كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 3السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
5

- 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة املالية:
 - 3السيد أمحد جاسم فراج و كيل الوزارة املساعد للشؤون املالية.
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 - 3السيد طه حممود فقيهي مدير إدارة املشاريع.
 - 3السيد أنور علي األنصاري مدير الرقابة واملتابعة.
 - 4السيد عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير األنظمة املالية.
 - 5السيدة ليلى راشد السويدي رئيس اخلدمات االجتماعية.
 - 6السيد ناجح سلمان طواش رئيس تنسيق امليزانية.

35

كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد
للشــؤون الربملانيــة ،و الســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي
رئـــيس هياـــة املستشـــارين القـــانونيني بـــاجمل لس ،وأعضـــاء هياـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 31
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة االستثنائية األوىل من دور
االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بتالوة أمساء 35
األعضاء املعتذرين ،والغائبني عن اجللسة السابقة .تفضل األخ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من أصحاب
السعادة األعضاء :مجال حممد فخرو ،والسيد حبيب مكي هاشم ،ومحد
مبارك النعيمي للسفر خارج اململكة ،وعبدالرمحن حممد مجشري يف مهمة 5
رمسية داخل اململكة ،وإبراهيم حممد بشمي لظرف صحي طارئ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على 31
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)
35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة التقريرين (األول والتكميلي) للجنة الشؤون
املالية واالقتصادية خبصوص مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة للدولة
للسنتني املاليتني 3133م و3134م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )76لسنة

3133م .وأطلب من األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه 31
إىل املنصة فليتفضل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )77

31

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .قبل أن أعطي
الكلمة لألخ مقرر اللجنة أود أن أوضح لكم اإلجراء الذي سنتبعه عند
مناقشة امليزانية العامة للدولة .يف البداية سيتم فتح باب املناقشة العامة

للمشروع ،ثم سنناقش التبويب الوارد فيه كما يتماشى مع الالئحة الداخلية35 ،
وهذا بعد التعديل األخري الذي أُجري على الدستور ،حبيث سنناقش أبواب
امليزانية بابًا بابًا ،ثم يتم التصويت على كل باب على حدة ،وبعد ذلك
سنناقش مواد املشروع مادة مادة ،ثم سنقوم بالتصويت على املشروع بصفة
نهائية ،وهذا هو اإلجراء املتبع بالنسبة إىل مناقشة امليزانية العامة للدولة.
كما أنين أقرتح أن تكون املداخلة ملدة  5دقائق وملرة واحدة فقط لكل 31
عضو عند املناقشة العامة .أما فيما يتعلق مبناقشة األبواب بشكل تفصيلي
فبحسب الالئحة الداخلية جيب أن يسجل العضو الذي يريد املداخلة حول باب
ال وسؤاله حمددًا
معني امسه لدينا قبل بدء اجللسة ،وإذا مل يكن امسه مسج ً
يف جانب من جوانب امليزانية فال ميكن إعطاؤه حق الكالم يف مناقشة
األبواب ،فهل اطلعتم على الالئحة الداخلية؟! ألننا سنطبق هذه اإلجراءات 35
للمرة األوىل بعد التعديالت الدستورية األخرية ،ويف النهاية القرار هو قرار
اجمللس ،فقط أحببت أن أوضح لكم هذه اإلجراءات كي ال تتفاجأوا
بطريقة مناقشة امليزانية العامة للدولة ،وفيكم اخلري والربكة .تفضلي
األخت لولوة صاحل العوضي.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كالمك صحيح وذلك طبقًا للمادة  343من
الالئحة الداخلية ،وسنطبق هذه اإلجراءات للمرة األوىل ،ولكن هذا املوضوع
من املواضيع املفصلية اليت ستقرر مصري امليزانية وينتظره مجيع الناس ،عيون
البحرينيني تشخص اليوم إىل جملسكم ،وعلى األقل نرجو أن يتم توزيع 5
األوراق علينا كي نسجل أمساءنا ،ألنه فاتنا أن نسجل أمساءنا قبل بدء
اجللسة ،صراحة فاتتين هذه املادة ،وحنن اآلن نطمع يف كرمكم حبيث يتم
توزيع األوراق اآلن كي يسجل أي عضو يريد التحدث امسه وأن يتم حتديد
مدة املداخلة ،ألن هذا املوضوع من املواضيع املفصلية اليت البد أن تأخذ
جمراها وأن تأخذ حقها ،وحنن اآلن يف املرحلة األخرية من مراحل إقرار هذه 31
امليزانية العامة ،صحيح أنه يف حالة املوافقة أو الرفض سيعاد املشروع مرة
أخرى إىل جملس النواب ،ولكن من حق الناس علينا أن تتم املناقشة بطريقة
ترضي مركز السلطة التشريعية وتنور الشارع ملاذا وافق اجمللس على
املشروع؟ أو ملاذا مل يوافق عليه؟ لذا أرجو من جملسكم أن يوافق على هذا
35

الطلب وأن نطمع يف كرم معاليكم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
31

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كالمك صحيح سيدي الرئيس ،ولكن
هناك عبارة يف نهاية املادة  343تقول «وذلك كله ما مل يأذن اجمللس بغري
ذلك» ،أي أن هناك جما ًال أن نأخذ رأي اجمللس حول املوضوع الذي طرحته.

35

الرئيـــــــــــــــس:
ماذا قلت أثناء كالمي حول هذا املوضوع؟!

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
مل أنتبه سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
قلت إن القرار األخري هو قرار اجمللس .على كلٍ أود أن آخذ موافقة 5
اجمللس على حتديد وقت املداخلة خبمس دقائق لكل عضو وملرة واحدة ،فهل
يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ستكون املداخالت ملدة  5دقائق .سندخل اآلن يف املناقشة العامة،
تفضل األخ مقرر اللجنة.

35

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،رأي اللجنة :ناقشت اللجنة قرار جملس النواب
بشأن مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني 3133م
و3134م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  76لسنة 3133م ،حيث متّ استعراض
وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة املالية،

كما استأنست اللجنة برأي املستشار القانوني لشؤون اللجان واملستشار 31
االقتصادي واملالي باجمللس .وتؤكد اللجنة مرة أخرى بعد دراستها لقرار
جملس النواب على مشروع القانون؛ أن أي تأخري يف إقرار امليزانية العامة
للدولة لن ميكّن السلطة التنفيذية من متويل برامج املشاريع التنموية ،ولن
خيدم االقتصاد الوطين ،حيث إننا مطالبون مجيعًا بالوقوف صفًا واحدًا
لتجاوز التحديات االقتصادية والسياسية اليت تواجه االقتصاد الوطين ،يف ظل 35
التحديات والظروف الصعبة احمللية واإلقليمية ،وخاصة بعد مضي ما يقرب
من ستة أشهر على السنة املالية 3133م ،ما يعين تضاؤل إمكانية إياز
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املشاريع يف مواعيدها املقررة رغم احلاجة امللحة إليها .وتود اللجنة أن تشري
إىل أن املطالب اليت تقدم بها جملس النواب كانت مشرتكة ،وأن جلنة
الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورى طالبت بها أمام السلطة التنفيذية
يف االجتماعات املشرتكة ،مثل :منح زيادة لكل متقاعد يف القطاعني العام
واخلاص ،وضرورة االتفاق على ضوابط ومعايري عالوة الغالء يف حدود املبلغ 5
املذكور يف املادة التاسعة (املستحدثة) واملقدر بـ  331ماليني دينار ،وضمان
وصول الدعم إىل مستحقيه من ذوي الدخل احملدود .وعلى الرغم من أن
اللجنة تتفق مع كل القرارات واملشاريع اهلادفة إىل زيادة رواتب املواطنني؛
فإنها وبعد دراسة مستفيضة ملشروع امليزانية ترى أن اختاذ مثل هذه القرارات
جيب أن حتدده املصلحة العامة والقوانني والتشريعات .كما أن الوضع املالي 31
للمملكة والتقارير الدولية ــ وخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي ــ
تؤكد أهمية تبين خطوات قادمة لتحسني البياة االقتصادية ،والدفع خبطط
إعادة توجيه الدعم وترشيد املصاريف املتكررة مبا يوفر هامشًا ماليًا أكرب
حيد من العجز املالي ،وخاصة مع تذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها،
واعتماد اململكة على النفط باعتباره مصدرًا رئيسيًا للدخل .إن قرار اللجنة 35
بشأن مشروع القانون جاء متوافقًا مع قرار جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
مبجلس النواب ،بعد التوافق مع احلكومة املوقرة يف االجتماعات املشرتكة،
وذلك على النحو التالي :أوالً :فيما يتعلق باإليرادات3 :ــ مت االتفاق مع
احلكومة املوقرة يف االجتماعات املشرتكة على إضافة إيرادات وزارة شؤون
البلديات والتخطيط العمراني والبالغة  61مليون دينار للسنة املالية 3133م31 ،
و 61مليون دينار للسنة املالية 3134م إىل امليزانية العامة3 .ــ مت االتفاق مع
احلكومة املوقرة على إدراج إيرادات معهد البحرين للتدريب ضمن إيرادات
وزارة الرتبية والتعليم .ثانيًا :فيما يتعلق باملصروفات3 :ــ مت االتفاق مع
احلكومة على أن يُصرف املبلغ املقدر ضمن امليزانية العامة للدولة للسنتني
املاليتني  3133و3134م لدعم األسر حمدودة الدخل (عالوة الغالء) ،والبالغ 35
 331ماليني دينار منه  315ماليني دينار للسنة املالية 3133م ،واملبلغ ذاته
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للسنة املالية 3134م ،وذلك وفقًا للضوابط واملعايري التالية :كل رب أسرة ال
يزيد دخله على  311دينار يصرف له  311دينار ،وكل رب أسرة ال يزيد دخله
على  711دينار ــ أي ما بني  313و 711دينار ــ يصرف له  71دينارًا ،وكل رب
أسرة ال يزيد دخله على  3111دينار ــ أي ما بني  713و 3111دينار ــ يصرف له
 51دينارًا .على أن يصرف املبلغ لدعم األسر حمدودة الدخل (عالوة الغالء) 5
ابتداءً من  3يناير 3133م3 .ــ مت االتفاق مع احلكومة املوقرة على تعديل
عالوة حتسني املعيشة للمتقاعدين من ذوي الدخل احملدود أيضًا ،حبيث تبلغ
امليزانية املقدرة يف مشروع اعتماد امليزانية للسنتني املاليتني  3133و3134م
مبلغ ( 357,757,955مائة وسبعة ومخسون مليونًا وسبعمائة وسبعة ومخسون
ألف دينار وتسعمائة ومخسة ومخسون دينارًا) ،على النحو التالي :من يستلم 31
راتبًا تقاعديًا  711دينار أو أقل سوف حيصل على زيادة  75دينارًا إضافة إىل
الزيادة السابقة ،حبيث يصبح جمموع الزيادة  351دينارًا شهريًا ،ومن يستلم
راتبًا تقاعديًا أكثر من  711دينار وال يتجاوز  3511دينار سوف حيصل على
زيادة  51دينارًا إضافة إىل الزيادة السابقة وهي  75دينارًا ،حبيث تصبح
الزيادة اليت سيحصل عليها شهريًا  335دينارًا .وأود أن أشري إىل أن عدد 35
املتقاعدين الذين سوف يستفيدون من هذه الزيادة ـــ اليت تشكر احلكومة
عليها ــ ما يقارب  44ألف متقاعد من اجلنسني .على أن يصرف مبلغ عالوة
حتسني املعيشة للمتقاعدين من ذوي الدخل احملدود ابتداءً من  3يناير 3133م.
3ــ متت املوافقة على طلبات السلطة التشريعية فيما يتعلق باملصروفات
املتكررة واملتمثلة يف التالي :زيادة املصروفات املتكررة جمللس النواب 31
وجملس الشورى ،وكذلك زيادة عالوة حتسني مستوى املعيشة للمتقاعدين.
وبلغ جمموع التعديل من قبل السلطة التشريعية الذي وافقت عليه احلكومة
املوقرة  45,737,111دينار حبريين لسنة 3133م ،و 51,373,111دينار حبريين
لسنة 3134م .وبلغت مجلة الطلبات املقرتحة واملقدمة من السلطة التشريعية يف
سنة 3133م  47,319,111دينار حبريين ،بينما بلغ جمموع التعديالت املقرتح 35
لسنة 3134م  53,783,111دينار حبريين .وهذه كلها طلبات تقدمت بها
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السلطة التشريعية ووافقت عليها احلكومة املوقرة مشكورة4 .ــ مت االتفاق
على التعديالت املقرتحة من احلكومة املوقرة فيما يتعلق باملصروفات
املتكررة ،حيث مت التوافق ما بني احلكومة وما بني السلطة التشريعية بناءً
على طلب احلكومة املوقرة ،وهي تتعلق مبكتب مسو النائب األول لرئيس
جملس الوزراء ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية 5
واألوقاف ،ومجيع املؤسسات ،وهناك حوالي  31بندًا متت زيادتها من قبل
احلكومة املوقرة ذاتيًا ،وتوافقت معها السلطة التشريعية من خالل
االجتماعات املشرتكة ،واألرقام مدرجة يف اجلدول يف الصفحة  33من
التقرير ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األخ عبداجلليل عبداهلل
العويناتي.

