠١٠ و ٢٠٠٩املاليتني  

، وزيادة االعتمادات املخصصة ملشروع البيـوت اآليلـة         ٢٠١٠ مليون دينار للسنة املالية      ٥٠و
  :حو التايلللسقوط، وعليه تكون االعتمادات املقررة للمصروفات املتكررة واملشاريع على الن

  : املصروفات املتكررة-أ
  
v أسس تقدير ميزانية املصروفات املتكررة وفقا لعرض احلكومة:  
 مليون دينار يف ١٠٠االهتمام باملظلة االجتماعية بإضافة اعتمادات خاصة ا مقدارها  •

لية  مليون دينار للسنة املا٥٠م بواقع ٢٠١٠ و٢٠٠٩امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني 
  .٢٠١٠ مليون دينار للسنة املالية ٥٠  و٢٠٠٩

التزام الوزارات واجلهات احلكومية مبستوى التقديرات اليت قُدرت هلا للسنتني املاليتني  •
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩

املوافقة على دعم وتعديل ميزانية الوزارات واجلهات احلكومية يف حدود املبالغ اإلضافية  •
، ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ هلا خالل تنفيذ ميزانية السنتني املاليتني ذات الطبيعة املتكررة اليت اعتمدت

لتغطية العالوة الدورية للزيادة ) القوى العاملة(من الباب األول % ٣ا إليهما ما يعادل مضافً
  .السنوية يف بند الرواتب

دعم الربامج واملشاريع واملبادرات اليت ستقر من قبل جملس الوزراء املوقر لتفعيل الرؤية  •
  .اديةاالقتص

 مليون دينار سنويا، لدعم برنامج احلكومة للمشاريع ٢٠ختصيص مبلغ إضايف حبوايل  •
اإلسكانية حسب التوجيه السامي حلضرة صاحب اجلاللة ملك البالد املفدى حفظه اهللا 

  .ورعاه
من إمجايل املصروفات املتكررة كحد % ٣تقدير ميزانية احلساب االحتياطي مبا يعادل  •

  .املعدلة من قانون امليزانية) ٣٢(ياطي وفقا للمادة أقصى، وذلك كاحت
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األخذ يف االعتبار التقديرات الواجب رصدها حلساب احتياطي األجيال القادمة، واملقدر  •
على أساس ختصيص دوالر للحساب املذكور من النفط اخلام املصدر عندما تزيد األسعار 

 بشأن احتياطي األجيال ٢٠٠٦لسنة ) ٢٨( دوالر، وذلك مبوجب القانون رقم ٤٠عن 
  .القادمة

  :مالحظات اللجنة  
 ١٣٣٢ارتفاع حجم املصروفات املتكررة باألرقام املطلقة بشكل ملحوظ حيث ارتفعت من  )١

 %٢٣،٥ وبنسبة منو بلغت ٢٠٠٨ مليون دينار لسنة ١٦٤٤ إىل ٢٠٠٧مليون دينار لسنة 
 ١,٧٧٨قدر أن تصل إىل وهي نسبة غري مسبوقة، واستمرت يف هذا االرتفاع حيث من امل

  .  على التوايل٢٠١٠ و٢٠٠٩ مليون دينار للسنتني املاليتني ١,٨٨٨مليون دينار و
استحواذ نفقات القوى العاملة على نصيب وافر من املصروفات املتكررة، حيث بلغت ما  )٢

، وهي يف تناٍم مستمر، كما بلغت نسبة هذه النفقات إىل ٢٠٠٧ خالل سنة %٥٥نسبته 
 الدور احلكومي الرامي إىل أمهية لنفس السنة، وتدرك اللجنة %٤٠ملصروفات حوايل إمجايل ا

املسامهة يف تقليص معدالت البطالة، إال أا تطالب احلكومة بتفعيل مشاركة القطاع اخلاص يف 
 .االقتصاد، من أجل زيادة قدرته يف استيعاب املزيد من العمالة

اختاذ السياسات الالزمة لرفع كفاءة بة قيام احلكومة تتفق اللجنة مع جملس النواب على ضرور )٣
موظفي القطاع العام وزيادة إنتاجيتهم من خالل تبين برامج تأهيلية وتدريبية تعمل على زيادة 
مهارام العملية، لتمكينهم من االرتقاء بأدائهم، وبالتايل زيادة إنتاجية القطاع العام ومسامهته 

 .يف الناتج احمللي اإلمجايل
كما تتفق اللجنة مع جملس النواب يف أن املصروفات حتتوي على بنود عريضة من الدعم املقدم  )٤

للسلع واخلدمات، حيث جتدر اإلشارة إىل أن هذا الدعم يستفيد منه كافة الفئات والشرائح يف 
ه من خالل وضع آلية مناسبة مرتبطة بإطار زمين واضح، فياتمع، لذا جيب إعادة النظر 

 .هه حنو املواطننيوتوجي
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v توصية اللجنة:  
املوافقة على باب املصروفات املتكررة بالتعديالت اليت أجريت عليه بناء على األمر امللكي             

  .السامي
  

   

  : مصروفات املشاريع-ب
  
v أسس تقدير ميزانية مصروفات املشاريع وفقا لعرض احلكومة :  

  . لسقوط بناء على األمر امللكي السامي زيادة االعتمادات املخصصة ملشروع البيوت اآليلة ل-أ
 احملافظة على وترية التدفق النقدي للميزانيات اخلاصة باملشاريع املستمرة وقيد التنفيذ، حسب -ب

  .٢٠١٠-٢٠٠٩التدفقات النقدية املتوقعة هلا خالل السنتني املاليتني 
بدء يف تنفيذها خالل السنتني  اعتماد امليزانيات اخلاصة باملشاريع اجلديدة اليت من املتوقع ال-ج

  .٢٠١٠ و٢٠٠٩املاليتني 
 االلتزام بتنفيذ املشاريع اخلاصة باإلسكان وتوفري مصادر متويل إضافية لبنك اإلسكان، وذلك -د

  .عن طريق توفري تسهيالت ائتمانية لدعم املشاريع اإلسكانية
  
v مالحظات اللجنة :  

  

اللجنة مع احلكومة على زيادة املبالغ ا مع األمر امللكي السامي فقد توافقت اتساقً .١
 ماليني دينار لكل ١٠ إىل ٥املخصصة ملشروع صيانة وترميم البيوت اآليلة للسقوط من 

 .٢٠١٠ و٢٠٠٩من السنتني املاليتني 
اخنفاض اعتمادات مصروفات املشاريع باألرقام املطلقة وكنسبة من إمجايل املصروفات  .٢

 ٣٠٥ مقارنة مع ٢٠٠٨ مليون دينار لسنة ٤٩٠ت كما جاء مبشروع امليزانية حيث بلغ
 ويعود ذلك بشكل رئيس إىل ،٢٠١٠ و٢٠٠٩  دينار لكل من السنتني املاليتنيماليني
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عدم تضمني ميزانية السنتني املذكورتني املشاريع اخلاصة بوزارة الكهرباء واملاء ، واليت 
الوزارة إىل هيئة ، وذلك بسبب حتويل ٢٠٠٨ مليون دينار يف سنة ١٠٠بلغت حوايل 

