كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 5السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي
1

الشورى والنواب.
 - 4السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:

 - 5الرائـــد حســـني ســـلمان مطـــر رئـــيس فـــرل الـــوزارات وا ي ـــات 51
احلكومية بإدارة الشؤون القانونية.
 - 4النقيب حممد يونس ا رمي من إدارة الشؤون القانونية.
 من وزارة املالية:
 - 5السيد يوسف عبداهلل محود وكيل الوزارة املساعد للشؤون 51
االقتصادية.
 - 4الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة املدير التنفيذي للعمليات
املصرفية مبصرف البحرين املركزي.
 - 3السيد أمحد حممد بوحجي مدير إدارة اخلدمات املصرفية
41

مبصرف البحرين املركزي.
 - 4السيد عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير األنظمة املالية.
 - 1السيد أنور علي األنصاري مدير إدارة الرقابة واملتابعة.
 - 1السيد علي أمحد زباري مدير اخلزانة.
 - 7الدكتور حممد فؤاد احلريري املستشار القانوني.
 من اجلهاز املركزي للمعلومات:
 السيد أمحد جابر الدوسري مستشار تقنية املعلومات.
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41

كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام
املساعد لشؤون العالقات واإلعالم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني رئيس هي ة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هي ة املستشارين 1
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،نفتتح اجللسة االستثنائية األوىل من دور 51
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بتالوة أمساء
األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة السابقة .تفضل األخ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
51

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة أصحاب
السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :مجال حممد فخرو ،والسيد ضياء حييى
املوسوي ،وخليل إبراهيم الذوادي ،ورباب عبدالنيب العريض للسفر يف مهمة

رمسية بتكليف من جهة أخرى ،وخالد عبدالرسول آل شريف ،وسعود 41
عبدالعزيز كانو للسفر خارج اململكة ،والدكتور عبدالعزيز حسن أبل للسفر
يف مهمة رمسية بتكليف من اجمللس ،وعبدالرمحن حممد مجشري للسفر خارج
اململكة إلجراء فحوصات طبية ،وجهاد حسن بوكمال الرتباطه مبوعد
مسبق ،وحممد حسن باقر رضي لوفاة املغفور ا بإذن اهلل تعاىل عمته،
وحممد هادي أمحد احللواجي لظرف صحي طارئ ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وننتقل
اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ،تفضل األخ
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءتها.
1

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،رسالة معالي السيد خليفة بن أمحد الظهراني
رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس النواب حول مشرول قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة
5971م( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) ،وقد متت 51
إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفال واألمن الوطين ،مع إخطار جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 51
بتقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفال واألمن الوطين خبصوص قرار جملس
النواب حول قرار جملس الشورى بشأن مشرول قانون بإصدار قانون املرور،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )41لسنة 4118م ،ومشرول قانون بتعديل
قانون املرور الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )9لسنة 5979م ،بإضافة مادة
جديدة برقم ( 45مكرراً)( ،واملعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 41
النواب) ،ومشرول قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء واملناطق
السكنية (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) ،تفضل
األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،تود اللجنة اسرتداد هذا التقرير أو باألحرى
تأجيل مناقشته إىل األسبول القادم لالست ناس بآراء مستشارين يف الفقه
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الدستوري ،وذلك بسبب ما أثري حول املادة ( )41من مشرول القانون ،فأرجو
موافقة اجمللس على طلب االسرتداد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على طلب اللجنة اسرتداد التقرير املذكور 1
بناء على طلب رئيس اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
51

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالتقرير التكميلي للجنة الشؤون اخلارجية والدفال واألمن الوطين خبصوص
مشرول قانون يف شأن جرائم احلاسب اآللي املرافق للمرسوم امللكي رقم
( )47لسنة  ،4119ومشرول قانون بشأن جرائم احلاسب اآللي( ،املعد يف

ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .وأطلب من األخت مجيلة علي 51
سلمان مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:

41

هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

41

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )98
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
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العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،استلمت اللجنة خطاب معالي رئيس جملس
الشورى باسرتداد املواد ( ،)1( ،)4( ،)4وإعادة املادتني (43( ،)58
املستحدثة) من مشرول القانون .وتدارست اللجنة املواد املسرتدة واملعادة من
مشرول القانون مع ممثلي وزارة الداخلية ،ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية 1
واألوقاف ،واجلهاز املركزي للمعلومات ،واملستشار القانوني لشؤون اللجان
باجمللس .واطلعت اللجنة على االقرتاح املقدم من سعادة العضو األستاذة دالل
جاسم الزايد .وانتهت اللجنة إىل إجراء التعديالت الالزمة ،وذلك بالتوافق مع
اجلهات املعنية كما هو موضح يف اجلدول املرفق بتقرير اللجنة .ويف ضوء ما
دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املواد املسرتدة واملعادة من 51
مشرول القانون ،فإن اللجنة توصي باملوافقة على نصوص املواد املسرتدة (،)4
( ،)1( ،)4واملادتني املعادتني ( 43( ،)58املستحدثة) من مشرول القانون
بالتعديالت الواردة تفصيالً يف اجلدول املرفق ،واألمر معروض على
جملسكم املوقر .املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
51

الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
41

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أشكر أعضاء اللجنة ،ألنهم بذلوا
جهدًا كبريًا يف مناقشة عدد من املواد املعادة من هذا القانون .وأود أن أبيّن
أنين اطلعت على التعديالت اليت مل يؤخذ بها ،وأنهم ضمّوا أيضًا االقرتاحات
اليت ذكرت حتى وإن مل يتم األخذ مبضمونها ،ولكن مت األخذ بها يف

تعديل بعض البنود الواردة والتمسك ببعضها .لذا أعتقد أنين أتفق مع ما 41
انتهت إليه من توصية بشأن املواد املعادة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