35

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن اليوم يف جلسة تارخيية بكل معنى
الكلمة ،وال أعين بذلك موضوع مناقشة امليزانية فقط ــ على الرغم من
أهميته الكبرية ــ ولكن أعين املنعطف التارخيي الذي متر به املنطقة،
ومجلة التحديات اليت تعمل مملكة البحرين على اجتيازها بثقة واقتدار

وتصميم على االنتصار بفضل حكمة قيادتها ،ووعي حكومتها31 ،
ودميقراطية مؤسساتها ،والتفاف أهلها وشعبها وجيشها حول راية مليكها
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وحفظ هذه األرض الطيبة وهذا الشعب الطيب؛
ومن هنا ــ سيدي الرئيس ــ تكتسب هذه اجللسة أهميتها وتارخييتها؛ ألنها
ستحمل تدشني هذا اجمللس املوقر لطريق املوازنة من أجل االنتقال بنا إىل
موقع ومرحلة جديدة من مواقع ومراحل التنمية والنهضة؛ وألنها حتمل قرارًا 35
وطنيًا وشعبيًا بضرورة مواصلة املسرية ،ومد اجلسور أمام قاطرة التحديث
والتطوير واإلصالح ،ولقد اجتهدت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية املوقرة،
وجاهدت من أجل الوصول إىل طريق توافقي يكفل احلقوق ألصحاب
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احلقوق ،ويضمن خروج امليزانية من عنق زجاجة األزمة ،وأعتقد أن املواد
الثالثة اليت استحدثتها اللجنة الكرمية متثل احلكمة يف أجلى صورها،
والسياسة النظيفة يف أزهى معانيها ،والتشريع يف عدالته احملايدة ،سواء
جلهة دعم األسر حمدودة الدخل وفقًا للضوابط واملعايري املتفق عليها بني
احلكومة والسلطة التشريعية ،أو لعالوة حتسني معيشة املتقاعدين ،أو 5
إليرادات ومصروفات البلديات .وأثين بكل تقدير على مسألة صرف عالوة
الغالء وزيادة املتقاعدين بأثر رجعي اعتبارًا من أول يناير 3133م .إننا حباجة
إىل حكمة وتوازن القرارات أكثر من التشدد الذي ال يؤدي إال إىل التأزيم،
ووضع العصا يف دواليب املسرية ،وحنن وإن كنا نرى أن التطلع أكرب من
املتحقق ،واألمنيات أكرب من املقدرات ،فإننا واحلمد هلل نعيش يف ظل قيادة 31
مفتوحة األبواب للجميع ،حيث ال حدود فاصلة بني الشعب وقادته وحكامه،
وكلنا يف الوطن سواء ،والوطن يف قلوبنا مجيعًا .وختامًا امسحوا لي أن
أتوجه بالشكر والتقدير إىل رئيس وأعضاء جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
املوقرة ،ولكل من ساهم يف تعبيد الطريق أمام انطالق امليزانية من عقاهلا
التشريعي ،وكذلك الشكر موصول إىل احلكومة املوقرة على جتاوبها35 ،
وحرصها على حتسني معيشة املواطن ،ورفع نهضة الوطن ،والشكر لكم
ــ سيدي الرئيس ــ على صربكم وحكمتكم وتوازنكم ،وعلى توجيهاتكم
اليت ساعدتنا مجيعًا على أداء أفضل ،وعطاء أكرب ،ولكل الزمالء
والزميالت الفاضالت يف هذا اجمللس املوقر ،أقول شكرًا لكم؛ وذلك
تقديرًا جلهودكم ،وكان اهلل يف عوننا وعونكم لكي خندم وطننا 31
احلبيب ،ومملكتنا العزيزة يف ظل قيادتنا احلكيمة ،محى اهلل البحرين
ووفق قيادتها وشعبها ملا حيب ويرضى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول أيضًا إىل رئيس وأعضاء
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية على ما بذلوه من جهد وما حققوه من
إيازات .حقيقة منذ رفض امليزانية من قبل اإلخوة يف جملس النواب ،وأنا
تراودني أسالة كثرية واستفسارات عديدة عن مصري حزمة من املقتضيات 5
اليت تهم املواطن وتشكل هاجسًا بالنسبة إليه ،بغض النظر عن مدى صواب
قرار الرفض أو خطأه .لقد حققت اللجنة املالية يف جملس النواب عرب
مناقشاتها وحواراتها مع وزارة املالية طيلة الشهور الستة اليت سبقت عرض
امليزانية منجزات وخطوات إجيابية كانت نتيجتها رفض مبالغ لدعم
املتقاعدين ،باإلضافة إىل عالوة الغالء ،وكان من املمكن أن حيصل عليها 31
املواطن البحريين فيما لو مل ترفض امليزانية .هذه املكتسبات اليت جاءت بعد
تأخري طويل سببت أضرارًا كبرية للعديد من املشاريع واحلركة التجارية يف
اململكة ،وكنا نتمنى جتنب هذا التأخري ،ولكن بعد الرفض أصبحت هذه
املكتسبات يف خرب كان ،لوال إصرار جلنة الشؤون املالية واالقتصادية يف
جملسكم املوقر على مناقشة الوزارة املعنية يف موضوع هذه العالوات35 ،
وبالتالي أُقر مبلغ يف حدود  315ماليني دينار حبريين لعام 3133م ،و315
ماليني دينار حبريين لعام 3134م ــ وهذا أمر تشكر عليه جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية ــ وبذلك أصبح مصري تلك املكتسبات حقيقة واقعة بعد أن
تبناها جملسكم املوقر هذا اليوم .اإلخوة النواب رفضوا إقرار امليزانية
لسببني ،أوهلما :رفض احلكومة مقرتح زيادة رواتب املوظفني باحلكومة 31
بنسبة  ،%35وقد اطلعنا على رأي احلكومة الرافض وأسبابه .والسبب اآلخر:
هو عدم موافقة احلكومة على مقرتح النواب بشأن آلية صرف عالوة الغالء،
وهذا ما مت حتقيقه اليوم يف هذا التقرير .حنن نعلم ــ باعتبارنا اقتصاديني ــ أن
املصروفات املتكررة يف ارتفاع مستمر ،حيث أظهرت ما نسبته  %8,6للسنتني
 3133ــ 3134م ،كما أن امليزانية تعكس اخنفاضًا يف االعتمادات 35
املخصصة للمشاريع ،وهذا راجع إىل ما سوف تعوضه من الدعم اخلليجي.
كما أننا نرصد وبقلق عجز امليزانية الذي قارب املليار ونصف املليار دينار
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حبريين للسنتني املاليتني  3133و3134م ،وهو يشكل نسبة ال يستهان بها من
إمجالي الناتج احمللي ،وعليه يتوقع أن يصل إمجالي الدين العام إىل ما يقرب
من ستة مليارات ،وكذلك القروض اخلارجية ذات نسب الفوائد العالية هي
األخرى تسبب عباًا على الدولة ،وهذا جيعلنا نطالب الوزارة املعنية بتقديم
اقرتاحات مدروسة من شأنها أن ختفض من الدين العام من دون أن تنتقص من 5
طموحات املواطنني وتطلعاتهم يف حتقيق الرفاهية والتخفيف من معاناتهم،
ومن دون حتميل القطاعني االقتصادي والتجاري تبعية ذلك .حنن نعلم أنها
معادلة صعبة ،ولكننا على ثقة بأنه إذا مت تقديم املقرتحات واحللول العملية
حلل هذه املعادلة ،فسوف تتعاون مجيع سلطات الدولة لتذليل الصعاب وإياح
األمر .أسالة كثري تتطلب إجابة مبنية على خطط مستنرية لتكون ذات تأثري 31
واقعي ،وليست نظريات غري قابلة للتطبيق ،وأهم تلك األسالة هي :ما هي
خطة وزارة املالية يف تنويع مصادر الدخل؟ وكيف يتم حتقيق النمو
االقتصادي يف ظروف تصاعد الدين العام ،وعدم استقرار أسعار النفط؟ وما
مدى تأثر مركز البحرين املالي يف زيادة العجز والدين العام؟ باإلضافة إىل
استفسارات عديدة طرحتها اللجنة املالية من خالل تقرير املستشار املالي 35
للمجلس ،وهي حتتاج إىل مزيد من التفسري واإليضاح .سؤال أخري موجه إىل
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وهو :هل من اختصاصها مناقشة ميزانية
كل وزارة على حدة ،أم من املفرتض أن تعد امليزانية من قبل وزارة املالية
كونها اجلهة املسؤولة أمام جملسكم املوقر؟ حيث إنه من املالحظ من
جتاربنا السابقة أن جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ناقشت كل وزارة على 31
حدة يف مصروفاتها ،وأعتقد أنه من املفرتض أن تكون وزارة املالية هي
املسؤولة أمام جلنة الشؤون املالية واالقتصادية يف اجمللس .كما جيب على
جملسكم املوقر أال يتنازل عن أي مكتسب لصاحل املواطنني مت حتقيقه يف
املداوالت على مدى الشهور الستة ،واليت راعينا فيها مجيع الضروريات سواء
من ناحية احملافظة على املال العام أو متطلبات واحتياجات الناس .ال شك أن 35
املسؤولية امللقاة على احلكومة كبرية ،وعليها إياز واجبها الوطين يف
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إحداث تنمية اقتصادية تضمن حتسني أوضاع املواطنني من دون اإلخالل
بامليزانية ،ومن دون زيادة العجز والدين العام .وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري
والربكة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعرف ماذا سـأقول ،ولكـن بدايـة جيـب أن
نرجــع األمــور إىل نصــابها ،ولــذلك أشــكر أوالً أعضــاء جملــس النــواب علــى 31
رفضهم امليزانية ،سيدور يف خلدكم ملاذا؟ ألنه لوال رفضهم ملا توصـلنا إىل مـا
توصــلنا إليــه اليــوم مبجهــودات جلنــة الشــؤون املاليــة واالقتصــادية يف جملــس
الشورى؛ وألنه لو كان جملس النواب قد وافق على هـذه امليزانيـة ،ملـا اسـتفاد
من تعديالت اللجنة هـذه االسـتفادة؛ لـذلك أنـا علـى خـالف مـع مـا ذكـره األخ
أمحد بهزاد من أن هناك تعطيالً من جملس النـواب؛ ألن هـذا التعطيـل جـاء يف 35
صاحل فاة ليسـت بقليلـة مـن اجملتمـع البحـريين .وأشـكر جلنـة الشـؤون املاليـة
واالقتصــادية علــى اجلهــود الــيت بــذلتها يف ســبيل التوافــق مــع احلكومــة علــى
بعض مطالب النواب اليت تعكس يف احلقيقة مطالب شعب مملكة البحـرين.
التقريــر التكميلــي الــذي تفضــل بــه مقــرر اللجنــة ذهــب إىل بيــان عــدة نقــا ،
النقطــة األوىل  :أســس طلــبهم املوافقــة علــى مشــروع امليزانيــة بســبب التــأخري 31
والتحديات اإلقليمية واحمللية ،وكنت أمتنى لو أن هذا التقرير بيّن لنا ما هـي
التحــديات ،وأنـــا ال تهمـــين التحــديات اإلقليميـــة أو الدوليـــة ،قــدر مـــا تهمـــين
التحديات الوطنية .أريد أن أسـأل مقـرر اللجنـة عـن تفسـري مـا ورد يف التقريـر
خبصـــوص أن قـــرار زيـــادة الرواتـــب حيتـــاج يف إعـــدادها إىل حتديـــد املصـــلحة
والقوانني والتشريعات ،أليس قـانون امليزانيـة تشـريعًا؟! أي مـا هـي التشـريعات 35
الــيت أشــار إليهــا التقريــر بــأن قــرار زيــادة الرواتــب حيتــاج إىل حتديــد املصــلحة
والتشريع ات والقـوانني؟ إذا كنـا حنـن اليـوم ننـاقش مشـروع قـانون امليزانيـة،
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فــأي تشــريعات يُشــار إليهــا يف هــذا التقريــر؟ التقريــر أوضــح أن مــن ضــمن
التوافقات اليت متت بني اللجنـة واحلكومـة أن إيـرادات وزارة البلـديات تـدخل
ضــمن امليزانيـــة العامــة ،وحينمـــا نطلـــع علــى تفاصـــيل هــذه امليزانيـــة نــرى أن
إيــرادات وزارة البلــديات هــي نفســها مصــروفاتها ،فأريــد شــرحًا مــن مقــرر أو
أعضــاء اللجنــة خبصــوص مــا الــذي اســتفادت منهــا امليزانيــة يف إدراج إيــرادات 5
البلديات فيها؟ يف حني أن إيراداتها جاءت معادلة للمصروفات متامًا ،فهـل هـو
تعديل شكلي أم تعديل استفادت منه امليزانية العامة للدولـة؟ ونشـكر اللجنـة
على عالوة غالء املعيشة ،حيث انتهت بالتوافق مـع احلكومـة إىل إدراجهـا يف
القانون حبيث ال جيوز ألي شخص أن يُعدل على هـذه املعـايري الرقميـة ،لكـن
سؤالي ناتج عن كالم املقرر حينما قـال «رب األسـرة» .سـؤالي هـو :إذا كـان 31
راتــب رب األســرة  311دينــار فهــل ســتكون لألســرة زيــادة مبقــدار  311دينــار
فقــط؟ وهــل ســتكون داخــل األســرة الواحــدة زيــادة واحــدة فقــط أم ســتتعدد
بتعدد األفراد الذين يستلمون رواتب أقل من  311دينار؟ هذه نقطة مهمة جدًا،
ألنـه إذا كـان راتـب رب األسـرة  311دينـار والزيـادة هـي  311دينـار ،فالزيــادة
ســتكون شــكلية وهــي ال تُل ـ أي احتيــاج مــن احتياجــات األســرة البحرينيــة35 .
وأنــا كنــت أمتنــى أن حيضــر هــذه اجللســة ــــ لــيس فقــط وزيــر املاليــة الــذي
أشكره على حضوره ــ الوزراء أصحاب االختصاص ،ألن هناك أسالة قد تُثـار
البُد أن يُرد عليها من أصحاب االختصاص يف كـل وزارة .فهـل فـرد واحـد مـن
كل أسرة ستتم زيادتـه مبقـدار  51دينـارًا أو  311دينـار؟ هـذا السـؤال حنتـاج
إىل إجابة عنه ،وإال لكانت الزيـادة ال تُسـمن وال تُغـين مـن جـوع .بالنسـبة إىل 31
قطاع البنية األساسية ،امليزانية ــ كما تفضل األخ مُقرر اللجنة ــ يرتتـب عليهـا
ختفـــيض .هنـــاك مارشـــال يُقـــدر بنصـــف ميزانيـــة مملكـــة البحـــرين ،وهـــذا
املارشــال حبســب علمــي خُصــص للبنيــة واملشــاريع التحتيــة ،ومــن املفــروض أن
قطاع البنية األساسية الذي ورد يف امليزانيـة بعـدما بـيّن لنـا املصـاريف اخلاصـة
بالوزارات جاء يف مجلة ــ أنا ال أفهم يف امليزانية فأرجو من املقرر أن يوضح لـي 35
ذلك ــ أو مقطع واحد وقال إن قطاع البنيـة األساسـية قـدره كـذا ،فـأين تـأثري
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املارشال اخلليجي على البنية األساسية يف مملكة البحرين؟ املفروض أنـه إذا
كــان لــدي مارشــال هــو نصــف امليزانيــة املقــررة املعتمــدة ململكــة البحــرين أن
أُجنب قطـاع البنيـة األساسـية وأدخلـه يف املارشـال وأُوفـر هـذه امليزانيـة لألمـور
األخرى اليت يتطلع إليها شعب البحرين بشغف .ال أُحب أن يرد عليّ أحد بأنين
أُدغدغ مشاعر املواطنني ،ال ،حنن يف مرحلة حرجة جدًا وجيـب علينـا فيهـا أن 5
نكون مُلبني لطموحـات الشـعب ومـدركني هلمومـه واحتياجاتـه ،وإال فليسـت
هنـــاك فائـــدة مـــن كـــل مـــا تفعلـــه الدولـــة إذا مل تكـــن هـــذه امليزانيـــة مُلبيـــة
لطموحــــات أفــــراد الشــــعب الــــذين مل نُوجــــد حنــــن إال خلــــدمتهم ولتحقيــــق
مصاحلهم ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة ،استغرقت حمادثتك ما يقرب من  7دقائق.