 مليون دينار ٣٣,٥مستقلة، باإلضافة إىل مشاريع شؤون الطريان املدين اليت بلغت حوايل 
إضافة إىل ذلك فقد مت تقليص ميزانية .  بعد تأسيس شركة مطار البحرين٢٠٠٨لسنة 

مشاريع بعض الوزارات اخلدمية وخاصة التعليمية والصحية واإلسكانية، مما يؤثر سلبا على 
 .خلدمات املقدمة للمواطننيا
وبعد دراسة ميزانية املشاريع املتعلقة بوزارة اإلسكان، فإن اللجنة تثمن الدور احلكومي  .٣

البناء يف جمال الشراكة مع القطاع اخلاص يف تنفيذ اخلطط اإلسكانية لتوفري املسكن املالئم 
ة تبدي مالحظاا بضرورة جلميع املواطنني والبدء يف إنشاء املدن اإلسكانية، إال أن اللجن
 .وجود خطة زمنية واضحة املعامل لتنفيذ مشاريع قطاع اإلسكان

اخنفاض خمصصات مشاريع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، حيث اخنفضت  .٤
 ماليني دينار ٧،٣ إىل ٢٠٠٨ مليون دينار للسنة املالية ٩,٣خمصصات وزارة التربية من 

 على التوايل، كما اخنفضت ٢٠١٠ و ٢٠٠٩للسنتني املاليتني ماليني دينار ) ٦،٤(و
مليون ) ١٧،٢(، إىل ٢٠٠٨ مليون دينار للسنة املالية ٢٣خمصصات وزارة الصحة من 

، وترى اللجنة ضرورة زيادة خمصصات ٢٠١٠ و٢٠٠٩دينار لكل من السنتني املاليتني 
اخلدمة التعليمية والصحية اليت مشاريع هاتني الوزارتني ملا هلما من أثر كبري على نوعية 

 ماليني دينار ٦وبناء على ذلك تعهدت وزارة  املالية حبجز مبلغ قدره . ينشدها املواطن
 . لكل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم٢٠١٠ و٢٠٠٩ لكل من السنتني املاليتني

ورية عن مستوى إجناز ضرورة قيام وزارة املالية واألجهزة الرقابية األخرى بإعداد تقارير د .٥
ا لتأخري الوزارات والدوائر احلكومية يف تنفيذ املشاريع لتسريع وترية تنفيذها تفادي

 .مشاريعها، وارتفاع حجم املبالغ املدورة من سنة ألخرى
إعادة دراسة مشاريع إنشاء الطرق واجلسور، وحتديد االحتياجات الالزمة يف ظل التوسع  .٦

ا على عملية تسهيل احلركة املرورية، وكذلك تطوير قطاع البنية بالعمراين ومبا ينعكس إجيا
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األساسية الالزمة لالستثمار، واالهتمام مبشاريع خدمات الصرف الصحي لتستفيد منها 
 .مجيع مناطق البحرين

العمل على متابعة أداء هيئة الكهرباء واملاء مبا يضمن املستوى العايل خلدمات الكهرباء  .٧
 . مشكلة االنقطاعاتويكفل التخلص من

   

v توصية اللجنة:  
  .املوافقة على باب مصروفات املشاريع بالتعديالت اليت أجريت عليه   

  

خامسا 
ً

  :العجــز:
  

 بعد التعديالت اليت أدخلت على ٢٠١٠ و٢٠٠٩للسنتني املاليتني  تقدير عجز امليزانية العامة مت
 ٧٢٨,٨ مليون دينار و٦٨٤,٠ احلكومة حبوايل أبواب امليزانية الواردة يف املشروع املقدم من قبل

   .مليون دينار
ويف ضوء األوضاع االقتصادية واملالية العاملية واخنفاض إيرادات الدولة اليت أدت إىل تضخم العجز              

 فإن اللجنة ترى ضرورة دعم السياسات واإلجراءات اليت تسعى          ٢٠١٠ و ٢٠٠٩للسنتني املاليتني   
ل التقليل من حجم العجز من خالل إجياد مصادر جديدة لإليـرادات            احلكومة إىل اختاذها من أج    

  .وإعادة توجيه الدعم وخفض املصروفات املتكررة
وفيما يتعلق بالدين العام تشري البيانات املتوفرة إىل ارتفاع صايف القروض الداخلية املـستحقة يف               

قروض اخلارجية املـستحقة     مليون دينار ، كما بلغ صايف ال       ١١٦٨,٩ ليبلغ   ٢٠٠٨السنة املالية   
  .٢٠٠٧ ماليني دينار للسنة املالية ٥٠٨,٤ مقابل ٢٠٠٨ مليون دينار للسنة املالية ٣٥٠،٥

مليون دينار للسنة   ) ١٥١٩,٤(يبلغ  ) القروض الداخلية واخلارجية  (وعليه فإن جمموع الدين العام      
  .٢٠٠٧ مليون دينار للسنة املالية ١٣٣٥,٤ مقابل ٢٠٠٨املالية 
 االخنفاض الواضح يف نسبة جمموع صايف القروض الداخلية واخلارجية بشكل تدرجيي خالل           ويتبني

  ).٢٠٠٨-٢٠٠٤(السنوات 
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v توصية اللجنة :  
مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة توصي اللجنة باملوافقة على األبواب الواردة يف   

لسنة ) ١٠٢(امللكي رقم املرافق للمرسوم  ) ٢٠١٠ و٢٠٠٩(للدولة للسنتني املاليتني 
  .م ، وذلك وفق التفصيل املبني يف التقرير٢٠٠٨

 
  

وترى اللجنة بأن نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل ال تزال تعد من النسب املقبولة             
عاملي ا، غري أن الزيادة املتوقعة يف الدين العام بسبب تدين أسعار النفط توجب ضرورة قيام               ا وإقليمي
كومة بوضع إستراتيجية واضحة إلدارة الدين العام واستخدام أدوات الدين بطريقـة متوازنـة           احل

  .    وبأفضل تركيبة ممكنة للمحافظة على استقرار نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل
  
ـًً   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-اسادس

على  الئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنةمن ال ) ٣٩( إعماالً لنص املادة   
  : اختيار كل من

  

ـًا    الدكتورة ندى عباس حفـاظ .١  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي    األستاذ مجيـل علي املتـروك  .٢

  

  
  

  : توصية اللجنة 
  

ني املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليت             .١
 .م٢٠٠٨لسنة ) ١٠٢(املرافق للمرسوم امللكي رقم ) م٢٠١٠ وم٢٠٠٩(

  .  يف اجلدول املرفق كما وردت تفصيالًمشروع القانون  مواد املوافقة على  .٢
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  ،،،واألمر معروض على الس املوقر للتفضل بالنظر

  

     خالد حسني املسقطي               املتروك  يمجيل عل               

               رئيس جلنـة الشؤون املالية واالقتصادية   س جلنة الشؤون املالية واالقتصادية   نائب رئي
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   ، ٢٠١٠ و ٢٠٠٩باعتماد المیزانیة العامة للدولة للسنتین المالیتین مشروع قانون 
  ٢٠٠٨لسنة ) ١٠٢(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة 

 و ٢٠٠٩للدولة للسنتني املاليتني 
، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠١٠
  ٢٠٠٨لسنة ) ١٠٢(رقم 

  
  الديباجة

  حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة        
  ينملك مملكة البحر