51

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.
51

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
41

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

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

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي 31
األخت مقررة اللجنة.
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العضو مجيلة علي سلمان:
املادة ( :)1توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
1

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
51

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
51

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة ( :)58توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 41
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

41

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

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.
1

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة ( 43املستحدثة) :توصي اللجنة باستحداث هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

51

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

(أغلبية موافقة)

51

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشرول
41

القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشرول القانون فورًا41 ،
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم على أخذ
الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً باالسم)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 51

4154/1/51م املضبطة االستثنائية 5

31

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
1

موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.
51

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

51

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
41

موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خـالد بن خليفة آل خليفة:

41

موافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

31

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
1

موافقة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
51

العضو علي عبدالرضا العصفور:
موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

51

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
41

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
41

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

31

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
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العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
1

موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
51

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .موافقة باإلمجال ،هل يوافق اجمللس على مشرول القانون بصفة
نهائية؟

(أغلبية موافقة)
51

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشرول القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
خبصوص مشرول قانون بشأن الدين العام (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب) .وأطلب من األخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر

41

اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
41

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )111
الرئيـــــــــــــــــس:

1

سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشرول القانون .تفضل األخ
مقرر اللجنة.
51

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بتاريخ  5نوفمرب 4119م أرسل صاحب املعالي
رئيس جملس الشورى إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية نسخة من مشرول
قانون بشأن الدَين العام (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب) ملناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على اجمللس املوقر،

وقد رفعت اللجنة تقريرها بشأن مشرول القانون إىل مكتب اجمللس بتاريخ 51
 41مارس 4154م ،إال أنه وبناء على طلب من وزارة املالية بشأن مراجعة مواد
مشرول القانون متت إعادة التقرير إىل اللجنة ،وعليه قمتم معاليكم بإرساله
مرة أخرى إىل اللجنة بتاريخ  57أكتوبر 4154م استنادًا إىل قرار املكتب رقم
 1بتاريخ  51أكتوبر 4154م ،كما أرسلتم أيضًا معاليكم بتاريخ 48
أكتوبر 4153م كتابًا آخر إىل اللجنة خبصوص مواصلة دراسة مشروعات 41
القوانني واالقرتاحات اليت مازالت قيد الدراسة لدى اللجنة ،وعليه ناقشت
اللجنة مشرول القانون حيث متّ استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من
قبل أعضاء اللجنة ومن قبل املستشارين القانونيني واملستشار االقتصادي
واملالي باجمللس ،وقد استأنست اللجنة برأي جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية مبجلس الشورى الذي خَلُصَ إىل أن املادتني ( 1و )8من مشرول 41
القانون تكتنفهما شبهة عدم الدستورية .كما عقدت اللجنة اجتماعات
مكثفة مع ممثلي كل من وزارة املالية ومصرف البحرين املركزي إىل جانب
اجتماعات جانبية مع املختصني الفنيني والقانونيني من وزارة املالية .وبعد
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االنتهاء من صياغة مواد مشرول القانون قامت اللجنة مبخاطبة جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية للتأكد من سالمة ما انتهت إليه ،وقد جاء رأي جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية مؤكدًَا سالمة ما انتهت إليه اللجنة من
الناحيتني الدستورية والقانونية .وقد استعرضت اللجنة مشرول القانون وتبيّن
ا ــ حبسب مشرول القانون ــ أن حجم الدين العام ومقدار منوه وكيفية 1
احلصول عليه كلها أمور تعترب مهمة من ناحية السياسة املالية للحكومة
فهي تؤثر على الوضع االقتصادي العام يف الدولة ،وترى اللجنة أن العالقة بني
معدل منو الدين العام ومعدل النمو االقتصادي أمر يف غاية األهمية لغرض
حتقيق االستقرار املالي ،كما أن التسارل يف حجم الدين العام والنمو يف
حجم خدمته جيب أن خيضعا للمراقبة واملراجعة ،ألنهما يؤكدان نزعة الدين 51
العام إىل التنامي ،كما ترى ضرورة ارتباط الدين العام بإمجالي الناتج
احمللي مباشرة ووفقًا للنسبة املالئمة ،وحيث إن مقارنة إمجالي الناتج احمللي
بالدين العام يقاس على ضوئها حالة االقتصاد بصفة عامة فكلما زادت نسبة
العجز يف امليزانية وزاد حجم الدين العام مقارنة بإمجالي الناتج احمللي
سيكون ذلك على حساب النمو االقتصادي .ورأت اللجنة أن مشرول القانون 51
يستند إىل املادة ( )9الفقرة (ب) من دستور مملكة البحرين واليت تنص على
أن «لألموال العامة حرمة ومحايتها واجب على كل مواطن» ،وكذلك املادة
( )51الفقرة (أ) اليت تنص على أن «االقتصاد الوطين أساسه العدالة
االجتماعية وقوامه التعاون العادل بني النشاط العام والنشاط اخلاص ،وهدفه
التنمية االقتصادية وفقًا خلطة مرسومة وحتقيق الرخاء للمواطنني ،وذلك 41
كله يف حدود القانون» .كما رأت اللجنة أن مشرول القانون حمل املناقشة
يعد أمشل وأكثر تفصيالً من قانون مصرف البحرين املركزي ،إال أن هناك
الكثري من األحكام املتناثرة بينهما ،لذا جيب توحيدهما يف قانون واحد،
على أن ينص يف مشرول القانون على إلغاء القوانني األخرى املتعلقة باملوضول
ذاته ،لكي ال يكون هناك أكثر من مرجع قانوني لتنظيم الدين العام .أما 41
فيما يتعلق بالشبهة الدستورية يف املادتني ( ،)8 ،1فقد استمعت اللجنة إىل
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رأي املستشار القانوني لشؤون اللجان الذي أوضح أن حكم املادتني ()8 ،1
يتعارض مع حكم املادة ( )518من الدستور اليت نصت على «تعقد القروض
العامة بقانون» ،مما يعين أن املوافقة على القروض تكون من اختصاص
السلطة التشريعية وجيب أن يصدر قانون لكل قرض على حدة ،وبالرغم من
أن جملس النواب أدخل تعديالً على هاتني املادتني إال أن الشبهة الدستورية 1
مازالت قائمة فيهما حتى بعد التعديل؛ وعليه رأت اللجنة تعديل النص إلزالة
الشبهة الدستورية وليتماشى النص مع الدستور .وقد الحظت اللجنة أن مشرول