العضو لولوة صاحل العوضي:
نقطة واحدة فقط ،إذا كانت امليزانية تذهب كما تذهب إليه اللجنة 35
املالية وهو أن هناك عجزًا وليست هناك إمكانية لزيادة الرواتب ،فلماذا
متت زيادة املصروفات املتكررة يف الوزارات؟! وخاصة أننا نعلم ــ وكما شهد
هذا اجمللس ــ أن هناك وفورات يف ميزانيات الدولة ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،الرجاء االلتزام بالوقت ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة
سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أتوجه بالشكر اجلزيل إىل أعضاء 35
اللجنتني املاليتني يف جملسي الشورى والنواب ،حقيقة استغرقوا وقتًا طويالً
وجهدًا مشرتكًا للوصول إىل هذه احللول بالنسبة إىل امليزانية .وأيضًا ال
يفوتين أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل وزارة املالية ممثلة يف معالي وزير املالية
وأيضًا الطاقم الذي يعمل مع معالي الوزير .لدي  3نقا
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أُؤكدها طاملا أننا يف املناقشة العامة ،ورمبا سبقين بعض اإلخوة الزمالء يف
طرحها ،وهي :أوالً :تأكيد أهمية العمل جبدية على تنويع مصادر الدخل،
وهذا الذي من املفرتض أن نراعيه يف وضع املوازنات القادمة .ثانيًا :أن تكون
العالقة واضحة وجلية بني املشاريع وبرامج الوزارات ،وبني برنامج عمل
احلكومة .يف احلقيقة الحظت أنا شخصيًّا أن عدد الوزراء الذين ربطوا 5
برنامج احلكومة باملشاريع املطروحة من قبلهم يُعدّ على األصابع ،وأمتنى
مستقبالً أن تكون هناك عالقة واضحة وجلية بني برنامج احلكومة وبني
املشاريع اليت يقوم الوزراء بعرضها .أيضًا أثناء االجتماعات قمت بطرح نقطة
أمام معالي الوزير حتى حند من اهلدر يف مؤسسات ووزارات الدولة ،األمر
الذي سيُساعد يف أال تكون هناك مصروفات كثرية وعجوزات .أخريًا31 ،
بالنسبة إىل دور وزارة املالية ،أعتقد أنه جيب أن تتغري منهجيتها ،حبيث ال
يكون دورها وضع السياسة املالية فقط ،بل يكون دورها أيضًا وضع خطة
تنويرية للمواطن حتى يكون على دراية بوضع البحرين االقتصادي .وأنا
أعتقد أنهم لديهم القدرة على ذلك ،وقادرون على أن يضعوا خطة إعالمية
تُوضح للمواطن العادي الوضع االقتصادي يف مملكة البحرين .ومرة أخرى 35
أكرر شكري جلميع من ساهم يف إخراج هذه امليزانية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.

31

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل رئيس وأعضاء اللجنة
املالية ،وإىل معالي وزير املالية على هذا اجلهد املبذول خالل األشهر الستة
املاضية إلقرار امليزانية .سيدي الرئيس ،حنن نعرف أن هذا التأخري يف إقرار

امليزانية قد سبب إرباكًا ،فبعد مرور ستة أشهر من عدم إقرارها بالنسبة 35
للقطاع العام والقطاع اخلاص ،تعطلت أعمال الكثري من املشاريع اليت يعتمد
عليها القطاع اخلاص وقطاع كبري من املؤسسات الداعمة واحملورية يف
اقتصاد اململكة بسبب عدم إقرار امليزانية ،ونرجو إن شاء اهلل أن يتم اليوم
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إقرار امليزانية حتى يبدأ بعض أو أغلب املؤسسات الكبرية يف استعادة
أنفاسها للعمل من جديد يف إياز املشاريع .سيدي الرئيس ،حنن نعلم أن
صندوق النقد أوصى باحلذر من تفاقم الدين العام على اململكة ،لتأثريه يف
مركزها املالي ،وحنن نعلم ــ كما جاء يف تقرير اللجنة املوقرة ــ أنه حتى
هذه امليزانية سيتم سداد العجز فيها باالقرتاض من املؤسسات الداخلية 5
واخلارجية ،وهذا وضع البد أن نعيه جيدًا حتى نتمكن من مواصلة عمليات
التنمية وتنويع مصادر الدخل حتى نكون يف تقدم متزايد بالنسبة إىل
الظروف املتاحة لنا .ولكن ما لفت نظري هو الزيادة بالنسبة إىل األسر ذات
الدخل احملدود ،حيث إن الزيادة ملن راتبه من صفر إىل  311دينار هي 311
دينار ،ومن  313إىل  711حيصل على  75دينارًا ،ومن  713إىل  3111أو 31
أكثر  51دينارًا .أنا أعتقد أن األسر يف السلم األدنى الـ  311دينار ال تسمن
وال تغين من جوع بالنسبة إليهم ،بينما الـ  51دينارًا بالنسبة إىل األسر يف رأس
القائمة ال تعين هلم شياًا ،فلماذا مل يُنظر إىل هذا األمر جبدية أكثر؟! األسر
اليت يف أدنى سُلم القائمة احتياجاتها أكثر من اليت مدخوهلا يرتاوح بني 713
و  3111دينار فأكثر ،فال أعتقد أن زيادة مبلغ  51دينارًا ستعين هلا شياًا35 ،
بينما ستعين الكثري بالنسبة إىل األسر اليت يف أدنى سلم القائمة ،وهذا ما
وددت االستيضاح عنه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،تفضل األخ نوار علي احملمود.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحكم مجيعًا ،بداية أشكر
رئيس وأعضاء اللجنة املالية ،وكل من ساهم يف إعداد هذا التقرير .يف
احلقيقة يا معالي الرئيس ،أكثر ما يثري االهتمام عند مناقشة امليزانية العامة 35
للدولة هو حجم الدين العام الذي وصل إىل حوالي  4مليارات دينار ،وهو مبلغ
ضخم يستدعي بالضرورة معاجلة هذا الدين العام من خالل وضع جدول زمين
مدروس وحمدد .سيدي الرئيس ،أعتقد أن السلطة التنفيذية قادرة على وضع
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سياسة نقدية ومالية تضمن االستقرار االقتصادي للمملكة ،ويف الوقت ذاته
جيب على السلطة التنفيذية مواجهة أكرب حتدٍ هلا وهو معاجلة اهلدر يف املال
العام الذي مت ذكره يف تقارير ديوان الرقابة املالية ،ومل يد حماسبة لوقف
ذلك اهلدر .حنن نُقدر وندعم احتياطي األجيال القادمة من جهة ،ولكن ال
نريد أن نُحمل األجيال القادمة أعباءً مالية وديونًا تُرهق عاتقهم ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.
31

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا ،فعالً اليوم اجللسة
مُتغرية ،ومُفرحة ،أنا أيضًا أرى مالبس إخواني قد تغريت ،ابتداءً من رئيس
اجمللس وبشته اجلميل الذي أضفى بريقًا على هذه اجللسة .معالي الرئيس،
يف البداية أحب أن أشكر وزارة املالية وأيضًا معالي الشيخ أمحد بن حممد

آل خليفة وزير املالية الوزير املشرف على اهلياة الوطنية للنفط والغاز .أنا 35
أعتقد من خالل استماعي إلخواني أعضاء اللجنتني املالية واالقتصادية يف
جملسي الشورى والنواب أن هذا الوزير متفهم وواعٍ لدوره ومسؤوليته وحتمل
الكثري ،فهو ــ وهلل احلمد ــ مواطن صاحل ،وأقول هذه الكلمة ليس يف
حضوره بل يف غيابه أيضًا ،ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهلل سبحانه
وتعاىل .كما أحب أن أشكر جلنيت الشؤون املالية واالقتصادية يف جملسي 31
الشورى والنواب ورئيسيهما وأعضاءهما ،والشكر موصول لإلخوة يف جملس
النواب الذين وقفوا مع مصلحة املواطن ،وأعتقد أن دورنا ــ بصفتنا أعضاء يف
جملس الشورى ــ ال يقل عنهم حرصًا على املواطن ومصلحته .وال خيفى
عليكم أن املواطن يعاني الكثري نتيجة الغالء والظروف االقتصادية
املفروضة حمليًا وعامليًا ،وأعتقد أن الكل يتطلع إىل حتسني مستوى معيشته؛ 35
ولذلك عندما توافق اإلخوة يف جملسي الشورى والنواب ووزارة املالية ممثلة
للحكومة على هذه الزيادات فإنه من الضرورة مبكان أن حنافظ على أسعار
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السوق ،ألنه مبجرد أن يوافق اجمللس اليوم سرتون أن األسعار تتغري يف السوق
وكأننا مل نغري شياًا ،فأرجو أن يكون هناك إحساس كبري باملسؤولية،
ويكون جتارنا يف البحرين على هذا املستوى من الوعي واإلدراك ،وحنن
نتعشم ذلك فيهم فهم مواطنون صاحلون ينشدون اخلري للجميع .ونيابةً عن
إخواني أعضاء جلنة شؤون الشباب أحب أن أشكر جلنتنا ــ جلنة الشؤون 5
املالية واالقتصادية ــ اليت دافعت عن امليزانية اخلاصة باللجنة األوملبية
البحرينية واجمللس األعلى للشباب والرياضة واملؤسسة العامة للشباب
والرياضة واألندية الرياضية واالحتادات واملراكز الشبابية .وصحيح أن هذه
امليزانية قد زيدت رغم أن الطموحات أكرب وتعرفون أهمية عنايتنا بالشباب،
وتعلمون الوضع املرتدي ــ لألسف الشديد ــ ألنديتنا ومراكزنا الشبابية31 ،
وحنن اليوم نراهن على هؤالء الشباب ونسعى دائمًا وأبدًا لتحسني هذا
املستوى وإدماجهم ،وأعتقد أن موافقة وزارة املالية واحلكومة املوقرة على
االهتمام بالشباب سوف يضاعف من هذه املسؤولية ،ومسو الشيخ ناصر بن
محد آل خليفة رئيس اجمللس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية عندما التقيناه كان حريصًا على االهتمام بالشباب ،وأعتقد أن 35
هذه مسؤوليتنا مجيعًا .أنا دائمًا أقول إلخواني املواطنني إن من مميزات
املشروع اإلصالحي أن نتكلم اليوم عن امليزانية ،وأغلبنا كنا موظفني
سابقني ،وكنا نتفاهم مع وزارة املالية مباشرة ،ومل تكن امليزانية تعين أي
مواطن ،ولكن اليوم مع املشروع اإلصالحي وجدنا أن امليزانية أصبحت
حديث اجملالس واملنتديات واجملتمع املدني نتيجةً للوعي واإلدراك بأهمية 31
املشروع اإلصالحي .ثم إن هذا التعاون الذي ملسناه من خالل جلنيت الشؤون
املالية واالقتصادية يف جملسي الشورى والنواب جاء مثرةً من مثار حوار
التوافق الوطين األول الذي ساهم بالفعل يف عملية إجراء تعديالت يف
الدستور؛ ولذلك وجدنا هذا التعاون مبنيًا على أساس ،ولذلك نريد من خالل
هذا احلديث أن ندحض االتهام الذي يوجه دائمًا بأن حوار التوافق الوطين 35
األول مل يكن موفقًا ،وأنا أقول إن من مثار هذا احلوار هذا التعاون املثمر
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والبناء بني اللجان .أضرب مثاالً آخر لتجاوب احلكومة مع املواطنني :تعلمون
مدى حاجة املواطنني إىل العالج يف اخلارج والظروف اليت ميرون بها ،كانت
ميزانية العالج يف اخلارج بني  5و 6ماليني سنويًا ،واليوم يف هذه امليزانية يد
أن ميزانية العالج يف اخلارج ارتفعت إىل  33مليون دينار ،ونريد أن تكون
هناك دقة يف صرف هذه امليزانية واالهتمام بهذا املوضوع ،فاالهتمام 5
باملواطن يأتي على رأس أولوية هذه املشاريع اليت عكستها امليزانية .هناك
حتديات أمامنا يف هذه امليزانية ،وأوهلا أن يصرف مبلغ الدعم ــ كما ورد يف
تقرير إخواني ــ ابتداء من شهر يناير بأثر رجعي ،ألن ــ لألسف الشديد ــ
هناك أقواالً تضاربت يف الصحافة وتباينت ،وأعتقد أن جملسكم املوقر اليوم
مع وزارة املالية وضعا النقا على احلروف بأن تطبيق امليزانية سيكون بأثر 31
رجعي ابتداء من شهر يناير 3133م .تأخرت املشاريع الوزارية  6شهور ،وأرجو
من السلطة التنفيذية أن حتث اخلطى يف تنفيذ املشاريع؛ ألنه من املعروف أن
العمل يقل يف شهر رمضان ــ وكل عام وأنتم خبري ــ ولكن أرجو أن يكون
هناك جهد مضاعف .هذه بعض األمور ولكن أود أن أؤكد موضوع ضبط
األسعار يف السوق كي ال نصاب بإحبا

آخر .شكرًا معالي الرئيس 35

وشكرًا لإلخوة مجيعًا وشكرًا لوزير املالية،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

31

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أتوجه بالشكر إىل معاليك على
متابعتك موضوع التنسيق بني جلنيت الشؤون املالية واالقتصادية باجمللسني،
رغم أنه كان لنا مأخذ على اإلخوة يف جملس النواب وطبيعة تعاملهم مع