  بعد االطالع على الدستور،
  ) ٣٩(وعلى املرسوم بقـانون رقـم       

 بشأن امليزانية العامـة،     ٢٠٠٢لسنة  
لـسنة  ) ٣(املعدل بالقـانون رقـم      

٢٠٠٧،  

مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة 
 و ٢٠٠٩للدولة للسنتني املاليتني 

، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠١٠
  ٢٠٠٨لسنة ) ١٠٢(رقم 

  
رفض أبواب امليزانية بابا بابا ورفض      
مشروع امليزانية ومـشروع قـانون      
باعتماد امليزانيـة العامـة للدولـة       

  .٢٠١٠ و٢٠٠٩اليتني للسنتني امل

مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة 
 و ٢٠٠٩للدولة للسنتني املاليتني 

، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠١٠
  ٢٠٠٨لسنة ) ١٠٢(رقم 

  
  الديباجة

املوافقة على الديباجة كما جاءت يف 
  مشروع القانون

  
  
  
  
  

مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة 
 و ٢٠٠٩للدولة للسنتني املاليتني 

، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠١٠
  ٢٠٠٨لسنة ) ١٠٢(رقم 

  
  الديباجة

حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة        
  ينملك مملكة البحر

  بعد االطالع على الدستور،
  

) ٣٩(وعلى املرسوم بقـانون رقـم       
 بشأن امليزانية العامـة،     ٢٠٠٢لسنة  

لـسنة  ) ٣(املعدل بالقـانون رقـم      
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   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
  

  ) ١٥(وعلى املرسوم بقـانون رقـم       
 بإصدار سندات التنمية ،     ١٩٧٧لسنة  

  والقوانني املعدلة له،
 ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٨(وعلى القانون رقم    

  طي لألجيال القادمة،بشأن االحتيا
  

أقر جملس الشورى وجملـس النـواب      
القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه       

  :وأصدرناه
  
  

  املادة األوىل
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املادة األوىل
مع تعديل املادة األوىل باالتفاق 

٢٠٠٧،  
  

) ١٥(وعلى املرسوم بقـانون رقـم       
 بإصدار سندات التنمية ،     ١٩٧٧لسنة  

  والقوانني املعدلة له،
٢٠٠٦لسنة  ) ٢٨(وعلى القانون رقم    

  اطي لألجيال القادمة،بشأن االحتي
  

أقر جملس الشورى وجملـس النـواب      
القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه       

  :وأصدرناه
  

    
  املادة األوىل

  



 ٨٢ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
  

تقدر إيرادان الدولة يف ميزانية السنتني      
ــاليتني  ــغ ٢٠١٠ و ٢٠٠٩امل  مببل

ثالثة (دينار  ) ٣ر٧٣٣ر١٩٣ر٠٠٠(
مليارات وسبعمائة وثالثـة وثالثـني      

ـًا ومائ  ة واثنني وتسعني ألـف     مليون
، يكون نصيب الـسنة املاليـة       )دينار

) ١ر٨٣٦ر٠٧١ر٠٠٠( مبلغ   ٢٠٠٩
مليار ومثامنائة وستة وثالثـون     (دينار  

ـًا وواحد وسبعون ألف دينار       ، )مليون
 مبلـغ   ٢٠١٠ونصيب السنة املاليـة     

مليار (دينار  ) ١ر٨٩٧ر١٢٢ر٠٠٠(
ـًا       ومثامنائة وسبعة وتـسعون مليونـ

، ) ون ألف دينـار   ومائة وثنان وعشر  
) ٢(و  ) ١(وفقا للجـدولني رقمـي      

  :احلكومة على النحو التايل
  

 السنتني ميزانية يف الدولة إيرادات تقدر
ــاليتني ــغ ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ امل  مببل

 نمليارا (دينار) ٢،٨٦٢،٨٤٢،٠٠٠(
 ةمنائامث و مليونمنائة واثنان وستون    امثو

 يكـون  ،)دينار ألف واثنان وأربعون 
 مبلـغ  ٢٠٠٩ املاليـة  السنة نصيب

 رمليا (دينار) ١،٣٩٨،٩٢٥،٠٠٠(
 مليـون  ومثانيـة وتـسعون    ةالمثائوث
 ألـف تسعمائة ومخسة وعـشرون     و

 ٢٠١٠ املاليـة  السنة ونصيب ،)دينار
 دينـار ) ١،٤٦٣،٩١٧،٠٠٠ (مبلغ

 مليون وثالثة وستون  وأربعمائة مليار(
 ، )دينار ألف وتسعمائة وسبعة عشر   

  
  

السنتني ميزانية يف الدولة إيرادات تقدر
ــاليتني ــغ ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ امل مببل

نمليارا (دينار) ٢،٨٦٢،٨٤٢،٠٠٠(
ةمنائامث و مليونمنائة واثنان وستون    امثو
يكـون  ،)دينار ألف ثنان وأربعون وا

 مبلـغ  ٢٠٠٩ املاليـة  السنة نصيب
 مليار (دينار) ١،٣٩٨،٩٢٥،٠٠٠(
مليـون  ومثانيـة وتـسعون    ةالمثائوث
ألـف تسعمائة ومخسة وعـشرون     و

٢٠١٠ املاليـة  السنة ونصيب ،)دينار
 دينـار ) ١،٤٦٣،٩١٧،٠٠٠ (مبلغ

مليون وثالثة وستون  وأربعمائة مليار(
، )دينار ألف عشروتسعمائة وسبعة    



 ٨٣ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
  .املرافقني هلذا القانون

  
  

  املادة الثانية
  
  

تقدر املصروفات اإلمجالية للدولـة يف      
 و  ٢٠٠٩ميزانية الـسنتني املـاليتني      

) ٤ر١٦٢ر٦٧٦ر٠٠٠( مببلغ   ٢٠١٠
أربعة مليارات ومائـة واثـنني      (دينار  

ـ       ـًا وسـتمائة وس ة توستني مليونـ
، يكون نـصيب    )ديناروسبعني ألف   

 مبلــغ ٢٠٠٩الــسنة املاليــة  
ــار ) ٢ر٠٢٦ر٤٤٨ر٠٠٠( دينــ
ملياران وسـتة وعـشرون مليـون       (

) ٢ (و) ١ (رقمـي  للجـدولني  وفقاً
  .القانون هلذا املرافقني

  
  املادة الثانية

تعديل املادة الثانية باالتفاق مع 
  :احلكومة على النحو التايل

تقدر املصروفات اإلمجالية للدولـة يف      
 و  ٢٠٠٩ميزانية الـسنتني املـاليتني      

) ٤،٢٧٥،٦٧٦،٠٠٠( مببلغ   ٢٠١٠
 مخسة و تانأربعة مليارات ومائ  (دينار  
ون مليـون وسـتمائة وسـتة       بعوس

، يكون نـصيب    )وسبعون ألف دينار  
 مبلــغ ٢٠٠٩يــة الــسنة املال

ملياران (دينار  ) ٢،٠٨٢،٩٤٨،٠٠٠(
 مثانيةمائة و تسع مليون و  مثانون و واثنان

) ٢ (و) ١ (رقمـي  للجـدولني  وفقاً
  .القانون هلذا املرافقني

  
  املادة الثانية

  
  