القانون يعتمد على أن مكامن الضعف يف إدارة الدين العام قد تكون حبد
ذاتها مصدرًا لعدم االستقرار يف االقتصاد الكلي ،أو السبب يف انتشار
الصدمات االقتصادية املنبثقة من نواحٍ اقتصادية أخرى .ومتاشيًا مع ما تقدم 51
ونظرًا إىل أهمية املشرول ترى اللجنة املوافقة عليه من حيث املبدأ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

51

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تعليق من الناحية الشكلية ،وأتوجه
بالشكر اجلزيل إىل األخ خالد املسقطي وإىل مجيع أعضاء اللجنة وخاصة
فيما يتعلق برأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اخلاص بوجود شبهة عدم
دستورية يف بعض املواد ،ونشكر بهذا الشأن أيضًا األخ الدكتور عصام 41
الربزجني الذي كان له دوره يف إبراز هذه النقطة يف اللجنة وحتليلها .وحنن
ندعم كثريًا توجه اللجان إىل أن يتم األخذ مبا تنتهي إليه جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية بهذا الشأن وتصحيح ما يُمكن تصحيحه ،وهذا ما
حدث ،وخاصة أن األمر يتعلق مبسألة القروض العامة ،والتزامًا بنص املادة
 518من الدستور ــ مثلما تفضل األخ السيد حبيب مكي ــ باعتبار أن القروض 41
جيب أن تكون جمازة من قبل السلطة التشريعية ،وال جيوز بأي حال من
األحوال التفويض يف هذا األمر ،ألن هذا يُنشئ نوعًا من الرقابة .هذا ما
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أحببت أن أوضحه يف الوقت احلالي ،وسأترك املالحظات األخرى حلني
التطرق إىل املواد مادة مادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