اإلخوة يف جملس الشورى ،ولكن من الواجب اختاذ إجراءات تشريعية لتعديل 35
الوضع ،وخاصة بشأن النصاب الالزم حتقيقه عند اجتماع اللجنتني باعتبار
أن تعديل الالئحة الداخلية ال يتوافق متامًا مع ما نصت عليه املادة الدستورية
اليت كانت تهدف من هذا التعديل إىل أن تكون كال اللجنتني متالزمتني يف
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اجتماعهما مع احلكومة للمناقشة من دون أي اعتبار للنصاب املنفرد للجنة
الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس النواب .ولذلك فإن جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية مبجلس الشورى حققت مكسبًا يف الوصول إىل توافقات مع
احلكومة يف ثالثة من أهم األمور اليت كانت عالقة يف أذهان املواطن ،وهي
اليت تستهدف مسألة الغالء املعيشي وموضوع املتقاعدين وإدخال إيرادات 5
وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إىل امليزانية العامة ،ولكن قابل
ذلك زيادة يف املصروفات املتكررة ،ونأمل أن حنصل على شرح بشأن هذا
املوضوع .ورغم ذلك فإن ما قام به اإلخوة يف جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
مبجلس الشورى من تضمني هذا األمر يف مواد مشروع امليزانية هو خطوة
جيدة جدًا ،وإذا عدنا بالذاكرة فسنجد أن احلديث كان دائمًا عن أين 31
الغطاء القانوني الذي كان يُتعذر به يف إدراج مثل هذه املسائل يف موضوع
دفع هذه املستحقات؟ وليعذرني اإلخوة إذا مل يتوافقوا معي يف هذا الشأن
ولكن هذه وجهة نظري الشخصية ،أنا مع رأي اإلخوة النواب يف رفض هذه
امليزانية ،ولدي عدة أسباب سأتطرق إىل األسباب األساسية منها :الركيزة
األوىل يف مناصرة رأي اإلخوة يف جملس النواب هي أن ما انتهوا إليه هو تعبري 35
عن السيادة الشعبية يف هذا اجلانب .وندرك متامًا أنه من الناحية االقتصادية
دائمًا يقال إن هذه الزيادات ــ زيادة الـ  %35يف رواتب املوظفني ــ سيرتتب عليها
تراكم العجز وتضرر األجيال القادمة ،ولكن السؤال األول الذي نكرره
على ضوء ما وجد يف مجيع وثائق ومستندات امليزانية العامة هو :من املتسبب
يف هذا العجز؟ والبيِّن من بعض النقا الواردة حتى يف عدد من آراء الوزراء 31
اليت سجلت أنه يوجد خطأ كبري من جهة احلكومة يف التعامل مع كل ما
يندرج من مصروفات ومشاريع وتنظيم للميزانية العامة وإدارة املال العام،
وديوان الرقابة املالية أكد هذا األمر سواء من ناحية مالية أو من ناحية
إدارية ،ونقدر كثريًا جهود صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل
خليفة وكذلك ما نستبشر به من خطى نراها حاليًا لتعزيز املركز 35
االقتصادي من قبل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة،
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وهذا أمر مهم يف ظل األوضاع احلالية اليت ألزمت احلكومة بزيادة اإلنفاق
على مشاريع البنى التحتية واملؤسسات ــ خاصة التعليمية ــ اليت زاد حجم
اإلنفاق عليها بسبب التخريب واإلرهاب اللذين يتعرض هلما البلد ،وقد أوضح
وزير الرتبية والتعليم حجم امليزانية اليت ستخصص اآلن لتعديل وإعادة بناء
عدد من املدارس احلكومية .ولدي عدد من النواحي أريد أن أتكلم فيها بناء 5
على ما هو موجود يف املرفق املقدم مع التقرير ،ونأمل أن تتم طرح هذه األمور
بلغة يفهمها املواطن بعيدًا عن األرقام واملصطلحات؛ ألننا إذا أردنا أن يقدر
املواطن وضع الدولة العام من ناحية ،ومن ناحية أخرى تقرير البنك الدولي
والوضع االئتماني للبحرين ،فيجب أن يكون هذا األمر مكشوفًا ومعلومًا
للكل بشكل مبسط ومفهوم .سأتكلم حتديدًا عن عدة وزارات خدماتية 31
تعاملها ميس املواطنني بشكل مباشر ،فقد جاء يف بيان أسباب تراجعها يف
املشروعات وعدم قدرتها على االستمرار يف املشاريع اليت ختصص هلا
ميزانيات وتتوقف وتتضرر من هذا التوقف؛ أنه كان هناك سوء تنسيق بني
أجهزة احلكومة ،وهذا ثابت يف الصفحات  81و 83و 86وخاصة ما ذكرته
وزارة اإلسكان عندما تكلمت عن إشكاليتها يف البنية التحتية وموضوع 35
االستمالك .ووزارة الرتبية والتعليم قالت إن كثريًا من املشاريع تتعطل بسبب
تعاملنا مع جملس املناقصات وإقرار املشاريع ،واعتربت ذلك أحد التحديات
الكبرية اليت تالزمها .ووزارة التنمية االجتماعية أيضًا ذكرت أن األمر الذي
تعانيه الوزارة يف تنفيذ مشاريعها هو ضعف التنسيق مع اجلهات احلكومية.
واليوم أنت تعتمد ــ وال يقول أحد إننا نكرر هذا الكالم ــ على املرأة 31
باعتبارها عنصرًا من عناصر القوى العاملة يف البحرين ،وقد وُعدنا مبسألة
امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي ومل نرَ هلا ختصيصًا إال عند وزارة الرتبية
والتعليم ،نعم هناك برامج متخصصة ميكن احلديث عنها ،ولكن
كأساسيات ومبادئ عامة من املفرتض أن تدرج فيها ومل تدرج باستثناء وزارة
الرتبية والتعليم اليت قالت إننا سننشئ معهدًا دينيًا للبنات ،يف حني أننا بيَّنا 35
ضمن التقارير مدى إمكانية مساهمة املرأة يف املدارس الصناعية واحتياجات
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سوق العمل ،وقد تكون وزارة العمل ومن قبلها (متكني) بينت مدى احتياج
السوق ومدى إمكانية مساهمة املرأة يف القوى العاملة يف هذه اجملاالت،
ويد أن ذلك مفقود أيضًا .أخريًا ،إذا كان باإلمكان أن يشرح لنا األخ مقرر
اللجنة ما ورد خبصوص االستفسار الوارد واإليضاح الوارد يف الصفحة 311
من التقرير .وكذلك هياة الكهرباء واملاء قالت بالنسبة إىل املديونيات 5
واستحصاهلا إن لديها نسبة كبرية من الديون غري املستحصلة ،وأشارت إىل
أن موضوع زيادة التعرفة قرار ميلكه صاحب السمو رئيس الوزراء ،ولكننا
نقول هلا إن حل إشكالية آلياتها وعجزها ال يكمن يف زيادة التعرفة بل
يكمن يف مسألة استحصال الديون وبالذات من قبل احلكومة املدانة من
اهلياة ،وأن تسجل ضمن املصروفات ،ويف الوقت نفسه هذه الديون غري 31
مسددة للهياة .وأن تستفيد من جتربة وزارة الصناعة والتجارة الواردة يف
الصفحة  339ملعرفة كيفية استحصال ديونها والقيام بتخفيضها بهذا القدر،
وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أشكر جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
على جهودها الكبرية جدًا واملثمـــرة أيضًا ،كما أشكر معالي وزيــــر املالية 31
ــ الذي بذل جهدًا كبريًا ــ أيضًا على تعاونه مع اللجنة حتى حققت هذه
النتائج اليت نتمنى أن تؤتي مردودًا كبريًا للمجتمع .لدي استفسار من معالي
وزير املالية :بالنسبة إىل املصاريف املتكررة ومصاريف املشاريع ،نالحظ أن
الفرق بني املصاريف املتكررة للسنتني املاليتني 3133م و3133م أكثر من
 511مليون ،سؤالي :فيمَ تتمثل هذه املصاريف املتكررة اليت تصل إىل 35 511
مليون يف السنة؟! هذا املبلغ باهظ وهو الذي يسبب العجز ،فالعجز املوجود
مركز يف املصاريف املتكررة ،فقد يكون هناك سوء استخدام للمصاريف
املتكررة ،على سبيل املثال :من املؤكد أن دعم احملروقات وغريه موجود
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ضمن املصاريف املتكررة ،ولكنه مرصود منذ سنوات ودائمًا يتكرر هذا
املبلغ يف امليزانية ،لو قلنا مثالً إن هذا الدعم عبارة عن  311مليون فهذا املبلغ
موجود ومرصود يف امليزانية منذ  7أو  8أو  9أو  31سنوات ،فهو متكرر يف
كل سنة ،ولكن كيف تزيد املصروفات املتكررة  511مليون دينار سنويًا؟!
إذا كان األمر كذلك فمعنى هذا أن هناك أمورًا نزج بها يف املصروفات 5
املتكررة أو أن هناك أمورًا قد نصرف عليها مصروفًا متكررًا ،مثالً :زيادة
رواتب املوظفني ،أنا أعلم أن البحرين يف أواخر السبعينيات والثمانينيات
وضعت سياسة يف التوظيف دقيقة جدًا ،وأشيد يف مؤمترات بأن البحرين
قامت بالرتشيد يف التوظيف ترشيدًا دقيقًا حتى أن وصل إنتاج املوظف من
ساعة ونصف يف اليوم إىل أربع ساعات ونصف أو مخس ساعات يف اليوم31 ،
وأنا متأكد اآلن من أن هذا األمر قد تدنى بسبب التوظيف الذي حصل يف
السنوات األخرية حتى أصبحت هناك بطالة مقنّعة يف القطاع احلكومي،
طبًعا هذه األمور اليت تزيد من املصروفات املتكررة ،لكن هل هناك أمور
أخرى تزيد من املصروفات املتكررة حتى وصلت هذه املصروفات إىل 511
مليون يف السنة الواحدة ،وهي اليت تسبب العجز؟! أرجو من معالي وزير املالية 35
أن يبني لنا فيمَ ترتكز هذه املصروفات املتكررة؟ هذا من ناحية .من ناحية
أخرى ،أعتقد أن اجلميع يتمنى الزيادة وتعديل الرواتب وزيادة عالوة املعيشة
وزيادة املتقاعدين يف اجملتمع البحريين ،وأنا أمتنى أن يتضاعف دخل
البحريين حتى يعيش عيشة هنياة يف بلده ومطمانًا ،لكننا نالحظ أنه ما إن
تظهر بشائر زيادة حتى يتحرك السوق بزيادة األسعار ،يذكر لي أحد اإلخوة 31
أن سعر السكر باألمس قد ازداد ،وزاد سعر الــ  31كيلو من  3دنانري
ونصف إىل أكثر من  4دنانري ،جيب على احلكومة أن تراقب هذه الزيادات
وإال كما يقال (كأنك يا بوزيد ما غزيت) ،مبعنى أننا أعطينا الزيادة
وأخذناها من جانب آخر بل سنأخذ أكثر من ذلك ،والذي سيتضرر من زيادة
األسعار ليس املتقاعدون فقط بل كل شعب البحرين ،لذا أرجو من 35
احلكومة أن تتدخل يف ضبط األسعار بقدر اإلمكان ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالن العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،صراحة ال أفهم يف األمور املالية وامليزانيات 5
ولكن من خالل قراءتي األوىل للتقرير أثارني بالذات تقارير الوزارات بالنسبة
إىل األمور املالية ،ووجدت أن هناك سوء إدارة من بعض الوزارات ،وأن هناك
هدرًا للمال العام ،ووجدت أن أكثر الوزارات تعتمد على الدعم اخلليجي
الذي سيدخل يف دعم املشاريع يف بعض الوزارات ،والحظت أيضًا أن الدعم
اخلليجي مل يدخل ضمن امليزانية العامة للدولة ،وبصفتنا سلطة تشريعية 31
كيف سنراقب صرف هذا الدعم اخلليجي إذا مل يدخل ضمن امليزانية
العامة؟! أعتقد أنه البد أن يدخل ضمن امليزانية العامة للدولة ،لذا أوجه
سؤالي إىل معالي الوزير :على أي أساس سيُصرف الدعم اخلليجي؟ وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتقدم بالشكر إىل مجيع اإلخوة واألخوات
ــ ليس فقط من تكلم أثناء اجللسة وإمنا كل اإلخوة واألخوات أعضاء 31
اجمللس ــ على دعمنا خالل الفرتة املاضية ،ويف الوقت نفسه على إعطائنا
الكثري من املعلومات اليت انعكست على التقرير املقدم إىل اجمللس .هناك
الكثري من التساؤالت اليت طرحت من قبل اإلخوة واألخوات أثناء اجللسة،
هناك من تكلم عن أسباب اعتماد امليزانية يف الوقت املناسب ،واإلجابة عن
هذا االستفسار بسيطة جدًا وهي أن أي مؤسسة تعتمد على امليزانيات حتتاج 35
إىل أن تكون هناك ميزانية معتمدة حتى تقوم بالواجبات املرتتبة عليها ،فما
بالك عندما تكون هناك دولة وهناك مصروفات مشاريع وإيرادات ،كل
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ذلك يستوجب أن تكون هناك ميزانية معتمدة من أول يوم من السنة املالية.
أما بالنسبة إىل أننا اختذنا اليوم أفضل األمرين من األمور األخرى فأعتقد أن
كالهما فيهما من املرارة ولكنهما سيؤديان الغرض منهما .هناك من تكلم
وذكر أن هناك توجهًا إىل عدم إقرار هذه امليزانية اليوم وذلك لعدم تضمني
زيادة الرواتب ملوظفي احلكومة فيها ،كنت أتوقع أن يكون هناك سبب 5
أكثر جدية لعدم اعتماد الزيادة ملوظفي احلكومة .فقط أود أن أسأل هؤالء
األعضاء الذين ربطوا اعتماد امليزانية بزيادة الرواتب ملوظفي القطاع
احلكومي ،ال خيفى عليكم أن عدد املوظفني يف القطاع العام ال يزيد على
 53ألف مواطن حبريين ،ويف الوقت نفسه يبلغ عدد املواطنني البحرينيني يف
القطاع اخلاص  83ألف مواطن حبريين ،كل هذه األرقام عبارة عن أرقام 31
تقريبية قمنا بإظهارها يف اللجنة .أتكلم اليوم عن مدخول املوظف البحريين
الذي يعمل يف القطاع العام والذي ال يقل عن  413دينار ،بينما املواطن
البحريين الذي يعمل يف القطاع اخلاص حيصل رمبا على أقل من  351دينارًا
وهي شرحية كبرية موجودة ،أتكلم عن الفارق املوجود بني القطاعني ،هذا
يستحق الدعم وذلك يستحق أيضًا الدعم ،ما توصلنا إليه ــ والشكر موصول 35
إىل احلكومة ــ بالنسبة إىل التوافــــق على العـــــالوة املوجودة يف الشرائـــح
اليت قمنا بتقدميها ،سيخدم شرحية كبرية من املواطنني يف القطاعني،
وسيستفيد من ذلك أكثر من  311ألف مواطن حبريين ،ومن يقول إن 51
دينارًا ليس هلا اعتبار بالنسبة له ،أقول إن هذا املبلغ له اعتبار كبري بالنسبة
إىل الشخص املعين سواء للشخص الذي سيستلم  311دينار أو الذي سيستلم 31
 71دينارًا أو الذي سيستلم  51دينارًا ،ألن هناك اعتبارات ختتلف عن
اعتباراتنا ،حنن خبري وهلل احلمد .هل من املعقول أن آتي اليوم وأصر على
إعطاء زيادة الرواتب ملوظفي القطاع العام فقط وعددهم ال يتعدى الــ  53ألف
موظف فقط ،بينما أترك الشرحية الكبرية وهي عبارة عن  83ألف مواطن
تعمل يف قطاع آخر وال حتصل على أي زيادة أو دعم؟! هل هذا ما منثله 35
بصفتنا أعضاء يف السلطة التشريعية؟ هل املوظف يف القطاع العام أهم من
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املوظف املوجود يف القطاع اخلاص؟! أليس هو مواطن يف نهاية املطاف؟! يا
إخوان ،جيب أن يكون لدينا نوع من اإلنصاف بالنسبة إىل الشخص الذي
حيتاج إىل الدعم .بالنسبة إىل من ذكر أن الشرائح اليت تقدمنا بها ال تفي
بالغرض ،أود أن أعطي اجمللس فكرة عن املوضوع حبسب ما نراه سيتحقق،
فالشرحية األوىل اليت ستستفيد من دعم عالوة الغالء ــ وهي مبلغ  311دينار ــ 5
حوالي  53ألف رب أسرة حبريين ،والشرحية الثانية اليت ستحصل على 71
دينارًا عددها حوالي  48ألف رب أسرة حبريين ،أما الشرحية الثالثة اليت
ستحصل على  51دينارًا فسيتفيد منها حوالي  31آالف رب أسرة حبريين،
ويف نهاية املطاف أعتقد أننا وُفقنا يف إعطاء هذا الدعم ملن يستحقه .وهناك
استفسارات أخرى ،وأعتقد أن األخ مقرر اللجنة سيتطرق إليها ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
35