تقدر املصروفات اإلمجالية للدولـة يف      
 و  ٢٠٠٩ميزانية الـسنتني املـاليتني      

) ٤،٢٧٥،٦٧٦،٠٠٠( مببلغ   ٢٠١٠
مخسة و تانأربعة مليارات ومائ  (دينار  
ون مليـون وسـتمائة وسـتة       بعوس

، يكون نـصيب    )ديناروسبعون ألف   
 مبلــغ ٢٠٠٩الــسنة املاليــة  

ملياران (دينار  ) ٢،٠٨٢،٩٤٨،٠٠٠(
مثانيةمائة و تسع مليون و  مثانون و واثنان



 ٨٤ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
، )وأربعمائة ومثانية وأربعون ألف دينار    

 مبلـغ   ٢٠١٠ونصيب السنة املاليـة     
ــار ) ٢ر١٣٦ر٢٢٨ر٠٠٠( دينــ
ملياران ومائة وستة وثالثون مليـون      (

، )ومائتان ومثانية وعشرون ألف دينار    
املرافق هلـذا   ) ١(لجدول رقم   وفقا ل 
  .القانون

  
  املادة الثالثة

  
  
  

تقدر املصروفات املتكررة للدولـة يف      
 و  ٢٠٠٩ميزانية الـسنتني املـاليتني      

) ٣ر٥٦٢ر٦٧٦ر٠٠٠( مببلغ   ٢٠١٠

، ونصيب السنة   ) ألف دينار  أربعونو
 مبلـــــغ ٢٠١٠املاليـــــة 

ملياران (دينار  ) ٢،١٩٢،٧٢٨،٠٠٠(
 سبعمائة مليون و  تسعون و واثنانومائة  

 ، وفقـاً  ) وعشرون ألف دينار   مثانيةو
  .ذا القانوناملرافق هل) ١(للجدول رقم 

  
  

  املادة الثالثة
  

تعديل املادة الثالثة باالتفاق مع 
  :احلكومة على النحو التايل

تقدر املصروفات املتكررة للدولـة يف      
 و  ٢٠٠٩ميزانية الـسنتني املـاليتني      

) ٣،٦٦٥،٦٧٦،٠٠٠( مببلـغ ٢٠١٠

، ونصيب السنة   ) ألف دينار  أربعونو
 مبلـــــغ ٢٠١٠املاليـــــة 

ملياران (دينار  ) ٢،١٩٢،٧٢٨،٠٠٠(
سبعمائة مليون و  تسعون و واثنانومائة  

قـاً ، وف ) وعشرون ألف دينار   مثانيةو
.املرافق هلذا القانون) ١(للجدول رقم 

  
  

  املادة الثالثة
  
  
  

تقدر املصروفات املتكررة للدولـة يف      
 و  ٢٠٠٩ميزانية الـسنتني املـاليتني      

) ٣،٦٦٥،٦٧٦،٠٠٠( مببلـغ ٢٠١٠



 ٨٥ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
ثالثة مليـارات ومخـسمائة     (دينار،  

ـًا وستمائة وستة      واثنني وستني مليون
، يكون نـصيب    )وسبعني ألف دينار  
ـ   مبلــغ ٢٠٠٩ة الــسنة املاليـ

مليار (دينار،  ) ١ر٧٢٦ر٤٤٨ر٠٠٠(
وسبعمائة وستة وعـشرون مليـون      

، )وأربعمائة ومثانية وأربعون ألف دينار    
 مبلـغ   ٢٠١٠ونصيب السنة املاليـة     

مليار (دينار  ) ١ر٨٣٦ر٢٢٨ر٠٠٠(
ومثامنائة وستة وثالثون مليون ومائتان     

، وفقـا   )ومثانية وعشرون ألف دينار   
املـرافقني  ) ٣(و) ١(رقمي  للجدولني  
  .هلذا القانون

  
  

مائة سـت ثالثة مليـارات و   ( دينار،  
 وستون مليون وستمائة وستة     مخسةو

، يكون نـصيب    )يناروسبعون ألف د  
 مبلــغ ٢٠٠٩الــسنة املاليــة  

مليار (دينار،  ) ١،٧٧٧،٩٤٨،٠٠٠(
 مليـون   سـبعون  و بعةوسبعمائة وس 

، ) وأربعون ألف دينار  مثانيةمائة و تسعو
 مبلـغ   ٢٠١٠ونصيب السنة املاليـة     

مليار (دينار   ) ١،٨٨٧،٧٢٨،٠٠٠(
 مليـون   مثـانون  و سـبعة ومثامنائة و 
 وعـشرون ألـف      ومثانية وسبعمائة

) ١( للجدولني رقمـي     ، وفقاً )اردين
  .املرافقني هلذا القانون) ٣(و
  
  

مائة سـت ثالثة مليـارات و   ( دينار،  
 وستون مليون وستمائة وستة     مخسةو

، يكون نـصيب    )وسبعون ألف دينار  
 مبلــغ ٢٠٠٩يــة الــسنة املال

مليار (دينار،  ) ١،٧٧٧،٩٤٨،٠٠٠(
 مليـون   سـبعون  و بعةوسبعمائة وس 

، )أربعون ألف دينار  و مثانيةمائة و تسعو
 مبلـغ   ٢٠١٠ونصيب السنة املاليـة     

مليار (دينار   ) ١،٨٨٧،٧٢٨،٠٠٠(
 مليـون   مثـانون  و سـبعة ومثامنائة و 
 وعـشرون ألـف      ومثانية وسبعمائة

)١( للجدولني رقمـي     ، وفقاً )دينار
  .املرافقني هلذا القانون) ٣(و

  
  



 ٨٦ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
  
  
  

  املادة الرابعة
  
  

  

تقدر مصروفات املشاريع للدولـة يف      
ــاليتني  ــسنتني املـ ــة الـ ميزانيـ

ــغ ٢٠١٠و٢٠٠٩  مبلــــــ
سـتمائة  (دينار  ) ٦٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

، يكون نـصيب الـسنة   )مليون دينار 
 مبلـــــغ ٢٠٠٩املاليـــــة 

ثالمثائـة  (دينار  ) ٣٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
لـسنة  ، وبنفس املبلـغ ل    )مليون دينار 

  
  
  

  املادة الرابعة
  

تعديل املادة الرابعة باالتفاق مع 
  :احلكومة على النحو التايل

 مصروفات املشاريع للدولـة يف      تقدر
 و  ٢٠٠٩ميزانية الـسنتني املـاليتني      

ــغ ٢٠١٠ ) ٦١٠،٠٠٠،٠٠٠( مببل
، )نـار  مليون دي وعشرة ستمائة(دينار  

 مبلغ  ٢٠٠٩يكون نصيب السنة املالية     
 ثالمثائـة (دينار  ) ٣٠٥،٠٠٠،٠٠٠(

، وبنفس املبلـغ    ) مليون دينار  ومخسة
 للجـدولني   ، وفقاً ٢٠١٠للسنة املالية   

  
  
  

  املادة الرابعة
  

  

  
 مصروفات املشاريع للدولـة يف      تقدر

 و  ٢٠٠٩ميزانية الـسنتني املـاليتني      
ــغ ٢٠١٠ ) ٦١٠،٠٠٠،٠٠٠( مببل
، ) مليون دينـار  وعشرة ستمائة(دينار  