1

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء على
اجملهود الذي بُذِلَ يف إعداد هذا التقرير الذي جاء جامعًا ومانعًا لكل األمور
اليت من املمكن أن ختطر على قلب إنسان عند قراءته ذا املشرول بقانون51 ،
وخاصة فيما يتعلق برأي اجلهات املختصة ،ومنها وزارة املالية ومصرف
البحرين املركزي .ولدي تساؤالت :إذا ذهبت اللجنة إىل اعتبار أنه ال جيوز
زيادة الدين العام على نسبة  %11فسؤالي هو :بالنظر إىل أننا قبل عدة أيام
ناقشنا موضول سقف الدين العام ،وناقشنا مرسومًا بقانون خاصًا بسندات
التنمية ،وهذا املرسوم ذهب إىل رفع السقف إىل مخسة آالف مليون دينار51 ،
وهناك أيضًا قوانني خاصة باالقرتاض مت ذكرها يف تقرير اللجنة السابق
اخلاص بهذا املرسوم بقانون ،وجممل كل هذا يوضح أن جممول سقف الدين
العام يزيد على الستة آالف مليون بقليل ،أريد هنا أن أسأل اللجنة :اآلن
عندما نأتي ونقيس هذه النسب مع الـ  %11ماذا ستعادل؟! هل تعادل نسبة الـ
 %11أم تعادل نسبة أكرب؟! كنت أمتنى على اللجنة أن ترينا ــ بصفتنا 41
مواطنني يف املقام األول ــ نسبة الدين العام احلالي يف البحرين مع النسبة
املطلوبة ،أو اليت ذهبت إليها اللجنة بالتوافق مع اجلهات املختصة بأن تكون
 ،%11هذا أوالً .ثانيًا :التقرير ذكر آراء اجلهات املختصة ،وبصفة خاصة
وزارة املالية ،ومصرف البحرين املركزي ذهب إىل القول بضرورة تنظيم
الدين العام ،وحنن نتفق مع هذا التوجه؛ نقول حتديد أو تنظيم الدَين العام41 ،
ولكن عندما ننظر إىل رد وزارة املالية سنجد أن فيه تناقضًا يف رأيها ،وال
أقصد تناقضًا يف تقرير اللجنة ،إمنا اللجنة عندما سردت رأي وزارة املالية،
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وجدت فيه حبسب فهمي ــ ولتصحح لي اللجنة ــ تناقضًا فيما ورد يف رأي
الوزارة يف الصفحتني  43و 44من جدول األعمال ،ففي حني تذكر وزارة
املالية أن هناك مشرول مارشال الدعم اخلليجي وسيغطي كذا وكذا
وكذا ،تعود لتقول إن هذا املشرول لن يدخل يف امليزانية وإمنا هناك حساب
منفصل له ،وسوف يؤثر يف زيادة الدَين العام أو منو الدَين العام ،وأريد 1
تفسريًا من اللجنة ذا ،رمبا أكون خمط ة ،وقد يكون يف الصياغة عدم
وضوح ،ولكين أريد من اللجنة تفسريًا أو تصحيحًا أو شرحًا ذه النقطة.
عندما نقول الناتج احمللي ،هل يدخل فيه االقتصاد اخلاص؟ اخللل احلاصل
يف البحرين هو أن الدين العام يف جهة وامليزانية يف جهة أخرى ،فميزانيتنا
كل سنتني تعادل مليارين حسبما أعتقد .وإذا كان ديننا العام تعدى 51 1
مليارات ،فإنه قد غطى ميزانية السنتني وزاد عليها مبقدار الضعف! فكيف
يتم التعامل مع هذا الدين العام يف اململكة بالنظر إىل مقدار امليزانية
املخصصة لكل سنتني ،وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأشكر األختني دالل الزايد ولولوة العوضي
على ما تفضلتا به من استفسارات ،وأحببت أن أرد على تساؤالت األخت لولوة 41
العوضي ،حتى نساعد اإلخوة واألخوات أعضاء اجمللس يف تفهم توجه اللجنة
أثناء إعدادها ذا التقرير .حنن اليوم أخذنا تعريف الدين العام ،وخاصة يف
ظل عدم وجود أي قانون حيدد التعامل مع الدين العام يف اململكة ،وعندنا
فرق اليوم ،فعندنا مراسيم تصدر بإصدار سندات التنمية ،ولكن ال يوجد
عندنا قانون يتعامل بصورة مباشرة مع الدين العام ،وهذا يُعترب أول قانون 41
حيدد التعامل مع الدين العام .الفرق املوجود عندنا اليوم هو أن السقف األعلى
املوجود حاليًا مبراسيم تصدر بإصدار سندات التنمية هو فقط يتعلق بإصدار
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سندات التنمية اليت صدر بشأنها مرسوم سنة 5977م وإىل عام 4154م نتكلم
عن زيادة احلاجة إىل إصدار سندات مما كانت عليه يف سنة 5977م إىل
4154م .هناك زيادة كبرية بالنسبة إىل إصدار هذه السندات .وملا صدر
املرسوم يف سنة 5977م كنا نتكلم عن  31مليون دينار فقط إلصدار هذه
السندات ،ورفعنا هذا السقف مبراسيم جديدة يف 4154م فأصبح املبلغ 1 1
مليارات دينار .هذا فقط يتعلق بسندات التنمية ،وال يتعلق بالدين العام
مبجمله .واليوم يف 4154م رفعنا السقف السابق  511مرة عما كان عليه يف
السابق .أرجع مرة ثانية وأذكر اإلخوة واألخوات األعضاء بأن التعريف
املعتمد يف هذا املشرول هو تعريف الدين العام مبجمل الدين ،باقرتاض
احلكومة ،ليس فقط عن طريق سندات التنمية ،وإمنا إضافة إىل ذلك عن 51
طريق األذونات واإلصدارات األخرى والقروض وتأمني اقرتاض الشركات
اململوكة أو التابعة للحكومة ،فكلها داخلة حتت تعريف الدين العام
مبجمله .وعندنا اليوم سقف أعلى وهو  1آالف دينار بإصدار سندات التنمية،
واليوم وصلنا إىل  ،1511فقد زدنا على السقف األعلى ،باإلضافة إىل قروض
أخرى على احلكومة مبعدل  5411مليون ،فاملعدل املوجود اليوم يعادل 51 1411
مليون دينار هو جممل الدين العام املرتتب على اململكة .واليوم ال يوجد أي نول
من السقف األعلى للدين العام يف جممله سواء كمبلغ مطلق أو بنسبة من
الناتج احمللي اإلمجالي ،فاألمر مرتوك بدون أي اشرتاطات .وحنن حددنا يف
القانون أن يكون هناك حد أعلى بنسبة  %11من الناتج احمللي اإلمجالي،
ألننا أخذنا يف االعتبار جممل الدين العام حاليًا وهو  1411مليون دينار ،وهو 41
يصل إىل  %11أو أكثر من الناتج احمللي اإلمجالي .وعلى هذا االعتبار أخذنا
هذه النسبة كنسبة نعتقد ــ مع وجود مواد أخرى يف املشرول ــ بأنه يف حني
وصول الدين العام إىل نسبة معينة جيب على احلكومة اختاذ بعض من
اإلجراءات اليت ذُكرت يف مواد املشرول اليت سنناقشها عندما تُعرض املواد.
هذا بالنسبة إىل التصور العام حتى يكون اإلخوة واألخوات أعضاء اجمللس 41
على علم بأن هذا هو املبدأ األساسي الذي نسري عليه .وجيب علينا أن نفرق
بني سندات التنمية وبني جممل الدين العام املرتتب على اململكة ،وشكرًا.
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الرئيــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندي بعض اإليضاحات املتعلقة بأس لة األخت 1
لولوة العوضي .وبداية أقدم الشكر لألخت دالل الزايد على شكرها للجنة
وعلى تعاونها مع اللجنة وتوافقها معها يف الرأي .النقطة األوىل اليت أحببت أن
أوضحها باختصار هي أن مشرول قانون الدين العام وُجد ألنه غري موجود يف
البحرين ونريد منه مراقبة الدين العام يف احلكومة وإىل أين يصل ،و ذا ملا
وضعنا نسبة  %11كان معالي الوزير متعاونًا معنا يف أنه لو وصل الدين العام 51
إىل  %41فإنه يكون حتت املراقبة ،وجيب على احلكومة أن تراقب من أجل
الرجول من  %11إىل  %41بالطرق اليت تراها .واآلن إصدار السندات والديون
املباشرة ليس عليهما مراقب! ولو رجعنا إىل قبل أسبوعني عندما عرضنا على
معاليكم وعلى اجمللس مرسوم القانون رقم  11برفع السقف إىل  1مليارات،
كان هناك جدول يبني النسبة اليت وصل إليها الدين العام بالنسبة إىل الناتج 51
احمللي ،وهو  %4338فهو يعين أنه ختطى  ،%41واآلن ملا يوضع هذا القانون
ــ الذي أرجو أن تتم املوافقة عليه ــ جيب على احلكومة أن تقف وتراقب
وحتاول الرجول إىل نسبة .%41وبالنسبة إىل موضول الدعم اخلليجي ،وهذا
كان جمرد سؤال طرحه أحد اإلخوان يف اللجنة وليس له عالقة مبوضول
الدين العام ،ولكن القصد منه هو أن يبني أنه لوال الدعم اخلليجي فإن 41
املشاريع التنموية سوف يُستقرض

ا ،ومعنى ذلك ارتفال الدين العام.