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك بعض االستفسارات من بعض اإلخوة،
فاألخ أمحد بهزاد استفسر عن :هل من اختصاص اللجنة أن تناقش كل وزارة
على حدة؟ أعتقد أن هذا األمر ليس فيه أي خالف ،حنن نناقش امليزانية
وبالتالي حتى نستطيع أن نصل إىل التقديرات املناسبة فعالً للمصاريف أو

احتياجاتها من اإليرادات البد أن نناقش كل وزارة على حدة كي نأخذ 31
رأيها ،ومن املؤكد أن كل وزارة لديها التزامات مع وزارة املالية ولكن البد
أن نطمان لكفاية اإليرادات ومن كون املصاريف منطقية ومعقولة؛ لذلك
أعتقد أن هذه املسألة جزء من مسؤوليات جلنة الشؤون املالية واالقتصادية.
فيما يتعلق بدعوتكم الكرمية إىل االلتزام يف اجمللس بعدم التنازل عن
مكاسب املواطنني ،أعتقد أن جملس الشورى ــ يف هذه امليزانية حتديدًا ــ 35
لعب دورًا إجيابيًا وذلك بالتنسيق مع احلكومة املوقرة وجملس النواب املوقر
لتقريب وجهات النظر ،ومتسكنا بها فعالً سواء يف االجتماعات املشرتكة أو
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حتى يف اجتماع اللجنة خالل األسبوعني املاضيني ،وكنا دائمًا على تواصل
مع اإلخوة يف جملس النواب واحلكومة املوقرة متمثلة يف معالي وزير املالية،
وأعتقد أن التوافق الذي حصل هو بدعم وجهود أعضاء جملس الشورى ،وهو
من املفرتض أن يكون مصدر اعتزاز لدور جملس الشورى يف هذا املوضوع،
وهو مقدر ومشكور ليس من قبلنا وإمنا من قبل املواطنني ،حبيث جيب أن 5
يشعروا بدور اجمللس اإلجيابي يف هذا اجلانب .فيما يتعلق باستفسار األخت
لولوة العوضي عن تساوي إيرادات ومصاريف وزارة شؤون البلديات والتخطيط
العمراني ،سابقًا كانت هذه الوزارة حتصل على دعم من امليزانية العامة
بدون أن تطلب إيراداتها لتكون يف امليزانية ،وكان يتم التعامل معها على
أنها ميزانية مستقلة ،أما اآلن مت التعامل معها على أنها ميزانية ملحقة ،وهذه 31
نقلة نوعية جدًا كنا نتحدث عنها مع وزارة املالية واحلكومة ،واآلن حتقق
هذا األمر ،واجلهد هنا يرجع إىل اجمللس الوطين بغرفتيه وهو عبارة عن
تصحيح الوضع املالي وتصحيح الوضع احملاس

مليزانية البلديات اليت

أصبحت اآلن تكتفي من خالل إيراداتها بتغطية مصروفاتها ،والـ  61مليونًا
سوف يتم احلصول عليها من اإليرادات وتغطي مصاريفها ،وبالتالي امليزانية 35
العامة لن تسهم يف ميزانية البلديات مُطلقًا كما كان الوضع سابقًا؛ وهذا
تصحيح للوضع ،وأعتقد أنه مكسب للسلطة التشريعية ،مكسب لإلصالح
الذي يقوده جاللة امللك املفدى ،وأيضًا مكسب للحكومة ألنها أعادت
التوازن فيما يتعلق مبصادر اإليرادات .فيما يتعلق باملصروفات املتكررة
تفضلت األخت لولوة العوضي بالقول عنها :ملاذا نصحح املصروفات املتكررة 31
وال نزيد رواتب القطاع اخلاص ،ونقول إن املصروفات املتكررة ــ للعلم ــ
تشمل أيضًا رواتب القطاع العام بالزيادة السنوية املقرّة للقطاع العام بنسبة
معينة يقررها ديوان اخلدمة املدنية وتقرها الوزارات ،وبالتالي ما طلبه اإلخوة
النواب من زيادة مبقدار  %35كانت يف تقديرنا أكثر مما هو ممكن،
وعليه مل يتم التوافق عليها ،ولكن هناك زيادة حتمًا يف املصاريف املتكررة 35
تشمل زيادة يف الرواتب للقطاع العام .معالي الرئيس هذا ما أردت أن أعلق
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()33

3133/6/33م

االستثنائية 3

عليه فقط ،ولدي نقطة واحدة أريد أن أشري إليها وهي الزيادة بالنسبة إىل
دخل األسرة ،حيث إن من راتبه  311دينار سوف حيصل على  311دينار،
وهي متثل زيادة مبقدار  %33شهريًا ،وأعتقد أنه حتى القطاع اخلاص ال
يعطي مثل هذه الزيادة ،وهذا املبلغ ــ أعين الـ  311دينار ــ ميثل ثلث الراتب
وهو مبلغ كبري جدًا ،وأرى أن اإلخوة مجيعًا سوف يقدرونه ،ويف القطاع 5
اخلاص ال يُدفع هذا املبلغ .بالنسبة إىل من يبلغ راتبه  711دينار وحيصل على
 71دينارًا هذه الـ  71تعادل  %31من الراتب وهذه الـ  %31ال حيصل عليها يف
القطاع اخلاص إال اجملدون جدًا يف العمل الذين حيققون نتائج إجيابية يف
نهاية العام .بالنسبة إىل من يبلغ راتبه  3111دينار وحيصل على زيادة مبقدار
 51دينارًا فإن هذه الزيادة تعادل  %5وأعتقد أنها زيادة منطقية ،ومن كان 31
راتبه  3111دينار فإنه لن حيتاج إىل هذه الـ  51دينارًا بشكل مباشر ولكنها
رمبا ختدمه يف بعض االحتياجات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير 35
املالية.

وزيـــــر املاليـــــة:
شكرًا معالي الرئيس ،اإلخوة أعضاء جملس الشورى السالم عليكم
ورمحة اهلل وبركاته؛ يسرني دائمًا أن أكون معكم وأمسع نقاشكم 31
ومالحظاتكم ،وأعتقد أن هذه النوعية من املالحظات واملناقشات هي اليت
تؤدي إىل أن نصل إىل شيء ــ إن شاء اهلل ــ يرضي غالبية الناس ،ألنه من
الصعب جدًا إرضاء كل الناس .وأحب أن أبيّن أن ما حدث يف مناقشتنا مع
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورى كان عبارة عن متابعة ملا
دار يف مناقشات اللجنة املشرتكة ،الوقت الذي حصلنا عليه أعطانا القدرة 35
على التأكد من أن امليزانية املقدرة بـ  315ماليني دينار كافية ألن تغطي
العالوة املوجودة اآلن ،وبالتالي نستطيع أن نعطي الـ  311دينار والـ  71دينارًا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()34

3133/6/33م

االستثنائية 3

والـ  51دينارًا ،وهذه كانت نقطة رئيسية يف املرة املاضية .أحب أن أعلق على
بعض املالحظات اليت مت ذكرها بشكل سريع .بالنسبة إىل تنويع مصادر
الدخل ،نقول إننا نعمل يف حدود قوانيننا يف مملكة البحرين ،ومستعدون
ألن نعمل مع السلطة التشريعية يف أي قوانني نستطيع من خالهلا أن تفتح
مصادر دخل جديدة ترون أننا ميكن أن نتشاور ونتباحث ونتكلم فيها حتى 5
نصل إىل مصادر دخل جديدة ،حبيث يكون هناك تشريع يؤهلنا ألن ننفذ
هذه املصادر اجلديدة .موضوع البلدية أعتقد أنه مت شرحه .واملعايري اليت
سوف تطبق بالنسبة إىل التوزيع هي املعايري احلالية املوجودة ،أعين املوجودة
عند الوزارة املختصة .بالنسبة إىل برنامج التنمية اخلليجي ،أقول إننا عندما
انتهينا مع دولتني أتينا إىل اجمللسني وقدمنا شرحًا جملموعة املشاريع ،واليوم 31
هناك جلنة برئاسة نائب رئيس جملس الوزراء تتابع هذه املشاريع ،وأوضحنا
أن هذه املشاريع سوف تتبع أنظمة املناقصات املوجودة يف مملكة البحرين
وبالشفافية نفسها ،وديوان الرقابة املالية واإلدارية له احلق يف االطالع على
هذه املشاريع وتفاصيل تطبيقها ،وجملس النواب من حقه أن يطلب الوزراء
املختصني ويناقشهم يف كل هذه املشاريع ،ما أعنيه أن هناك رقابة للسلطة 35
التشريعية على هذه املشاريع وما جيري فيها من تطورات ،وحتى اليوم وقعنا
مع ثالث دول على مشاريع حتى تأخذ إجراءاتها ،وإن شاء اهلل أثرها سوف
يظهر يف اجملتمع بشكل واضح .عندما نتعامل مع امليزانية هناك جانب
رئيسي هو كيف نركز يف توزيع امليزانية بني اجلانب االستهالكي وبني
جانب االستثمار يف البنية التحتية وبني جانب االستثمار يف االقتصاد ،حتى 31
تكون تنافسية اقتصادنا أفضل ،هذا حتدٍ وحنن نعتقد أن نقاشنا معكم
سوف يوصلنا إىل معادلة ــ إن شاء اهلل ــ تكون مرضية للغالبية كما ذكرت
من قبل .ولكن عندما نرى أن لدينا طلبات يف جمال اإلسكان فإننا يد أن
حجم االستثمار سوف يساعدنا مع امليزانية املوجودة لدينا يف الدولة حتى ننجز
أعدادًا أكرب من املنازل اليت سوف تصل إىل الناس .هناك وقت بني عملية 35
إعالن برنامج التنمية وبني رؤية الناس لبناء البيوت على أرض الواقع ،وهذا
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هو الوقت الذي حنن فيه اليوم؛ لكن من سوف يسأل عن األرقام سريى أن
هناك تغيّرًا كبريًا يف حجم البيوت ويف حجم الصرف الصحي ويف البنية
التحتية والطرق وكل هذه القطاعات؛ وهذا سوف ينعكس على املواطن
مباشرة الذي ينتظر طلب إسكان أو الذي ينتظر خدمات أفضل من أجهزة
خمتلفة ،وسوف ينعكس بشكل أفضل على البنية التحتية القتصاد البحرين 5
الذي يف النهاية نريد منه هدفًا رئيسيًا هو أن يكون املواطن قادرًا على إعالة
نفسه من خالل وظيفة فيها قيمة مضافة أعلى .هذا هو التحدي املطروح
أمامنا وأمامكم لربنامج التنمية اخلليجي ،وحنن كنا قد وعدنا بأننا من
وقت آلخر سوف نقوم بزيارتكم ونشرح الربامج وإىل أين وصلت ونطلعكم
على تطورها ،ويف املرة املاضية أعتقد أن مجيع الوزراء كانوا موجودين31 ،
وكان أعضاء اللجنتني املاليتني يف كال اجمللسني موجودين يف هذا االجتماع.
بالنسبة إىل موضوع اهلدر ــ الصرف بشكل عام ــ نقول إن هناك جلنة اليوم
تنظر يف كيفية ترشيد اإلنفاق داخل حكومة البحرين برئاسة أحد نواب
رئيس الوزراء ،واهلدف هو النظر إىل كيف نستطيع أن نوصّل اخلدمات بأقل
كُلفة .ومن املناسب جدًا من فرتة إىل أخرى أن يقف املرء ويرى إن كان 35
هناك جمال للتوفري وكيف نستطيع أن نوفّر وكيف نوجّه الدعم إىل
مستحقيه من املواطنني بآلية واضحة وآلية مقنعة للجميع .بالنسبة إىل النقطة
اليت تتحدث عن من الذي تسبب يف العجز؟ نقول إن العجز هو حصيلة
لتوافقنا على الصرف ،وحكومة البحرين منذ بداية العمل مع جملسكم
املوقر مل تقم أبدًا بزيادة الصرف عن حدود ما هو متاح يف قانون امليزانية31 ،
هذه نقطة رئيسية؛ ولكن هناك صرف على جمموعة من املشاريع ،وهذه
املشاريع عندما نقوم بالصرف عليها تكون لدينا دائمًا آراء تفضل الصرف
على جهة أكثر من جهة ،وترجح من اجلهة األهم من اجلهة األخرى ،لكن
التحدي ــ دائمًا ــ بالنسبة إلينا هو أن يصل هذا الصرف إىل املواطنني يف
شكل خدمات أفضل ،وأعتقد أن كل الوزارات مهتمة بأن يكون الصرف 35
بأفضل املمارسات .دائمًا هناك حتديات ،ورمبا تكون هذه هي طبيعة العالقة
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بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ،ويف احلساب اخلتامي نرى كيف
استطعنا أن ننفذ املوازنة .بالنسبة إىل موضوع الربامج املستجيبة للنوع ،وال
نعين هنا فقط الربامج املخصصة للمرأة هناك برامج خمصصة للرجل أيضًا،
هذه الربامج موجودة عندنا ،وهذه الربامج مسعنا عنها وبدأنا خناطب
الوزارات وكلمناهم يف هذا املوضوع ،ولدينا برامج مستجيبة للنوع يف 5
الكثري من النواحي يف مملكة البحرين ،فوزارة الصحة لديها عيادات خاصة
ألمراض خاصة بالنساء وأمراض خاصة بالرجال ،أعين أن هذا األمر ليس
جديدًا بالنسبة إلينا يف البحرين؛ حنتاج فقط إىل أن نروج له أكثر ،وحنتاج
إىل أن نطوّر هذا اجلانب من النظر يف إعداد املوازنات يف كل وزارة حبيث
تكون هناك برامج حمددة يف األمور اليت ختص نوعًا معينًا سواء كان رجالً 31
أو امرأة ،ولكن هذه أيضًا ثقافة ممارسة ومعرفة بربامج حمددة تقوم بها
كل وزارة .السؤال األخري الذي أحببت أن أجيب عنه هو موضوع الزيادة
املقدرة بـ  511مليون يف املصروفات املتكررة ،طبعًا هناك زيادة يف القوى
العاملة ،وهناك زيادة يف الرواتب يف عام 3133م ــ ال ننساها ــ وهناك فوائد
القروض ،ومصروفات الكهرباء واملاء ،حنن اليوم ال نتعامل مع الكهرباء 35
واملاء ــ أعين احملطات اجلديدة ــ بأن نشرتي احملطات ،فهي ليست دينًا عامًا
ولكن هناك كُلفة متكررة لشرائنا للكهرباء واملاء من الشركات،
وبالتالي هذه تنعكس يف املصروفات املتكررة .باإلضافة إىل عالوة
اإلسكان ،واملؤسسات اجلديدة ،وعالوة املتقاعدين ،كلها جزء من املبالغ
اليت أُضيفت إىل املصروفات املتكررة ورفعت هذه املصروفات بنسبة كبرية31 ،
وهي من األمور اليت نؤكد أنها جتب متابعتها والتأكد منها ،ألن
املصروفات املتكررة عندما تكون عالية وحيدث أي تغيري يف سعر النفط
فإن ذلك يشكل بالنسبة إلينا حتديات كبرية .بشكل عام هذه هي
املالحظات اليت أحببت أن أعلّق عليها ،وأحب أن أشكر جملسكم على
طبيعة النقاش وطبيعة األسالة ،وعلى تعاونكم ،وجلنة الشؤون املالية 35
واالقتصادية بشكل خاص على الدور الذي قامت به ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة أبواب
امليزانية بابًا بابًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