 مبلغ  ٢٠٠٩يكون نصيب السنة املالية     
ثالمثائـة (دينار  ) ٣٠٥،٠٠٠،٠٠٠(

، وبنفس املبلـغ    )ار مليون دين  ومخسة
 للجـدولني   ، وفقاً ٢٠١٠للسنة املالية   



 ٨٧ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
، وفقا للجدولني رقمي    ٢٠١٠املالية  

  .املرافقني هلذا القانون) ٤(و ) ١(
  املادة اخلامسة

تقدر املبالغ احملولة من إيرادات الـنفط   
إىل حساب احتياطي األجيال القادمة     

للدولة يف ميزانية الـسنتني املـاليتني         
ــغ ٢٠١٠ و ٢٠٠٩  مببلـــــ

ــار ) ٤٤ر٠٠٠ر٠٠٠( ــة (دين أربع
، يكون نصيب   )ناروأربعني مليون دي  

 مبلــغ ٢٠٠٩الــسنة املاليــة  
ــار ) ٢٢ر٠٠٠ر٠٠٠( ــان (دين اثن

، وبذات املبلغ   )وعشرون مليون دينار  
  .٢٠١٠للسنة املالية 

  
  

املــرافقني هلــذا ) ٤(و ) ١(رقمــي 
  .القانون

  املادة اخلامسة
  

املوافقة على املادة اخلامسة كما 
  .جاءت يف مشروع القانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  

املــرافقني هلــذا ) ٤(و ) ١(رقمــي 
  .القانون

  املادة اخلامسة
تقدر املبالغ احملولة من إيرادات الـنفط   
إىل حساب احتياطي األجيال القادمة     

للدولة يف ميزانية الـسنتني املـاليتني         
ــغ ٢٠١٠ و ٢٠٠٩  مببلـــــ

ــار ) ٤٤ر٠٠٠ر٠٠٠( ــة أر(دين بع
، يكون نصيب   )وأربعني مليون دينار  
 مبلــغ ٢٠٠٩الــسنة املاليــة  

ــار ) ٢٢ر٠٠٠ر٠٠٠( ــان (دين اثن
، وبذات املبلغ   )وعشرون مليون دينار  

  .٢٠١٠للسنة املالية 
  
  



 ٨٨ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
  املادة السادسة

  
  

ميزانية الدولة للسنتني    يف   يقدر العجز 
ــاليتني  ــغ ٢٠١٠ و ٢٠٠٩امل  مببل

أربعمائة (دينار  ) ٤٢٩ر٤٨٣ر٠٠٠(
 بعمائـة وأروتسعة وعشرين مليـون     
، يكـون   )وثالثة ومثانني ألف دينـار    

 مبلـغ   ٢٠٠٩نصيب السنة املاليـة     
ــار ) ١٩٠ر٣٧٧ر٠٠٠( ــة (دين مائ

وتسعون مليـون وثالمثائـة وسـبعة       
، ونصيب الـسنة  )وسبعون ألف دينار  

 مبلـــــغ ٢٠١٠املاليـــــة 
مائتـان  (دينار  ) ٢٣٩ر١٠٦ر٠٠٠(

ـًا ومائة وسـتة     وتسعة وثالثون مليون

  املادة السادسة
تعديل املادة السادسة باالتفاق مع 

  :احلكومة على النحو التايل
يقدر العجز يف ميزانية الدولة للسنتني      

ــاليتني  ــغ ٢٠١٠ و ٢٠٠٩امل  مببل
مليار (دينار   ) ١،٤١٢،٨٣٤،٠٠٠(

 ومثامنائة مليون   وأثىن عشرة  وأربعمائة
 ، يكـون  ) ألف دينار  الثون وث وأربعة

 مبلـغ   ٢٠٠٩ نصيب السنة املاليـة   
مائة سـت (دينار  ) ٦٨٤،٠٢٣،٠٠٠(
 وثالثة وعشرون  مليون   أربعة ومثانون و

، ونصيب الـسنة املاليـة      )ألف دينار 
) ٧٢٨،٨١١،٠٠٠( مبلــغ ٢٠١٠
مليون سبعمائة ومثانية وعشرون    (دينار  

، )ف دينـار  أل وإحدى عشر ائة  مثامنو

  املادة السادسة
  
  

يقدر العجز يف ميزانية الدولة للسنتني      
ــاليتني  ــغ ٢٠١٠ و ٢٠٠٩امل  مببل

مليار (دينار   ) ١،٤١٢،٨٣٤،٠٠٠(
ومثامنائة مليون   وأثىن عشرة  بعمائةوأر

، يكـون   ) ألف دينار  الثون وث وأربعة
 مبلـغ   ٢٠٠٩نصيب السنة املاليـة     

مائة سـت (دينار  ) ٦٨٤،٠٢٣،٠٠٠(
وثالثة وعشرون  مليون   أربعة ومثانون و

، ونصيب الـسنة املاليـة      )ألف دينار 
) ٧٢٨،٨١١،٠٠٠( مبلــغ ٢٠١٠
مليون سبعمائة ومثانية وعشرون    (دينار  

، )ف دينـار  أل وإحدى عشر ائة  مثامنو



 ٨٩ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
) ١(ول رقم   ، وفقا للجد  )آالف دينار 

املرافق هلذا القانون، على أن يغطـى       
العجز باالقتراض من املؤسسات املالية     

  .والصناديق العربية واإلسالمية
  

  
  املادة السابعة

 مجيع اإليـرادات الـواردة يف       تستوىف
املرافق هلذا القـانون    ) ٢(اجلدول رقم   

طبقا لألنظمة املالية ، وتدفع مجيعهـا       
  .للحساب العمومي

  
  

  ة الثامنةاملاد
تصرف النفقات الواردة يف اجلـدولني      

املرافق هلـذا   ) ١( للجدول رقم    وفقاً
جـز  القانون، علـى أن يغطـى الع      

باالقتراض مـن املؤسـسات املاليـة       
  .والصناديق العربية واإلسالمية 

  

  السابعةاملادة 
  

املوافقة على املادة السابعة كما 
  .جاءت يف مشروع القانون

  
  
  

  املادة الثامنة
املوافقة على املادة الثامنة كما جاءت 

  .يف مشروع القانون

املرافق هلـذا   ) ١( للجدول رقم    وفقاً
القانون، علـى أن يغطـى العجـز        
باالقتراض مـن املؤسـسات املاليـة       

  .والصناديق العربية واإلسالمية 
  

  املادة السابعة
  

 مجيع اإليـرادات الـواردة يف       تستوىف
املرافق هلذا القـانون    ) ٢(اجلدول رقم   

 وتدفع مجيعهـا    طبقا لألنظمة املالية ،   
  .للحساب العمومي

  
  املادة الثامنة

تصرف النفقات الواردة يف اجلـدولني      
املــرافقني هلــذا ) ٤(و ) ٣(رقمــي 



 ٩٠ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
املــرافقني هلــذا ) ٤(و ) ٣(رقمــي 

القانون وفـق تقـسيمات امليزانيـة       
والتعليمات اخلاصة ـا، وال جيـوز       
استعمال االعتماد يف غري ما خـصص      
له أو إصدار أمر بالصرف مبا جيـاوز        
االعتماد املقرر، أو االرتبـاط بـأي       

  .مليزانيةمصروف ليس له اعتماد يف ا
  

  
  
  