خبصوص نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي ،فإن الناتج احمللي يُقصد به
الناتج العام الشامل مبا فيه القطال اخلاص والقطال العام ،ويف 4154م وصل
إىل  55478مليون دينار ،وشكرًا.
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الرئيــــــــــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ رئيس اللجنة ،لو اقرتضت احلكومة بنسبة  %11من
حجم الناتج احمللي اإلمجالي ،واخنفض الناتج احمللي اإلمجالي إىل النصف،
فما الذي حيدث؟
1

العضو خالد حسني املسقطي:
سيدي الرئيس ،هذا سؤال وجيه ويف حمله .وحنن يف أثناء مناقشاتنا
لكل املواد كان معنا ممثلون من املصرف املركزي ووزارة املالية ،وأعتقد
أن اإلخوان من مصرف البحرين املركزي أقدر على اإلجابة عن سؤالكم،
51

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
أمل تطرحوا هذا السؤال يف اللجنة؟
51

العضو خالد حسني املسقطي:
طرحنا هذا السؤال ،وهناك مفهوم خاطئ ،فلما نتكلم عن  %11من
الناتج احمللي اإلمجالي فإننا نتكلم دائمًا عن أن الـ  %11هي توجه فقط
لالقرتاض لتمويل عجز يف امليزانية أو ألغراض أخرى ذكرناها يف مواد
املشرول .ولكن يف نفس الوقت ملا نتكلم عن  %11أيضًا ــ وقد يعتقد البعض

بأنها نسبة عالية جدًا ــ فإننا حنتاج إىل رد عكسي لالقرتاض عندما تكون 41
هناك حاجة ،ليس فقط إىل ضخ السيولة ،وإمنا إىل سحب السيولة من
السوق بسبب التضخم أو أمور اقتصادية أخرى .جيب علينا ــ سيدي الرئيس ــ
أن نرى موضول النسبة امل وية ليس من جهة واحدة ،فهناك جهة إجيابية
أيضًا ،وشكرًا.
41

الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل رئيس وأعضاء جلنة
الشؤون املالية واالقتصادية على هذا اجلهد املبذول والتقرير املفصل بكل
مرئيات وزارة املالية من عام 4154م وقبل ذلك .سيدي الرئيس ،عندي نقطتان
لإلخوان يف وزارة املالية أو يف مصرف البحرين املركزي :وردت قبل فرتة 1
وجيزة تصرحيات لصندوق النقد الدولي حيث فيها على وجوب ضبط الدين
العام حتى حتافظ البحرين على مركزها االئتماني .النقطة الثانية :ما هي
املقاييس املعمول بها؟ حنن نعرف أن التقرير جاء حيدد الدين العام من  41إىل
 ،%41ومن  41إىل  ،%11وجاء يف تقارير وزارة املالية أننا يف املنطقة الصفراء.
فهل حنن يف املنطقة الصفراء بالنسبة للـ  %41أم من  41إىل %11؟ هذا من 51
ناحية ،ومن ناحية ثانية :إذا كنا سنأخذ بنسبة  %11من الناتج احمللي فما
هي املقاييس املعمول بها يف دول العامل األخرى ذات االقتصاديات الضخمة
مثل االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية؟ كيف يُحسب الدين العام
بالنسبة إىل الناتج احمللي؟ وما هي نسبة املنطقة الصفراء إىل احلمراء يف هذه
51

الدول؟ وشكرًا.

الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.
41

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أرد على استفسارات األخ فؤاد
احلاجي ،وأعتقد أن هذه املعلومات مهمة لباقي اإلخوان أعضاء اجمللس.
عندما قُدّم املشرول يف سنة 4119م كانت النسبة  %41حبسب املشرول
األصلي كمقرتح من جملس النواب ،وأصبحت النسبة يف 4155م  %3431من

الناتج احمللي ،ويف 4154م ارتفعت النسبة إىل  %3134من الناتج احمللي ،ويف 41
 4153و4154م نتكلم ــ إذا أخذنا فقط املستندات ــ عن حوالي  ،%47وإذا
أخذنا الدَين العام ككل فسنتكلم عن  %11بناء على تعريف الدين العام يف
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جممله ،فهناك حاجة إىل زيادة هذه النسبة ،مبعنى أننا مل نغيّر النسبة
املوجودة فقط بناء على رغبتنا يف زيادة الرقم ،وإمنا الرقم يعكس الواقع
الذي نعيشه .ويف الوقت نفسه أحب أن أذكر لإلخوة مثاالً على ذلك :بالنسبة
إىل االحتاد األوروبي ،هناك سقف حمدد لالقرتاض من أجل الدين العام وال
يكون أكثر من  ،%11وحنن اليوم يف حالٍ أفضل من بلدان كثرية أخرى 1
بالنسبة إىل مرتبتنا عامليًا ،وحنن أقل نسبة من اآلخرين ،ولكن مع ذلك
نعتقد أن هذا هو الوقت املناسب ألنْ نتخذ إجراءات بالنسبة إىل أمور كثرية
أدت إىل زيادة الدين العام ومنها املصروفات املتكررة ،والدعم املوجود من
قبل احلكومة ملواد معينة .مؤخرًا أخطر صندوق النقد الدولي الدول العربية
فيما يتعلق بإعادة النظر يف الدعم املقدم من قبل احلكومة إىل مواطنيها51 ،
فقد بلغت قيمة الدعم الذي تقدمه الدول العربية إىل مواطنيها  431بليونًا،
وهذا ما يسبب عب ًا ماليًا كبريًا على الدول واحلكومات وامليزانيات.
وباإلمكان أن نسيطر على هذه النسبة املوجودة وهي  ،%11من خالل
خطوات معينة تُتخذ حتى نصل إىل  %41وحناول السيطرة عليها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