35

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب إمجالي اإليرادات واملصروفات للسنتني املاليتني 3133م و3134م:
توصي اللجنة باملوافقة على هذا الباب كما جاء يف التقرير .إمجالي
اإليرادات يف سنة 3133م ــ وهي املعتمدة اآلن ــ هناك بعض اإليرادات جرى
تعديلها مثل اإليرادات غري النفطية ،والبقية مل يرد عليها أي تعديل يف

اإليرادات .إمجالي اإليرادات اآلن لعام 3133م  3,791,893,111دينار ،ولعام 31
3134م  3,793,315,111دينار .واملصروفات املتكررة هناك تعديل عليها مبني
يف اجلدول املوجود يف الصفحة  34من جدول أعمال اجللسة ،وهناك زيادة يف
املصروفات املتكررة وذلك بعد املناقشات اليت متت ،والدعم احلكومي
املباشر أيضًا فيه تعديالت ،وجمموع املصروفات املتكررة ازداد بسبب
التعديالت .ومصروفات املشاريع فيها تغيّر أيضًا .إمجالي املصروفات لعام 35
3133م  3,634,193,111دينار ،ولعام 3134م  .3,717,743,111وهناك عجز يف
امليزانية يف السنة األوىل مقداره  ،833,311,111ويف عام 3134م
.934,438,111
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذا الباب؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بشأن باب إمجالي اإليرادات
واملصروفات؟

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر توصية اللجنة .وننتقل إىل الباب التالي ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.

35

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب اإليرادات العامة حبسب الوزارات واجلهات احلكومية للسنتني
املاليتني 3133م و3134م :توصي اللجنة باملوافقة على هذا الباب كما جاء يف
التقرير .التغيريات اليت طرأت هي على قطاع اخلدمات االجتماعية فقط ،

حيث زيدت ثالثة ماليني دينار والبقية بقيت كما هي وفقًا ملا أقرته 31
احلكومة املوقرة .وإمجالي االعتمادات لعام 3133م  3,791,893,111دينار،
ولعام 3134م  3,793,315,111دينار.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذا الباب؟ تفضلي األخت لولوة صاحل 35
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار لوزير املالية ،ما هو املقصود
حبسابات حتت إشراف وزارة املالية ،والواردة يف الصفحة رقم  43من جدول 31
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أعمال اجللسة؟ ما هي تفاصيل هذه احلسابات؟ هل هي للطوارئ أم غري ذلك؟
حنن نتكلم عن باب اإليرادات العامة .نعم ،نتكلم عن اجلدول رقم  3بشأن
تفاصيل اإليرادات العامة للوزارات واجلهات احلكومية للسنتني املاليتني
 3133و3134م بعد التعديالت املتفق عليها مع احلكومة ،واألخ مقرر اللجنة
قد قرأ اجلدولني  3و ،3واستفساري هو :ما هو املقصود بــ «حسابات حتت 5
إشراف وزارة املالية»؟ حيث إن امليزانيات السابقة القدمية قبل املشروع
اإلصالحي كان يطلق عليها «بند املصروفات اخلاصة» ،فهل املقصود بهذه
املصروفات هو حسابات تكون حتت إشراف وزارة املالية؟ وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير
املالية.

وزيـــــــر املـــاليـــة:
شكرًا معالي الرئيس ،املقصود بــ «حسابات حتت إشراف وزارة 35
املالية» :هو تفاصيل إيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز ،ونصيب
احلكومة من رسوم هياة تنظيم سوق العمل ،وإيرادات متنوعة أخرى تقدر
مبا يزيد على  9ماليني دينار ،هذا بالنسبة إىل اإليرادات ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيمَ يتم صرف هذه اإليرادات؟ حيث إنها أتت
جمملة حتت بند «حسابات حتت إشراف املالية» ،ومعالي وزير املالية تفضل 35
وشرح البند ،ولكن ما هي ترمجته وانعكاسه على امليزانية العامة؟ وأين
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تصرف؟ هنا مذكور «حسابات حتت إشراف وزارة املالية» ،وهذا يعين أن
الصرف من هذا احلساب يكون حتت إشراف وزير املالية ،لو يتفضل األخ
مقرر اللجنة بأن يشرح لي هذا األمر ،ألن ما فهمته من هذا البند هو أن وزير
املالية له صالحية التصرف يف هذه اإليرادات؛ ألنه حساب حتت إشراف
5

وزارته ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير
املالية.
31

وزيــــــر املـــــاليـــة:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أن هناك فرقًا بني اإليرادات
واملصروفات ،اإليرادات هي عبارة عن إيرادات تأتي إىل الدولة وفقًا للقانون،
وهلا مصادر متنوعة ،وحنن فقط نقدر جمموع هذه اإليرادات ونضعه يف هذا
القانون ،ولكن احلقيقة ختتلف عن اإليرادات اليت وضعت يف ذلك العام يف 35
هذا البند .أما بالنسبة للمصروفات اليت تكون حتت إشراف وزير املالية،
فهي حسابات يتم االتفاق عليها وتكون حتت تصرف وزارة املالية ،وهناك
أيضًا نسبة تقدر بــ %3من امليزانية تكون حتت إشراف وزارة املالية ،وتصرف
وفقًا إلجراءات احلكومة الداخلية ووفقًا للمستجدات اليت تطرأ خالل العام،
وهذا جزء من قانون امليزانية ،حيث إن هناك بندًا واضحًا خيصص نسبة 31 %3
من امليزانية حتت بند الطوارئ أو املصروفات اإلضافية اليت قد تستجد خالل
العام ،وختصص له ميزانية بقرار من جملس الوزراء على سبيل املثال ،أو
بطلب من وزارة من الوزارات ملواضيع متخصصة .كما أن هناك مبالغ حمددة
توضع حتت إشراف وزارة املالية وهي واضحة يف امليزانية ،وهذا ما جرت عليه
العادة يف كل ميزانية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بشأن باب اإليرادات العامة؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة .وننتقل إىل الباب التالي ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.

35

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب املصروفات املتكررة :توصي اللجنة باملوافقة على هذا الباب
كما جاء يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناك مالحظات على هذا الباب؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بشأن باب املصروفات املتكررة؟ 35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة .وننتقل إىل الباب التالي ،تفضل األخ مقرر 31
اللجنة.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب مصروفات املشاريع :توصي اللجنة باملوافقة على هذا الباب كما
جاء يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذا الباب؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بشأن باب مصروفات املشاريع؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة .وننتقل إىل مناقشة مواد مشروع القانون مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف 31
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه الديباجة؟

الرئيـــــــــــــــس:

35

(ال توجد مالحظات)
هل يوافق اجمللس على هذه الديباجة بتعديل اللجنة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 31
مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
35

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

31

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
35

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 35
مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة الرابعة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

35

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة اخلامسة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد
يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 31
مقرر اللجنة.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة السادسة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد
يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األخ حممد حسن الشيخ
منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار خبصوص ما ذكر يف نهاية 31
املادة «يُغطى العجز باالقرتاض من املؤسسات املالية والصناديق العربية
واإلسالمية» ،فبالنسبة إىل املؤسسات املالية :هل يُقصد بها املؤسسات املالية
احمللية فقط أم احمللية واخلارجية؟ وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتوقع أنها من قبل اجلميع ،فبما أنها مل حتدد
فهي مفتوحة  ،ولكن من املمكن أن يوضح لنا معالي الوزير ذلك ،وشكرًا31 .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
35

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،من أسباب العجز يف امليزانية أيضًا ــ كما
نص يف التقارير اخلاصة بالدولة وكذلك بالنسبة إىل التقرير الدولي بهذا
الشأن ــ االقرتاض الذي تنتهجه الدولة ،فنحن وجدنا يف أحد املشاريع أنه مت
االقرتاض ومل يُستخدم املبلغ املقرتض .طبعًا حبسب بيان الوضع املالي
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واالقتصادي للدولة املقدم من قبل وزارة املالية كما ورد يف الصفحة  38كان
هناك حتكم يف مستويات الدين العام على أساس أن هناك اسرتاتيجية سوف
توضع على املدى املتوسط متعلقة مبستوى اخنفاض الدين العام ،وكنا نتمنى
صراحة أن يُرفق يف هذا الشأن نتيجة ارتباطه املباشر مبوضوع عجز امليزانية.
فيا حبذا لو يبينوا لنا ــ خبصوص هذه اجلزئية ــ ما مت من وزارة املالية يف 5
إيضاح هذا املوضوع وما قُدم بشأنه ،ألنه كان من ضمن التساؤالت اليت
أثريت يف اللجنة املشرتكة من جلنيت الشؤون املالية واالقتصادية مبجلسي
الشورى والنواب حول هذا املوضوع ،وأعتقد أنه كان على أساس أن املعلومة
ستُجلب ،ولكنين حينما حبثت يف األوراق اليت أرسلها لنا اإلخوان يف اللجنة
املالية مل أجدها ،فإذا أمكن أن جييب املقرر أو معالي الوزير عن هذا 31
الشأن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير
35

املالية.

وزيـــــر املاليـــــة:
شكرًا معالي الرئيس ،أوالً بالنسبة إىل االقرتاض فإنه من املؤسسات
الدولية واحمللية ،وحنن لدينا سياسة يف هذا اجلانب ونطبقها بالنسبة إىل
االقرتاض من املؤسسات احمللية والدولية وبإمكاننا شرحها بالتفصيل إذا 31
رغبتم يف ذلك .بالنسبة إىل ختفيض الدين العام :فكما تعرفون أننا قمنا
بزيادة الصرف ومل نقلله ،وهذا هو التوافق الذي مت ،حيث إننا زدنا عالوة
املتقاعدين وزدنا عالوة الغالء ،وهذا هو القانون الذي صدر ،فامليزانية اليت
قدمناها كان فيها العجز أقل ،واآلن أصبح العجز أعلى ،وهذا هو التوافق
الذي حصل .فلكي نصل إىل اسرتاتيجية ملعاجلة الدين العام جيب أن نفكر 35
كيف سنبدأ إجراءات التخفيض ،وهذه حتتاج إىل معاجلة أخرى ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

35

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة السابعة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناك مالحظات هل هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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31

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة الثامنة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات هل هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
35

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

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة التاسعة (مستحدثة) :توصي اللجنة باستحداث هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:

31

هل هناك مالحظات هل هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
35

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص الذي لدي هو« :يُصرف املبلغ املقدر
ضمن امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني  3133و3134م لدعم األسر،»...
ويف عجز املادة « ...وذلك وفقًا للضوابط واملعايري اليت سيتم التوافق عليها بني
احلكومة والسلطة التشريعية ومبا ال يتجاوز املبلغ املذكور» ،بينما املقرر
قال «اليت مت التوافق عليها»!
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
يف أي صفحة؟ حنن نقرأ يف الصفحة .38

العضو لولوة صاحل العوضي:
5

أنا لدي الرقم  31من هذا التقرير.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
هل تسمح لي أن أوضح هلا يا معالي الرئيس؟
31

الرئيـــــــــــــــس:
نعم ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخت لولوة العوضي ،إن النص الذي متت
قراءته من قبلك هو النص الذي اخ ُتلِفَ عليه بني احلكومة املوقرة وجملس 35
النواب املوقر .جملس النواب كان يريد عبارة «مت التوافق عليها» بينما
احلكومة كانت تتمسك بعبارة «سيتم التوافق عليها» .اجلهد الذي بذله
جملس الشورى وهو صياغة املادة على النحو املذكور باملعايري املتفق عليها،
وأعتقد أنه مت التوافق عليها اآلن بني كافة األطراف .هذا النص هو القديم
الذي كان يف التقرير األول ،أما النص احلديث بعد االتفاق فهو «واملعايري 31
املتفق عليها» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