  املادة التاسعة

  
خيول وزير املالية ، أثناء تنفيذ امليزانية       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املادة التاسعة
االتفاق مع تعديل املادة التاسعة ب

  :احلكومة على النحو التايل
خيول وزير املالية، أثناء تنفيذ امليزانيـة       

ــغ  ) ١٤٠،٠٠٠،٠٠٠(بتوزيــع مبل

القانون وفـق تقـسيمات امليزانيـة       
والتعليمات اخلاصة ـا، وال جيـوز       
استعمال االعتماد يف غري ما خـصص      
له أو إصدار أمر بالصرف مبا جيـاوز        

الرتبـاط بـأي    االعتماد املقرر، أو ا   
  .مصروف ليس له اعتماد يف امليزانية

  
  
  
  

  املادة التاسعة
  
  

خيول وزير املالية، أثناء تنفيذ امليزانيـة       
ــغ  ) ١٤٠،٠٠٠،٠٠٠(بتوزيــع مبل



 ٩١ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
دينار ) ٤٠ر٠٠٠ر٠٠٠(بتوزيع مبلغ   

املرصود ضمن  ) أربعون مليون دينار  (
حساب تقديرات أخرى للـوزارات     
واجلهات احلكومية مبيزانية املصروفات    
املتكررة للسنتني املاليتني املـذكورتني     

اجلهـات  وذلك علـى الـوزارات و     
ة  ناحلكومية، حبيث يكون نصيب الس    

) ٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠( مبلغ   ٢٠٠٩املالية  
 ات، وبذ )عشرون مليون دينار  (دينار  

، وعلـى   ٢٠١٠املبلغ للسنة املاليـة     
لـس  جمالوزير إبالغ جملس الوزراء و    

النواب وجملس الشورى بتوزيعـات     
هذه املبالغ، وإجراء التعديالت الالزمة     

تكـررة وفقـا   على أرقام امليزانيـة امل   
  .لذلك

) أربعون مليـون دينـار    مائة و (دينار  
املرصود ضمن حـساب تقـديرات      
أخرى للوزارات واجلهات احلكوميـة     
مبيزانية املصروفات املتكررة للـسنتني     

منــها  ،املــاليتني املــذكورتني 
أربعـون  ( دينار  ) ٤٠،٠٠٠،٠٠٠(

على الوزارات واجلهات   ) مليون دينار 
احلكومية، حبيث يكون نصيب السنة     

) ٢٠،٠٠٠،٠٠٠( مبلغ   ٢٠٠٩املالية  
، وبذات  )عشرون مليون دينار  (دينار  

و مبلـغ   ،    ٢٠١٠املبلغ للسنة املالية    
مائــة ( دينــار ) ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠(

 ةلدعم األسـر حمـدود    ) مليون دينار 
 حبيث يكون نصيب الـسنة      الدخل،
) ٥٠،٠٠٠،٠٠٠( مبلغ   ٢٠٠٩املالية  

) أربعون مليـون دينـار    مائة و (دينار  
املرصود ضمن حـساب تقـديرات      
أخرى للوزارات واجلهات احلكوميـة     

ني مبيزانية املصروفات املتكررة للـسنت    
منــها  ،املــاليتني املــذكورتني 

أربعـون  ( دينار  ) ٤٠،٠٠٠،٠٠٠(
على الوزارات واجلهات   ) مليون دينار 

احلكومية، حبيث يكون نصيب السنة     
) ٢٠،٠٠٠،٠٠٠( مبلغ   ٢٠٠٩املالية  
، وبذات  )عشرون مليون دينار  (دينار  

و مبلـغ   ،    ٢٠١٠املبلغ للسنة املالية    
مائــة ( دينــار ) ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠(

ةلدعم األسـر حمـدود    ) ينارمليون د 
 حبيث يكون نصيب الـسنة      الدخل،
) ٥٠،٠٠٠،٠٠٠( مبلغ   ٢٠٠٩املالية  



 ٩٢ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
  

  
  
  
  
  
  
  

  املادة العاشرة
يصدر وزير املالية التعليمات الالزمـة      
لتنفيذ هذه امليزانية يف حدود القواعد      

  .املنصوص عليها يف هذا القانون
  
  

  ةاملادة احلادية عشر

، وبذات  ) مليون دينار  مخسون(دينار  
وعلـى   ،   ٢٠١٠املبلغ للسنة املاليـة     

الوزير إبالغ جملس الوزراء وجملـس      
النواب وجملس الشورى بتوزيعـات     
هذه املبالغ، وإجراء التعديالت الالزمة     
 على أرقام امليزانيـة املتكـررة وفقـاً     

  .كلذل
  املادة العاشرة

املوافقة على املادة العاشرة كما 
  .جاءت يف مشروع القانون

  
  
  

  املادة احلادية عشرة
  

، وبذات  ) مليون دينار  مخسون(دينار  
وعلـى   ،   ٢٠١٠املبلغ للسنة املاليـة     

الوزير إبالغ جملس الوزراء وجملـس      
النواب وجملس الشورى بتوزيعـات     
هذه املبالغ، وإجراء التعديالت الالزمة     

م امليزانيـة املتكـررة وفقـاً    على أرقا 
  .لذلك

  املادة العاشرة
 يصدر وزير املالية التعليمات الالزمة 
لتنفيذ هذه امليزانية يف حدود القواعد 

  .املنصوص عليها يف هذا القانون
  
  

  املادة احلادية عشرة
  



 ٩٣ 

   القانوننصوص مشروع
  لجنة توصیة  قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

  الشؤون المالیة واالقتصادیة
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
 – كل فيمـا خيـصه       -على الوزراء   

تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا       
يف  وينــشر ٢٠٠٩مــن أول ينــاير 

  .اجلريدة الرمسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رئيس جملس الوزراء " إضافة عبارة 
الواردة يف بداية " على"بعد كلمة " و

املادة ، وعلى ذلك يكون نص املادة 
  :بعد التعديل 

  
 -الوزراء  رئيس جملس الوزراء و   على  

 تنفيذ هذا القانون ،     –ه  كل فيما خيص  
 ٢٠٠٩ويعمل به اعتبارا من أول يناير       

  .وينشر يف اجلريدة الرمسية
  
  
  

-الوزراء  رئيس جملس الوزراء و   على  
 تنفيذ هذا القانون ،     –كل فيما خيصه    

٢٠٠٩ارا من أول يناير     ويعمل به اعتب  
  .وينشر يف اجلريدة الرمسية

  

 

  



 ٩٤ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

التقرير التكميلي للجنة الشؤون املالية 
واالقتصادية خبصوص مشروع قانون 
بشأن إعفاء قروض البناء والترميم 

والشراء لألسر البحرينية ذات الدخل 
  .  احملدود من خدمة الدين

  
  
  
  
  



 ٩٥ 

  مم٢٠٠٢٠٠٩٩  فربايرفرباير  ١٩١٩: : التاريخالتاريخ
  

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

  من خدمة الدينمن خدمة الدينالبحرينية ذات الدخل احملدود البحرينية ذات الدخل احملدود 
   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––  الثالثالثالثدور االنعقاد دور االنعقاد 

  
  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

  

 -٢ -٣/ ص ل م ق  / ١٩٨(م، وبموج   ب الخط   اب رق   م ٢٠٠٨ فبرای   ر ٢٦بت   اریخ 

 رئ یس المجل س إل ى لجن ة     األس تاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح     األس تاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح      صاحب المع الي     حال، أ )٢٠٠٨