51

شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،حتى ال يوجه سؤال إىل اللجنة ويكون هناك 41
تناقض مع ما ذكره رئيس اللجنة ،هل من املمكن أن أصحح بعض ما
ذكره؟ يف احلقيقة إن نسبة الدين العام اليت أتت من النواب ويف مشرول
القانون ليست  %41وإمنا هي  .%11بالنسبة إىل الـ  ،%41كانت هناك  3مواد
فرّقت بني الدين العام الكلي والدين العام الداخلي ونسبة الدين العام
اخلارجي .نسبة الدين العام يف مشرول القانون اليت وافق عليها النواب كانت 41
على النحو التالي :نسبة الدَين العام الداخلي  ،%41ونسبة الدَين اخلارجي
 ،%41بينما الدَين العام الكلي  ،%11طبعًا هذه األمور حتتاج إىل عملية
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جربية أو عملية معادلة دقيقة ،لكنهم يتفقون معنا يف أن نسبة الدَين العام
الداخلي واخلارجي هي ،%11وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

1

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اللجنة على اجلهد الذي قامت به،
وهو جهد واضح .نسبة الـ  %11هي نسبة معقولة يف حالة املقارنة باملستويات
الدولية ،لكن املشكلة فقط يف هيكلية اإليرادات يف ميزانية الدولة ،ألن 51
اعتمادنا على النفط بنسبة عالية قد تفوق أحيانًا  ،%81وهذا ما استدعى من
معالي رئيس اجمللس أن يطرح سؤاالً مفاده :ما العمل يف حالة االخنفاض
املفاجئ يف إمجالي الدخل الذي سيؤدي ــ بالضرورة ــ إىل ارتفال النسبة؟ لدي
سؤال حول نسبة الـ  :%11بالنسبة إىل الدَين العام ،طبعًا هناك دَين داخلي،
ودَين خارجي ،واللجنة حددت النسبة بــ %11بشكل عام ومطلق بدون أن 51
حتدد نوعية هذا الدَين هل هو دَين خارجي أم دَين داخلي ،لو افرتضنا أن
نسبة الـ  %11أصبحت كلها للدَين العام اخلارجي ،ما العمل؟ طبعًا خدمة
الدَين اخلارجي تتم عن طريق حتويالت العمالت األجنبية ،ويتم سداده عن
طريق أقساط باإلضافة إىل الفوائد ،فهل سيمثل ذلك عب ًا على االحتياطات
من العمالت األجنبية؟ هذا سؤال موجه إىل اللجنة أو إىل حمافظ مصرف 41
البحرين املركزي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عند تساؤلي عن الدعم اخلليجي يف معرض
ردي على األخ مقرر اللجنة سابقًا ،مل يرد يف التقرير ما يفيد حول هذا األمر
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41

ال على هامش التقرير أو حتى إشارة عرضية توضح األمر ،ولكن لو رجعنا
إىل الصفحة  51من التقرير ــ لو تسمح لي سيدي الرئيس أن أقرأ عليكم رد
وزارة املالية ــ وزارة املالية تكلمت عن أهمية هذا القانون يف بداية رأيها ،ثم
ذكرت التالي« :كما أوضح وزير املالية أن احلكومة قامت مؤخرًا بزيادة
اإلنفاق احلكومي لتغطية تراجع استثمارات القطال اخلاص ،»...إذا قلنا إن 1
الناتج احمللي يدخل فيه القطال اخلاص فواضح من رد وزارة املالية أن هناك
تراجعًا مستمرًا يف القطال اخلاص مما أدى إىل أن تقوم الدولة بزيادة اإلنفاق
احلكومي لتاليف تردي منو القطال اخلاص ...« ،ومن املتوقع اخنفاض تدفق
االستثمارات بأنواعها إىل مملكة البحرين إضافة إىل ارتفال كلفة االقرتاض
من األسواق الدولية بسبب خفض تصنيف البحرين السيادي يف ضوء األحداث 51
السياسية اليت مرت بها اململكة يف بداية العام 4155م» ،وبالتالي سؤال
رئيس اجمللس كان يف حمله ،عندما يزيد الدَين العام سينخفض اإلنتاج
احمللي ،ألن وزير املالية هو بنفسه أشار صراحة إىل تدني الناتج احمللي يف
القطال اخلاص ،ثم عقب وأضاف معالي الوزير «ويف رده على استفسار اللجنة
بشأن سياسة الدعم املقدم من قبل احلكومة؛ فقد أوضح وزير املالية أن 51
استمرار زيادة اإلنفاق احلكومي على الربامج الداعمة لألسر احملتاجة
واملرافق احليوية ومشاريع البنية األساسية سيكون له آثار على زيادة أعباء
الدين العام وبالتالي يتعني على احلكومة إعادة توجيه الدعم للمواطنني
خاصة مع زيادة عدد األجانب ،»...ثم اسرتسل معالي الوزير وأضاف «إن
استمرار تداعيات األزمة املالية واالضطرابات السياسية يف املنطقة يؤثر 41
بشكل سليب على تدفقات االستثمارات اخلارجية وعلى قدرة االقتصاد على
حتقيق معدالت منو مقارنة باليت حققها يف السنوات السابقة ،»...سؤالي:
بالنسبة إىل الناتج احمللي ،لو نأتي اليوم ونقدره كم هو الناتج احمللي كي
أقول إن الدَين العام يوازي  %11أو  %41من هذا الناتج؟ رغم أن اللجنة
اجتهدت وأجادت يف التقرير إال أن التقرير حيتاج إىل توضيح ،فمثالً41 :
الشخص العادي عندما أقول له إن النسبة يف العام املاضي كانت  %1واليوم
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 %7وغدًا ستنخفض النسبة أو ترتفع النسبة ،فلن يفهم أي شيء ،ألنه البد أن
أبيّن له ما هو الناتج احمللي يف البحرين وأقرّب له العملية كي يفهم املوضول،
والتقرير الذي أمامنا مل يُذكر فيه حجم الناتج احمللي ،وما هي أدوات قياس
الناتج احمللي يف مملكة البحرين؟ حنن اليوم سنوافق على  %11ولكن البد
أن نعلم حجم الناتج احمللي يف البحرين ،ألننا ــ بصفتنا سلطة تشريعية ــ وجهنا 1
السلطة التنفيذية إىل أن االقرتاض ال يتعدى الـ  %11من هذا الناتج .ثم أضاف
وزير املالية أيضًا وتكلم عن مشرول الدعم اخلليجي ،وكأنّ القصد من
كالم الوزير هو أن سبب زيادة اإلنفاق احلكومي هو تراجع القطال
اخلاص ،لذلك قامت الدولة بزيادة اإلنفاق احلكومي على بعض املشاريع أو
بعض املوجبات .ثم أضاف أن برنامج الدعم اخلليجي سيسهم يف تقديم الدعم 51
ذه الف ات ولكن لن يدخل يف امليزانية وإمنا سيكون له حساب منفصل،
وأود أن أعرف ما هو حجم الناتج احمللي يف مملكة البحرين؟ وما هي أدوات
قياسه؟ ثم جاء التقرير وأضاف يف الصفحة  59ما يلي« :يؤذن لوزير املالية
باالتفاق مع املصرف يف أن يصدر يف مملكة البحرين أو خارجها أذونات على
اخلزانة العامة ،وسندات تسمى سندات التنمية ،وأدوات متويل متوافقة مع 51
الشريعة اإلسالمية ،»...ضرورة اشرتاط موافقتها مع الشريعة اإلسالمية تعين
أن البحرين ستقرتض من البنوك اإلسالمية يف الداخل أو يف اخلارج ومن
الدول اإلسالمية .أيضًا ذكر مصرف البحرين املركزي يف التقرير أن بعض
السندات يتم تداو ا يف األسواق العاملية بني البنوك بدون علم املصرف ولكن
يتم دفع الفوائد وتسديد املبالغ عند االستحقاق عن طريق مدير اإلصدار41 ،
فقط أود أن أفهم هذه األمور إما من رئيس اللجنة وإما من مقررها وإما من
حمافظ مصرف البحرين املركزي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
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41