35

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما هي املعايري املتفق عليها ،جيب أن يُشار
إليها هنا ،حيث إنها وردت يف التقرير ولكن يف القانون مل يُبيّن ما هي
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املعايري اليت مت التوافق عليها .النقطة األوىل :حنن لدينا تقرير مل يشر فيه إىل
أن هذا التقرير انتهى وتغري .النقطة الثانية :ما هي املعايري اليت مت التوافق
عليها؟ جيب أن يكون القانون قائمًا بذاته ،حيث إنه مشروع القانون الذي
سيُنشر يف اجلريدة الرمسية ،فما هي املعايري اليت مت التوافق عليها واليت متت
اإلشارة إليها يف املالحق .مهم جدًا أن تُذكر املعايري يف مشروع القانون 5
نفسه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
31

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،مت االتفاق على أنها تُذكر كما هي يف نص
املادة ،وأن ما ورد يف التقرير يُعتمد ألنه اعتُمد يف املضبطة ،فهو مُلزم لكافة
األطراف .الصيغة املتفق عليها هي «واملعايري املتفق عليها» ،وأعتقد أنه حتى
يف جملس النواب واحلكومة املوقرة لديهم موافقة على هذا املوضوع 35
ويعرفونه ،وبالتالي فإن اجلدول موجود واملعايري موجودة يف تقرير اللجنة وهو
مُعتمد أيضًا كملحق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص عبارة «وفقًا للضوابط واملعايري
املتفق عليها بني احلكومة والسلطة التشريعية مبا ال يتجاوز املبلغ املذكور»،
فإنه حينما مت االنتهاء إىل رفض امليزانية من قبل اإلخوة يف جملس النواب35 ،
كان جزءًا من األساس الذي بُنيت عليه مسألة الرفض عدم اتفاقهم على
معايري ما زالت احلكومة متمسكة ببعض منها ،يف حني أن النواب طالبوا
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بإلغاء بعضها .ما يُشري إليه املُقرر خبصوص املعايري هو تقسيم الفاات من
صفر إىل  ،311ومن  311إىل  ،711هذه هي الفاات املستحقة حبسب الدخل
الشهري هلا ،ولكن كانت هناك اشرتاطات بشأن ملكية العقار والسجل
التجاري وفاتورة الكهرباء ورب األسرة الواحد ،هذه كانت نقطة خالفية مع
اإلخوة يف جملس النواب اآلن ال ميكن أن يُشار إليها بعبارة «وفقًا للضوابط 5
واملعايري املتفق عليها بني احلكومة والسلطة التشريعية» .حتى اللجنة مل
تُرفقها ضمن تقريرها ،ما هي املعايري املتفق عليها بشأن االشرتاطات؟ وهي
موضوع اخلالف بعدم قبوله من اإلخوان يف جملس النواب ،وهي مل تُذكر يف
تقرير اللجنة اآلن حتى تُثبت أيضًا يف مضبطة هذه اجللسة وتُصبح معايري ال
تنشأ عليها خالفات الحقًا كما نشأت يف السابق ،هذا اتفقنا عليه وذلك مل 31
نتفق عليه ،أو هذا مل جيزه جملس الوزراء ،فاجلهة التنفيذية تنتظر أوامر
بهذا الشأن .أعتقد أنه من املفرتض اآلن إذا كانت توجد معايري متفق عليها
بالذات بشأن ملكية السجالت العقارية ورب األسرة ،وملكية السجل
التجاري ،فينبغي اإلفصاح عنها اآلن ،رغم أنين لدي حتفظ على أال ترد
املعايري املتفق عليها من السلطة التشريعية يف نص املادة اآلن باعتبار أن مشروع 35
القانون خرج من جملس النواب رمسيًا بعدم وجود أي اتفاق حول هذه املعايري،
وال جيوز أن نتوقع سلفًا موافقة النواب على هذه املعايري ،وهي ليست ظاهرة
مبوجب هذا القانون ،وليست ظاهرة مبوجب تقرير اللجنة .هذه وجهة نظر
ألنه من املفرتض أن تُفصح اللجنة عن هذا األمر وتوضح ما هي املعايري املتفق
عليها من ناحية االشرتاطات وليس من ناحية الفاات بالنسبة إىل املبالغ 31
املستلمة حتى تُقرر للشخص مسألة االستحقاق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.

35

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع أنا أتفق وأشارك األخت دالل فيما
تفضلت به ،اآلن أنا أفرتض موافقة السلطة التشريعية ممثلة يف جملسني وهما
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الشورى والنواب ،وال ميكن أن أستبق موافقة النواب قبل التصويت ،ولذلك
أنا أرى إضافة عبارة «وفقًا للضوابط واملعايري املتفق عليها مبا ال يتجاوز املبلغ
املذكور» من دون ذكر عبارة «احلكومة والسلطة التشريعية» ،حيث ال
ميكن أن أبين على شيء سابق للحدث ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أوضح لألخت دالل الزايد ،ولإلخوان 31
يف اجمللس ،أن ما مت االختالف عليه يف هذه املادة هو تعبري فقط ال أكثر وال
أقل ،حيث إن احلكومة متسكت بتعبري «سيتم االتفاق» ،ومتسك اإلخوان
يف جملس النواب بتعبري «مت االتفاق» ،هذه نقطة اخلالف فقط ،فاملعايري
كلها مشار إليها يف التقرير وملزمة للجميع ،وأعتقد أن احلكومة موجودة
وليس لديها أي اعرتاض حول هذا املوضوع ،فاملعايري موجودة لعالوة الغالء أو 35
لذوي الدخل احملدود ،وأيضًا يوجد دعم للمتقاعدين واملعايري حمددة فيه
بشكل واضح .االشرتاطات موضوع آخر وليست مدرجة هنا ،وحنن مل
نناقشها ،وال أعتقد أن اإلخوان يف جملس النواب متمسكون بها مطلقًا .وأنا
أقوهلا هنا رمسيًا يف املضبطة ،هذا ما مت االتفاق عليه وهذا ما متت املوافقة
عليه من قبل كافة اإلخوان النواب ،وإذا مل يكن كافتهم ،فأغلبيتهم ،وأنا 31
أعتقد أن الفيصل هو ما سيحدث يف جملس النواب يف االجتماع القادم عندما
تُحال امليزانية إىل اجمللس ،حنن واثقون مما نتكلم فيه ،وواثقون أنهم
موافقون على تعبري «املتفق عليها بني احلكومة والسلطة التشريعية ومبا ال
يتجاوز هذا املبلغ» .أنا أعتقد أن هذا واضح ،ونقوله يف املضبطة ،ونقوله
بوجود ممثلي احلكومة ،وأعتقد أنه سيذهب إىل جملس النواب ،والذي 35
يطلع على مضبطة اجللسة يف جملس النواب لن جيد فيها إشارة إىل غري هذه
النقطة ،فاالختالف على كلمة «سيتم» أو كلمة «مت» فقط .وأنا أعتقد ــ يا
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معالي الرئيس ــ أن املوضوع واضح ،وأنا أمتنى املوافقة على توصية اللجنة
بالتصويت على املادة كما جاءت من احلكومة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،للتوضيح فقط ،نقطة اخلالف اليت كانت
بني احلكومة وبني جملس النواب هي خبصوص املعايري اليت مت التوافق
عليها .هنا نتكلم عن معايري الشرائح املوجودة ،ويف نفس الوقت اخلالف 31
كان موجودًا عندما كان جملس النواب يتناقش بشأن هل مت االتفاق أم مل
يتم ،وفعالً كانت املادة مُصاغة على أنه سيتم االتفاق ،وهذه كانت نقطة
اخلالف بني الطرفني .كان اخلالف موجودًا على عدم وجود االتفاق ،وذكر
صراحة يف املادة ألنه مل يتم حساب املبلغ بصورة وافية حبيث يُؤدي الغرض
منه .حنن لدينا يف الوقت احلالي معايري عالوة الغالء ــ الدعم املالي حاليًا ــ 35
وأنا أكرر معايري عالوة الغالء هي  51دينارًا لكل أسرة ال يتجاوز دخل رب
األسرة فيها  711دينار حبريين ،وهذا هو املعيار الوحيد املوجود ،ويف نفس
الوقت يوجد هناك نوع من االشرتاطات من الوزارة املعنية تُطبق ملن يستحق
هذا الدعم .اخلالف املوجود هو أنه كان هناك نوع من نتائج االجتماعات
املشرتكة فتحولت املعايري إىل اآلتي :املعيار هو اآلن  311دينار لكل رب 31
أسرة ال يزيد دخله على  311دينار ،و 71دينارًا لكل رب أسرة ال يزيد دخله
على  711دينار ،و 51دينارًا لكل رب أسرة ال يزيد دخله على  3111دينار،
هذه هي املعايري املتفق عليها .كان هناك طلب من اإلخوان يف جملس النواب
بإلغاء شر ملكية أكثر من عقار أو عداد كهربائي وإلغاء شر ملكية
السجل التجاري ،ومت التفاهم مع اإلخوان على أنه ليس من اإلنصاف أن 35
نعطي املستحق عندما ال يتعدى دخله  311دينار وال ميلك أي عقار ،وأعطي
للشخص اآلخر الذي ال يتعدى دخله  311دينار وميلك عقارًا آخر أو استثمارًا.
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فاملتفق عليه هو املعايري للشرائح الثالث ،وهذا هو ما نعنيه باملعايري ،ونطلب
من األخ معالي وزير املالية أن يؤكد ما ذكرته حاليًا يف مداخليت لتوضيح أن
هذه الشرائح مت االتفاق عليها حسب االشرتاطات احلالية املوجودة من الوزارة
املعنية ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف احلقيقة حنن خرجنا عن النظام املرسوم يف الالئحة،
حيث ال جيوز أن نتكلم أكثر من مرة ،ولكن ال مانع من ذلك ،تفضلي
األخت لولوة صاحل العوضي.
31

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أشكر موقفك ،وأود أن أوضح لإلخوة
أننا حينما نتكلم عن امليزانية ،فاخلالف هو أنه جيب أن يسجل الشخص
امسه قبل مناقشة امليزانية ما مل يقر اجمللس خالف ذلك ،ولكن ال يوجد يف
الالئحة ما ينص على أن للشخص أن يتكلم مرة واحدة .هذا للتوضيح فقط35 ،
حيث إنين مبجرد التكلم أرى أن األصوات تتناثر من حولي .هذه املادة أثارت
هذه االختالفات اآلن وحنن نناقشها ،ملاذا؟ لكي حنسم هذا اخلالف وال
يأتينا وزير ويضع من املعايري اليت قد تُفرغ هذا النص من حمتواه كما حدث،
فكما أشارت األخت دالل الزايد أنه يف السابق اتفق النواب مع وزارة التنمية
االجتماعية على معايري مل يتم تطبيقها بتاتًا ،فلماذا ال يتم تعديل هذه املادة 31
بإضافة عبارة «وفقًا للمعايري املتفق عليها طبقًا للجدول املرفق» وذلك لكيال
نسمح ألي وزير من الوزراء بأن يُعدل يف هذه الشرائح ،هذه املعايري اليت أشار
إليها املقرر أو رئيس اللجنة خاصة بالشرائح فقط ،واملعيار هو معيار قيمي
وليس معيارًا نوعيًا ،فيمكن للوزارة أن تأتي غدًا وتقول إنها ستضع شروطًا
ومعايري كذا وكذا ،أي ال يزال هناك خالف ،فإذا كنا نود حسم اخلالف 35
جيب أن نقوم بتعديل هذه املادة بإضافة عبارة «طبقًا للجدول أو امللحق
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الوارد »...حتى نقطع الشك باليقني .ما سنقوله اليوم ــ مع احرتامي لوزير
املالية ومهما سُجل يف هذه املضبطة ،سواء من كالم أعضاء السلطة
التشريعية أو من أعضاء السلطة التنفيذية ــ يُعترب جمرد أعمال حتضريية ال
تعترب ملزمة وختضع للتفسري ،هذا التفسري للقاضي وليس للجهات التنفيذية.
األعمال التحضريية يلجأ إليها يف تفسري مقصد املشرع من قبل السلطة 5
القضائية فقط ،فبالتالي نكون حذرين حتى ال نكون يف وضع يُختلف عليه
فيما بعد ،فتأتينا وزيرة التنمية وتضع شروطًا ،وحنن رأينا وزارة التنمية
كيف كانت متمسكة وبعناد مستميت فيما يتعلق بغالء املعيشة ،وبالضمان
االجتماعي ،وتضع من الشرو ما تراه ،ألن النص هنا نص عام ومطلق ،وال
توجد فيه الشرو

املتفق عليها ،سواء قلنا سلطة تشريعية ،أو مت التوافق 31

عليها ،فال بد أن يكون النص القانوني قائمًا بذاته ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،تفضــل معــالي األخ الشــيخ أمحــد بــن حممــد آل خليفــة وزيــر
35

املالية.