ن بشأن إعفاء قروض البناء والترمیم والشراء ن بشأن إعفاء قروض البناء والترمیم والشراء مشروع قانومشروع قانوالشؤون المالیة واالقتصادیة نسخة من 

 لمناق  شتھ ودراس  تھ وإع  داد تقری  ر ب  شأنھ   لألس  ر البحرینی  ة ذات ال  دخل المح  دود م  ن خدم  ة ال  دین   لألس  ر البحرینی  ة ذات ال  دخل المح  دود م  ن خدم  ة ال  دین   

م وبموج  ب ٢٠٠٨ أبری  ل ٢، وبت  اریخ مت  ضمنـًا رأي اللجن  ة لعرض  ھ عل  ى المجل  س الم  وقر  

یس المجل   س أح   ال ص   احب المع   الي رئ     ) ٢٠٠٨-٤-٣/  ص ل م ق ١٣٢(الخط   اب رق   م  

مشروع القانون مرة أخرى إلعادة دراستھ ومناقشتھ وذل ك عل ى إث ر م داخالت وملحوظ ات             

 ٣١المنعق دة بت اریخ    أصحاب السعادة أعضاء المجلس في جلسة المجل س الثالث ة والع شرین         

م  والتي قرر المجلس فیھا إع ادة م شروع الق انون الم ذكور إل ى اللجن ة لترف ع              ٢٠٠٨مارس  

 .م٢٠٠٨ دی  سمبر ٢بت  اریخ  . م  ن تاریخ  ھأس  بوعینف  ي موع  د أق  صاه ھ  ا حول  ھ اللجن ة تقریر 

 صاحب المعالي رئیس حال، أ)٢٠٠٨ -١٢ -٢/ ص ل م ق  / ٢٧٧(وبموجب الخطاب رقم 

م شروع ق انون   م شروع ق انون   تقریر اللجنة بخصوص تقریر اللجنة بخصوص المجلس إلى لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة نسخة من        

 ء لألس ر البحرینی  ة ذات ال دخل المح  دود م ن خدم  ة ال  دین   ء لألس ر البحرینی  ة ذات ال دخل المح  دود م ن خدم  ة ال  دین   ب شأن إعف  اء ق روض البن  اء والت رمیم وال  شرا   ب شأن إعف  اء ق روض البن  اء والت رمیم وال  شرا   
لمزید من الدراسة على ضوء مداخالت السادة أعضاء المجل س ف ي جل سة المجل س ال سابعة               

  .م١/١٢/٢٠٠٨المنعقدة بتاریخ 



 ٩٦ 

  :  إجراءات اللجنة-أوًال
  :  قامت اللجنة باإلجراءات التالیة،لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله

  

اجتماعاتھا عند إحالتھ إلى اللجنة أول مرة في مشروع القانون المذكور تدارست اللجنة  )١(

 :التالیة

 التاریخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م٢٠٠٨   فبرایر ٢٨ الثامــــــــــن ١

 م٢٠٠٨  مـارس ١٨ الحادي عشر ٢

 م٢٠٠٨  مـارس  ٢٥ الثاني عشـــر ٣

  

اء المجل س ف ي جل سة المجل س       على إثر مداخالت وملحوظ ات أص حاب ال سعادة أع ض           )٢(
أعی د م شروع الق انون     الثالثة والعشرین من الدور الثاني من الف صل الت شریعي الث اني،        

لمزید من الدراس ة والمناق شة ، وق د تدارس تھ وناق شتھ اللجن ة ف ي           مرة أخرى   المذكور  
 :اتھا التالیةاجتماع

 
 التاریخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م٢٠٠٨بریل    أ١٧ 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

  



 ٩٧ 

  

حاب ال سعادة أع ضاء المجل س ف ي جل سة المجل س           على إثر مداخالت وملحوظ ات أص        )٣(

أعی د تقری ر اللجن ة بخ صوص      السابعة من الدور الثال ث م ن الف صل الت شریعي الث اني،      

لمزی  د م  ن الدراس  ة والمناق  شة ، وق  د تدارس  تھ      م  رة ثانی  ة  الم  ذكور م  شروع الق  انون  

 .م٢٠٠٩ فبرایر ٩اجتماعھا التاسع والمنعقد بتاریخ وناقشتھ اللجنة في 
 

طلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون موض وع البح ث والدراس ة عل ى الوث ائق             ا )٤(

 :المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي

، وم ذكرة   )مرف ق (.مشروع القانون موضوع البحث والدراس ة ومذكرت ھ اإلی ضاحیة          -

 )مرفق(. دائرة الشؤون القانونیة

 )مرفق( .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ -

 والت  ي أك  دت س  المة    ؤون الت  شریعیة والقانونی  ة بمجل  س ال  شورى    رأي لجن  ة ال  ش  -

 )مرفق(.  مشروع القانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة

 )مرفق(.  رأي وزارة اإلسكان -

مداخالت السادة أعضاء المجلس بخصوص م شروع الق انون ف ي م ضبطة الجل سة              -

عي، والت ي عل ى إثرھ ا    السابعة م ن دور االنعق اد الع ادي الثال ث م ن الف صل الت شری           

 ).مرفق. (تمت إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزید من الدراسة

 

، حی  ث ح  ضر  وزارة المالی  ة  و  بن  ك اإلس  كان  - ب  دعوة م  ن اللجن  ة -ح  ضر االجتم  اع )٥(

 :عنھما كل من

v وزارة اإلسكان: 

 وزیر اإلسكان  معالي الشیخ إبراھیم بن خلیفة آل خلیفة .١

الوكی        ل الم        ساعد ل        شؤون    ـــد أبــــو الفتــــحالدكتـــور نبیــــل محمــ .٢

 .اإلسكان
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م   دیر إدارة الخ   دمات اإلس   كانیة   السیــــــــــد ماھـــــــــــر العنیــــــــــــ،س .٣

 .باإلنابة

v بنك اإلسكان: 

  المدیر العام    السیدة صباح خلیل المؤید .١

رئ   یس التط   ویر االس   تراتیجي وتط   ویر   الدكتور بكري بشیر .٢

 .األعمال

 .دارة العملیات المصرفیةإرئیس    سید طارق عذبي الجالھمةال .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  الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -٤

 

  .والسید محمد رضي محمد، السید أیوب علي طریفر اللجنة ــوتولى أمانة س •

  
  :ت المعنیة الجھا رأي –ثانیا 

  
  )مرفق: (رأي وزارة اإلسكان

والت ي بین ت أن ط رح ھ ذا     ناقشت اللجنة مشروع القانون مرة أخرى مع وزارة اإلس كان     

الموض  وع ل  م یك  ن ل  ھ مب  رر مل  ح ف  ي الوق  ت الح  الي ألن الح  االت االس  تثنائیة تولیھ  ا وزارة    

ی  دعو مجل  س اإلس  كان رعای  ة خاص  ة، وأن  ھ ل  م ی  ستجد م  ن األم  ور ف  ي الوق  ت الحاض  ر م  ا    

ولق د بین ت وزارة اإلس كان أس باب ع دم      . الشورى إلى إعادة النظ ر ف ي ھ ذا األم ر م ن جدی د               