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،مشرول القانون بشأن الدين العام يأتي ليسد
فراغًا تشريعيًا يف الوطن ألنه ال يوجد أي سقف للدين العام ،هذه نقطة.
النقطة الثانية :األجدر أن نسأل السؤال باملعكوس ،أنتم سألتم :ماذا لو
وصلت نسبة الدين العام إىل  %11من الناتج احمللي اإلمجالي ،واخنفض الناتج 1
احمللي اإلمجالي ووصل إىل  %11ال قدر اهلل؟ السؤال األجدر بالنسبة إليّ:
ماذا لو مل يكن هناك سقف للدين العام ووصلنا إىل  %81أو  %91أو ،%511
واخنفض الناتج احمللي اإلمجالي؟ هذا هو الوضع املخيف واملقلق بالنسبة إليّ
بصفيت مواطنة وبالنسبة إىل هذا الوطن .القانون يف الواقع يهدف إىل حتسني
االقتصاد ،ويهدف أيضًا إىل ختطيط سليم لتحسني اقتصاد الوطن حتى ال 51
نصل إىل قروض تكون نسبتها عالية ومبالغًا فيها .ويهدف املشرول يف املادة
 53إىل أن يكون هناك ختطيط وترتيبات للحكومة عندما يصل الدين العام
إىل  ،%41وحتاول أال ترتفع هذه النسبة ،وحتاول أيضًا أن تضع التفاصيل ملنع
الوصول إىل  %11من خالل حتديد كل حالة على حدة وكيفية معاجلتها .إذن
مشرول القانون مهم جدًا ،وحنن اليوم بالفعل حباجة إىل مثل هذا القانون51 ،
وحنن قارنا نسبة  %11بكثري من الدول ،ورأينا أنها النسبة املناسبة يف دولتنا
لو تدهورت أوضاعنا االقتصادية وليست باخلطورة ذاتها اليت مرت بنا وال
نريد أن نراها مرة أخرى ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل اللجنة على هذه
التوصية اليت بال شك أنها ستضيف إضافة مهمة جدًا إىل الوضع املالي يف 41
البالد ،وستعطي ثقة عاملية للوضع املالي يف البحرين .وبال شك أن هذا هو
القانون الذي سينظم وضع امليزانية والوضع املالي يف البلد ،ونتمنى على
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السلطة التنفيذية بعد إقرار هذا القانون ــ إن شاء اهلل ــ أن تلتزم بتنفيذه ،فمن
املهم تنفيذ هذا القانون وأال يبقى حربًا على ورق .مرة أخرى نشكر اللجنة
واحلكومة على هذا القانون ،وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف
البحرين املركزي.