وزيــــر املاليـــــــــــة:
شكرًا معالي الرئيس ،النقاش كان بشكل رئيسي خيتص باملبلغ،
وهو  311دينار ،و 71دينارًا و 51دينارًا .وحنن يف ذلك الوقت ذكرنا أننا
ليس لدينا الوقت الكايف حتى حنصر األمساء ونتأكد من كفاية امليزانية31 .
خالل هذه الفرتة قمنا بهذه العملية وتأكدنا منها وأعلنا موقفًا رمسيًا من
احلكومة لتطبيق الشرائح اليت مت االتفاق عليها وإعالنها ،وعقدنا مؤمترًا
صحفيًا وأعلناها رمسيًا .مبلغ  311دينار و 71دينارًا و 51دينارًا ،مثلها مثل
كل احلاالت اليت سبقتها يف العالوات اليت متت للمتقاعدين ومبلغ  51دينارًا
تُصرف بهذه الطريقة .وبعدما نبني موقفنا للرأي العام فاألمور تكون 35
واضحة .مستوى الدخل من دينار إىل  311دينار ستكون العالوة  311دينار،
ومن  313دينار إىل  711دينار ستكون العالوة  71دينارًا ،ومن  713دينار إىل
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 3111دينار ستكون العالوة  51دينارًا ،وذلك ذكر أكثر من مرة أمام
الرأي العام ،فال وجود لتغيري يف هذا اجلانب وهذا الشيء متفق عليه رمسيًا،
وتأكدنا من اجلهة املختصة من كفاية املوازنة بالنسبة إىل هذا املوضوع،
وأعتقد أنه واضح جدًا بالنسبة إلينا ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن عندما أثرنا هذه النقطة فالقصد منها أن 31
يكون هناك شيء من الوضوح ،وهذا كان جزءًا من اإلشكالية يف القرار
املتخذ يف جملس النواب ،ليس يف جلسة امليزانية بل قبل جلسة امليزانية،
وحنن شهدنا أنه كان جزءًا من التلويح حتى يف االستجواب بالنسبة إىل ما
كان يتعلق مبسألة املعايري .إن الذي يتكلم عنه هو اجلدول املوجود وهم
وضعوه حتت الضوابط واملعايري يف التقرير ،ولكن يف كل مداخالت جملس 35
النواب ويف تقريرهم الرمسي وباإلحالة إىل ما يسمى مبعايري االتفاق
احلكومي النيابي كانت تتناول هذه التفصيالت فيما يتعلق بالسجل
التجاري ورب األسرة ،وحتى حينما أثري موضوع ملكية العقار خبصوص أن
البعض ميلك على الشيوع عقارًا ال يكون له أي قيمة أساسًا ويُحرم بسبب
هذه امللكية .وأنا أعيد وأشري إىل تقرير وزارة املالية حينما تكلمت وزارة 31
التنمية االجتماعية يف الصفحة  313عن دراسة البنك الدولي واليت كان فيها
االتفاق على معايري جديدة مل يُقصد بها الفاات املتعلقة باملبالغ اليت توزع،
حيث إنها كانت على أساس املعايري .أنا بالنسبة لي شددت على هذه النقطة
حتى تكون هذه املعايري واضحة ،ومل نسمع ما هي املعايري اليت على أساسها
نثق متامًا أنها هي املتفق عليها وال حيدث خالف يف املستقبل ونتفاجأ بتقليص 35
شرائح املستفيدين بسبب املعايري اليت ستطبق واليت هي موضوع خالف مع
النواب ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة التاسعة هي نقطة اخلالف اليت أخرت 5
أصالً مشروع القانون كنقطة رئيسية ،وطبعًا بعد عدة اجتماعات اتفقنا مع
احلكومة املوقرة ومتت إضافة عبارة «املتفق عليها» على أساس املعايري
والضوابط ،وهي مذكورة يف التقرير التكميلي وأكدها معالي الوزير يف
مداخلته ،وحنن اتفقنا معه بشأنها ،ولكن بالنسبة إىل نقطة االشرتاطات،
أنا أتفق مع زميالتي بشأن التخوف من أن تسقط فاة كبرية من املستفيدين 31
من عالوة الغالء ،ولقد ذكرت ذلك يف اجتماع جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية األخري مع معالي وزير املالية ،حيث إن االشرتاطات احلالية
للحصول على عالوة الغالء وفقًا للمعايري احلالية هي :أن يكون املستفيد من
العالوة حبريين اجلنسية ،ورب أسرة ،ومقدار دخله ،وقد ارتفعت النسبة
وفقًا للمعايري احلالية ،ولكننا قلقون بشأن تساقط فاات كثرية من هذه 35
العالوة؛ ألن هناك اشرتاطات كثرية للحصول على هذه العالوة ،وبالتالي
اهلدف األساسي من عالوة غالء املعيشة ال يتحقق ،وهو رفـــع املســتوى
املعيشي للمواطن ألكرب عدد ممكن من فاة قليلة الدخل إىل فاة ذات دخــــل
أفضل ــ ولن أقول إىل الفاة املتوسطة ألنها عالوة بسيطة ــ هناك  44ألف
مواطن حبريين يف القطاع اخلاص دخلهم أقل من  411دينار يف الشهر؛ لذلك 31
نتمنى أن تستفيد الفاة الكربى ،حبيث أال توضع هناك معايري كثرية
للحصول على هذه العالوة وبالتالي ال يستفيد من الــ  44ألف مواطن إال  5أو
 31آالف مواطن .كما أمتنى على معالي وزير املالية يف هذه اجللسة أن
يؤكد لنا أال تتعدى االشرتاطات احلالية ــ ألنه ذكر أن نرتك هذا األمر
لوزارة التنمية االجتماعية ألنها اجلهة املعنية ،ولكن مع احرتامي للوزارة إال 35
أننا اآلن نُقر مشروع قانون امليزانية العامة للدولة وهو مهم جدًا وتأخرنا مبا
فيه الكفاية ــ وهي كون املستفيد من العالوة البد أن يكون حبرينيًا ،ورب
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أسرة ،ومن ثم الفاات املختلفة ،وأال توضع هناك اشرتاطات كثرية حتى ال
يسقط منها العديد من املواطنني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن ال نتعامل مع معالي وزير املالية أثناء
مناقشة مشروع قانون امليزانية العامة للدولة كونه وزيرًا للمالية ،وإمنا نتعامل
معه كونه ممثالً للحكومة .وأرى أنه البد أن يكون هناك وضوح لدى وزارة 31
املالية بالنسبة إىل ما تفضلت به األخوات ،وأعتقد أنه من واجب معالي وزير
املالية اليوم أن يطمان األعضاء بشأن هذه املعايري ،حيث إن اخلالف منذ
البداية كان بشأنها ،واليت يطلق عليها األخوات مسمى الشرائح .وأيضًا
كان هناك خالف حول املبلغ املرصود ،حيث إن املقرتح الذي أتى من جملس
النواب مل يوافق عليه ،وأعتقد أن موافقتنا صرحية بشأن االشرتاطات 35
للحصول على عالوة الغالء خالل عامي  3133و3134م وذلك حبسب املعايري
الثالثة املوجودة وهي 311 :دينار و 71دينارًا و 51دينارًا؛ لذلك أمتنى على
معالي الوزير أن يوضح لنا هذا األمر ويؤكده ،حيث إن التفسري الصحيح
سيذكر يف مضبطة اجللسة ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ أمحد بن حممد آل خليفة وزير
املالية.

35

وزيـــر املاليــــــة:
شكرًا معالي الرئيس ،مقدار عالوة الغالء اليت ستصرف للمستحقني
وفقًا للمعايري احملددة هي 311 :دينار ،و 71دينارًا ،و 51دينارًا ،وليست هناك
نية لتغيري أي شر
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حبرينيون مثلكم ،واملستفيدون من العالوة مواطنون ،وحنن نراهم يف الشارع
كل يوم ،وليس يف نيتنا أن نستقصد أي أحد منهم ،بل على العكس،
فاملعايري املوجودة حاليًا زادت مبلغ العالوة ،وزادت معدل دخل الشرحية العلوية
إىل  3111دينار ،وال يوجد أي تغيري آخر على األنظمة احلالية .أنا أعلم أنه
كان هناك نقاش حول دراسة وآلية قد تكون أفضل فنيًا لطريقة تقديم 5
الدعم ،ولكن يف الوقت نفسه هناك توافق سياسي ،وهذا التوافق السياسي
الذي مت ،وهذا هو املطلوب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على استحداث هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

31

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة العاشرة (املستحدثة) :توصي اللجنة باستحداث هذه املادة
بالصيغة الواردة يف التقرير.

35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هذه املادة؟

الرئيـــــــــــــــس:

(أغلبية موافقة)

5

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

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة احلادية عشرة (املستحدثة) :توصي اللجنة باستحداث هذه املادة
31

بالصيغة الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.

35

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صحيح ــ كما تفضل األخ مقرر اللجنة ــ أن
دخول ميزانية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن امليزانية العامة
للدولة تعترب نقلة نوعية ،ولكن ــ كما ذكرت عند مناقشة التقرير ــ عمليًا

لن تستفيد ميزانية الدولة من ميزانية وزارة شؤون البلديات والتخطيط 31
العمراني أي شيء؛ بدليل أن إيرادات الوزارة هي نفسها مصروفاتها باملليمرت
واملسطرة .أريد أن أعرف هل هناك أي وزارة من الوزارات أو أي مؤسسة من
املؤسسات إيراداتها جاءت مطابقة متامًا مع مصروفاتها باملليمرت؟ هل حنن يف
بداية تغيري جذري حقيقي ،أم أنه جمرد تغيري شكلي؟! صحيح كما قال
األخ مقرر اللجنة إن امليزانيات السابقة كانت تعتمد ميزانية وزارة شؤون 35
البلديات والتخطيط العمراني ،لكن ما هي قيمة هذه االعتمادات اليت
كانت توضع يف امليزانيات السابقة؟ حاليًا ميزانية الدولة مل تستفد فلسًا
واحدًا من ميزانية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ،شطارة ما
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بعدها شطارة يف تطبيق املصروفات مع اإليرادات ،ومن ثم تأتي هذه املادة
وتقول «وتنفذ ميزانية البلديات وفقًا ألحكام قانون البلديات» ،أريد من األخ
مقرر اللجنة شرح هذا األمر.
5

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة ،هذه املادة بسيطة ،الدولة توفر مبالغ من ضمن ميزانية
البلديات إىل ميزانية الدولة ،حيث إن الــ  61مليون دينار حبريين ،وهو دخل
البلديات كان يصرف ،والدولة كانت تدعم الوزارة فوق امليزانية املخصصة
هلا ،واآلن مبلغ الــ  61مليون دينار حبريين سيكون هو املبلغ املرصود هلا

بدون أي دعم آخر من قبل الدولة ،وهذا يعين أن الدولة ستوفر مبلغ الدعم 31
الذي مينح للبلديات.

العضو لولوة صاحل العوضي:
حسنًا ،كم هي مصروفات البلديات يف السابق؟ على سبيل املثال:
مصروفات البلديات لسنة 3133م أو لسنة 3133م ،اليت من أجلها خصص 35
الدعم هلا؛ ألن العملية احلسابية اجملردة صعبة ،والقبول بها بهذا الشكل
صعب.

الرئيـــــــــــــــس:
ما توفره احلكومة هو مبلغ الدعم ،تفضل معالي األخ الشيخ أمحد بن 31
حممد آل خليفة وزير املالية.

وزيـــــر املاليـــــة:
شكرًا معالي الرئيس ،اهلدف من هذا اإلجراء ليس توفري مبلغ الدعم
أو تقليله أو زيادته أو أن احلكومة ستستفيد من خمصص البلديات أم ال35 .
البلديات تُدخل إيرادات الرسوم ،وتصرف على مشاريع ختدم الناس ،وحنن
نريد أن نزيدها أكثر مما نأخذ منها ،وليس يف نيتنا أن نأخذ منها أي شيء،
وإمنا اهلدف من تضمني امليزانية املخصصة هلا يف ميزانية الدولة هو ضبط
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املال العام ،حيث إن الكثري من األجهزة أصدرت قرارات عن مسو رئيس
الوزراء ،وحنن قمنا بربطها مرة ثانية بامليزانية العامة للدولة ،واألمر نفسه
بالنسبة إىل البلديات ،حيث إننا نرى أنه من األفضل أن ترجع ميزانية
البلديات إىل وزارة املالية ،وبالتالي تكون لدينا قدرة أكثر على متابعة
الصرف .والقاعدة املعتمدة لطريقة الصرف يف مجيع براجمها تكون كأي 5
جهاز آخر يف احلكومة ،وبالتالي يعترب ضم ميزانية البلديات إىل ميزانية
الدولة جزء من عملية التنظيم؛ وذلك لشفافية أكثر ،وحتى تكون وزارة
املالية مطلعة على مجيع احلسابات ،حبيث تكون لدينا القدرة على إجراء
حتسني عليها أو ربطها بديوان اخلدمة املدنية ،وكان هذا األمر بناء على
طلب جملس النواب ،فهو من طلب تضمني إيرادات البلديات ضمن امليزانية 31
العامة للدولة ،وحنن وافقنا على ذلك؛ ألنه كان جزءًا من خطط وزارة
املالية ،وحنن نسري يف هذا املوضوع بهدف الشفافية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
35

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على استحداث هذه املادة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

35

العضو الدكتور عبدالعزيز أبل:
املادة التاسعة :الثانية عشرة بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة
على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

35

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة العاشرة :الثالثة عشرة بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة
على هذه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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31

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة احلادية عشرة :الرابعة عشرة بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة
باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أشكر األخ السيد حبيب مكي 35
وهو غري موجود معنا لكن يف احلقيقة جهده مشكور يف إعداد التقرير الذي
قرأته أنا ،وكان هو املقرر األصلي وأخذت حمله .وأحببت أن أشكره ألن
جهوده جيدة جدًّا يف تنظيم التقرير وتسهيل عملية العرض على أصحاب
السعادة أعضاء اجمللس ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سوف نأخذ الرأي النهائي فورًا .وسوف نأخذ موافقتكم
على التصويت نداءً باالسم .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف بتالوة
أمساء األعضاء.
5

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم)
31

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

35

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
31

موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
غري موجود.
35

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
5

موافق.

العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
موافق.
31

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
غري موافقة.

35

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
31

موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
غري موجود.
35

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
غري موجود.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
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العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
5

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
31

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــدالرضا العصفــــور:
35

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
31

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
غري موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
35

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
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العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
غري موجود.

العضو منرية عيسى بن هندي:
5

موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
31

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

35

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
31

موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن هل يوافق اجمللس على املشروع بشكل
نهائي؟
35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .يف احلقيقة بعد االنتهاء من إقرار امليزانية اليت انتظرناها
طويالً أود أن أتقدم بالشكر أوالً إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية رئيسًا 31
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وأعضاء ،وإىل مجيع اإلخوة األعضاء على اهتمامهم وجهودهم املتمثلة يف
حضور اجتماعات اللجنة املشرتكة ومن خالل مداخالتهم يف جلسات اجمللس.
وكذلك بودي أن أشكر معالي وزير املالية واإلخوان يف وزارة املالية على
تعاونهم مع اللجنة ومع اجمللس إلياز هذا املشروع احليوي اهلام الذي ينتظره
الكثري من املواطنني .كما أشكر اإلخوة يف األمانة العامة أيضًا على 5
جهودهم يف حماولة مساعدتنا على إياز هذا املشروع يف أقصر وقت ممكن
بعدما وصلتنا امليزانية .وأنا مقدر جلهدهم ،واليوم سوف تُحال امليزانية إىل
جملس النواب ،ونأمل أن يتخذ جملس النواب القرار الذي سينعكس ــ إن
شاء اهلل ــ على مصلحة اجلميع وعلى مصلحة البلد .وبالنسبة إىل مشروع
قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها فإنه مل نأخذ الرأي 31
النهائي عليه ،ولن تكون لدينا جلسة يوم االثنني القادم .ومن املفرتض أن
نأخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور أربعة أيام ،ولذلك سنأخذ رأيكم نداءً
باالسم على املوافقة على أخذ الرأي النهائي يف هذه اجللسة ثم سنأخذ الرأي
النهائي عليه .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف بتالوة أمساء األعضاء.

35

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم)

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
31

موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.
35

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
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العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
5

موافقة.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.
31

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

35

العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
31

موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
35

العضو رباب عبدالنيب العريض:
ممتنعة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

31

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
غري موجود.
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العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
غري موجود.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
5

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.
31

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

35

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
31

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
35

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.
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العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
5

غري موجود.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
31

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

35

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
31

موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
35

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن هل يوافق اجمللس على املشروع بشكل
نهائي؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ خالد حسني املسقطي.
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