  .الحاجة في الوقت الحالي لطرح ھذا الموضوع ضمن الملحق المرفق بھذا التقریر
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  :رأي بنك اإلسكان
  

توافق رأي ممثلو بنك اإلسكان مع رأي وزی ر اإلس كان ف ي ك ل م ا طرح ھ م ن مب ررات                

  . إلى القول بعدم الحاجة إلى مثل ھذا المشروع في الوقت الراھنتھدف

  
  : جنةلـــــال رأي -ثالًثا 
  
 

ناقشت اللجنة مشروع القانون حی ث ت ّم اس تعراض وجھ ات النظ ر الت ي دارت حول ھ                 

، وتأك دت اللجن ة م  ن   ف ي جل سة المجل  س ال سابعة   م ن قب ل أع ضاء اللجن ة وأع  ضاء المجل س      

ن الن   احیتین الدس  توریة والقانونی   ة وفقـ  ـًا ل   رأي لجن  ة ال   شؤون    س  المة م  شروع الق   انون م     

  . التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى

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

م واطنین بع د دراس تھا    ل تخفیف األعباء المالیة على االموافقة على المقترحات التي تساھم في 

عرق ل التخط یط الم ستقبلي ف  ي    س ة وافی ة وتأك دھا م ن أن ك ل توص یة تتخ ذھا اللجن ة ل ن ت         درا

 أو اإلضرار بمصالحھم وحقوقھم، والمحافظة عل ى بن ك    إنشاء الخدمات اإلسكانیة للمواطنین   

  .اإلسكان كعامل رئیسي لھذه المشاریع واستمراریتھا وتطورھا

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

  :يلي
 تحرص اللجنة على أن تنحصر الفائدة من جميع تلك المشاريع والقرارات في خدمة              -١

 .عام األسر المحتاجة وأن ال تؤدي أي من تلك المشاريع إلى إهدار المال ال

ترى اللجنة أن اتخاذ مثل هذه القرارات يجب أن تحدده المصلحة العامـة والقـوانين               -٢
كما أن هذا المـشروع     . والتشريعات التي تتحكم في عملية اإلقراض وسياسة الدعم       

يتعارض مع القوانين الخاصة ببنك اإلسكان، فعلى سبيل المثال في حالة إقرار هـذا    
ويض البنك بمصدر آخر، األمر الذي يتطلب إصدار المشروع سيتحتم على الدولة تع
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كما أنه وطبقـا لتقريـر      .تشريع آخر من السلطة التشريعية لرفع مخصصات البنك       
 مليون دينار هذا العام،     ٨,٥وزارة اإلسكان فإن ميزانية بنك اإلسكان ستتحمل مبلغ         

 خـالل    مليون دينار  ٢٥٠ويقدر أن يصل العبء التراكمي لهذا اإلعفاء إلى حوالي          
 .ربع القرن القادم

لقد تأكد للجنة من خالل تقرير وزارة اإلسكان أن الرسوم على القروض تعتبر ضئيلة            -٣
% ٢,٥للغاية وال تشكل عبًئا كبيرا على المقترضين، حيث إنه قد تم تخفيضها مـن               

على % ٣% (١,٥ إلى   ١٩٨٠عام  ) على الرصيد المتناقص  % ٥(من قيمة القرض    
 دينارا تقريبا فـي الـشهر علـى         ١٤,٢٠٠ وهو ما يمثل مبلغ      ،)الرصيد المتناقص 

كما أن هذه النسب هي تكـاليف إداريـة   .  سنة٢٥ دينار لمدة   ٢٠،٠٠٠قرض يبلغ   
باإلضافة إلى أن تقديم الدولة لخدماتها بالمجان فـي جميـع           . يتحملها بنك اإلسكان  

 .لمبدأاألحوال وبالنسبة لجميع المستفيدين هو أمر غير مقبول من حيث ا

ترى اللجنة أنه إذا كان الهدف من هذا المشروع هو مـساعدة األسـر ذات الـدخل                  -٤
األسر لقروض الترميم والبناء    المحدود فإنه من األفضل تحويل طلبات اإلعفاء لهذه         

وتعرف بلجنة اإلسكان ومهمتها النظر في الحـاالت      ُأنشئتإلى اللجنة الخاصة التي     
وفي ضوء كل حالة تقرر اللجنة إما تأجيل سـداد          . وداالستثنائية لذوي الدخل المحد   

باإلضافة إلى تخويل وزير اإلسكان     . األقساط المستحقة على المواطنين أو تخفيضها     
سلطة إسقاط األقساط المستحقة على كثير من ذوي الدخل المحدود حسبما تقتـضيه             

 .ظروف كل حالة
اسة حكومية محـددة لـدعم      ترى اللجنة أن مثل هذا القرار ينبغي أن يكون ضمن سي           -٥

األسر محدودة الدخل، بحيث تحدد هذه الـسياسة القطاعـات والـسلع والخـدمات             
والطريقة التي يمكن دعمها لصالح هذه األسر ، كما يحدد أيضا حجم وعدد األسـر               

 .الفقيرة
 
  

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي- ــًارابع
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، اتفقت اللجنة عل ى اختی ار    لالئحة الداخلیة لمجلس الشورى   من ا  ) ٣٩( إعماًال لنص المادة    

  :كل من

  
 مقرًرا أصلیـــــًا    سعادة األستاذ محمد حسن باقر رضي -١

  اـمقرًرا احتیاطًی    سعود عبدالعزیز كــانوسعادة األستاذ  -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
   رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية          نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية          
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  م٢٠٠٨ مارس ٢: التاريخ 
  

  خالد حسني املسقطي    احملرتم/ سعادة األستاذ 
       رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

  
مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والرتميم والشراء لألسر البحرينية : املوضوع 

  . خدمة الدينذات الدخل احملدود من
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
 رئ یس  عل ي ب ن ص الح ال صالح    ال سید  م، أرف ق مع الي   ٢٠٠٨ فبرای ر   ٢٦بتاریخ    

مشروع ، نسخة من )٢٠٠٨ -٢ -٣/  ص ل ت ق١٩٨(المجلس، ضمن كتابھ رقم 
قانون بشأن إعف اء ق روض البن اء والت رمیم وال شراء لألس ر البحرینی ة ذات ال دخل                

 م  ن خدم  ة ال  دین، ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت   شریعیة         المح  دود 
والقانونی   ة، وذل    ك لمناق    شتھ وإب    داء المالحظ    ات علی    ھ للجن    ة ال    شؤون المالی    ة   

  .واالقتصادیة
  
اجتماعھ ا  ، عقدت لجنة الشؤون الت شریعیة والقانونی ة    م٢٠٠٨ مارس   ٢وبتاریخ    

ر ومذكرتھ اإلیضاحیة، وذل ك   المذكو مشروع القانون ، حیث اطلعت على     العشرین
  .بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

  

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش   –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  :توصية اللجنة 
  

م  شروع ق  انون ب  شأن إعف  اء ق  روض البن  اء والت  رمیم    ت  رى اللجن  ة س  المة  
س  ر البحرینی  ة ذات ال  دخل المح  دود م  ن خدم  ة ال  دین؛ م  ن الن  احیتین      وال  شراء لأل

  .الدستوریة والقانونیة
  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
                                       رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية