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا معالي الرئيس ،أصحاب السعادة األعضاء ،بداية أحب أن 51
أتوجه بالشكر اجلزيل إىل اإلخوة يف جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
وكذلك جلنة الشؤون التشريعية والقانونية على تعاونهم معنا يف وضع الصورة
النهائية ذا املشرول املعروض على حضراتكم .وأنا يف الواقع أشارككم
قلقكم بالنسبة إىل هذا املوضول ألنه يهم كل مواطن حبريين بغض النظر
عن موقعه ،وحنن طوال السنني املاضية سعينا إىل أن يدار موضول الدين العام 51
بأقصى درجة من العناية ،مراعاةً للظروف اليت منر بها .لقد استمعت للعديد
من املداخالت ،وبعضها كان حيمل تساؤالت عن أمور فنية وبعضها عن
الكيفية اليت وصلنا بها إىل هذا الوضع ،وال شك أنكم تدركون أننا يف
السنوات الثالث أو األربع املاضية مررنا بظروف استثنائية ،إضافة إىل
األوضال املالية العاملية اليت ساهمت يف تراجع ملحوظ للنمو االقتصادي ،ليس 41
العاملي فقط بل حتى على صعيد املنطقة وحنن جزء من هذه املنطقة ،ومن
ضمن هذه الظروف زيادة معدل اإلنفاق احلكومي ،ومت توجيه هذا اإلنفاق
أوالً ملراعاة كثري من االحتياجات األساسية للسكان يف مواقع الصرف
الرئيسية ،سواء يف التعليم أو الصحة أو اخلدمات االجتماعية كاإلسكان
وغريه ،باإلضافة إىل اإلعانات اليت وفرتها احلكومة واملعروفة يف امليزانية 41
بإعانة الغالء ،كل ذلك ترتبت عليه زيادة يف حجم االلتزامات املالية
احلكومية ،و ذا السبب صعد الدين العام يف السنوات األخرية املاضية
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بالشكل الذي وصلنا إليه اآلن .أعتقد أن مسودة هذا القانون توفر عناصر
جيدة للتحكم وضبط اإلنفاق العام يف املستقبل .خبصوص السؤال :ملاذا
%11؟ وهل هناك حدود آمنة نستطيع العمل من خال ا أم أننا نبالغ يف مسألة
هذه النسب حبيث إنها قد تكون ا أضرار؟ يف احلقيقة الكل يتمنى أال
يكون عليه دين عام ،ولكن لتلبية احتياجات طارئة ونتيجة حملدودية قدرتنا 1
على رفع اإليرادات بالشكل الذي يتناسب مع مستوى املصروفات؛ حتدث
بعض العجوزات من وقت إىل آخر .خبصوص مسألة الـ  ،%11أعتقد أننا مل
خنرتها جزافًا ،فهناك كثري من األحباث متت ،سواء أثناء قيام الوحدة
األوروبية يف السنوات املاضية أو الدراسات األكادميية اليت أعدها صندوق
النقد الدولي ،ونسبة  %11أصبحت متوسط املؤشر ،أعين املؤشرات املناسبة 51
لدول متوسطة الدخل ،وهناك بعض الدول اليت فاقت مديونيتها  %11من
الناتج احمللي اإلمجالي ،وقد شاهدمت يف السنوات املاضية ما حدث لبعض
الدول اليت توسعت يف هذا اجملال وهو ما عرف بأزمة الديون السيادية كما
حدث يف بعض الدول األوروبية ،وبعض الدول الصناعية املتقدمة لديها ديون
تفوق نسبتها  ،%511ولكن هذه الدول لديها من اإلمكانيات واآلليات اليت 51
تولد ا إيرادات متجددة حبيث تستطيع أن تغطي ما عليها من التزامات،
وبتقديري أن  %11نسبة مناسبة .ماذا سيحدث لو حدث اخنفاض يف معدل
الناتج احمللي؟ إذا كان السيناريو الذي تساءل عنه معالي الرئيس سيحدث
فهذا معناه انهيار وليس أزمة فقط ،فليس هناك اقتصاد يرتاجع بنسبة ،%11
حتى الدول اليت واجهت مشاكل يكون فيها تراجع يف النمو االقتصادي 41
مبعدالت سلبية وقد يتناقص املعدل إىل  5أو  ،%4ولكن هذه حاالت شاذة
وطارئة ،كما جرى احلال يف كل التجارب اليت مررنا بها على املستوى
العاملي وخاصة اآلن ،فقبل  3سنوات كان احلديث عن الدول يف جنوب
أوروبا ومشاكلها ،وبعد  3سنوات من ا يكلة واإلصالحات اليت متت بدأ
يظهر بصيص من النور ومعدالت النمو بدأت تأخذ طريقها إىل االجتاه 41
اإلجيابي .وملخص القول هو أن القيود اليت وضعت يف القانون هي يف حدود
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 ،%11ومع الضوابط األخرى املوجودة ستوفر آليات الضبط املناسبة للمضي
إىل األمام .وكثري من األمور اليت وردت يف مسودة القانون مت عند وضعها
االسرتشاد بكثري من املمارسات العاملية املوجودة ،وأنا ال أرى مربرًا للقلق
الزائد خبصوص هذا الشأن طاملا أنه ستكون لدينا ضوابط والتزامات يف
إعداد برامج تصحيحية يف حالة وصولنا إىل مستويات غري مأمونة .ولدينا 1
مالحظات بسيطة سنناقشها معكم عند استعراض املواد ،ولكن بشكل عام
هذه هي األفكار اليت أحببت أن أتناو ا معكم يف هذا الوقت ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
51

شكرًا ،تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعدما استمعنا للتطمينات من رئيس اللجنة
ومقررها وأخريًا من سعادة حمافظ مصرف البحرين املركزي ،أود أن أقول
إن هذه التطمينات ال متنع من التخوف الذي يراودني ،وإذا كانت نسبة 51 %11
يف الدول األوروبية مقبولة فهي دول تستطيع أن تزيد من الناتج احمللي ألنها
دول صناعية ،وقراراتها نابعة من املصلحة الشخصية لكل دولة ،ولكن هذه
النسب يف البحرين تكون بشكل خميف ما مل تكن هناك اسرتاتيجية
واضحة املعامل ومطبقة بصورة دقيقة حبيث تزيد الناتج احمللي ،وحنن لدينا
مشكلة الدين العام ومشكلة السندات وهما يف ازدياد ومن دون أن نفكر 41
يف زيادة الناتج احمللي ،معتمدين على الناتج احمللي من إيرادنا من النفط،
وهذا قد يكون مؤشرًا غري مقبول مستقبالً ،ما مل توضع اسرتاتيجية
واضحة من قبل اجلهات املعنية بطريقة توضح كيفية التغلب على هذه
املشكلة ،وإال سوف نستمر يف زيادة الدين العام ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي للمرة الثالثة.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك أس لة وجهتها إىل مقرر ورئيس اللجنة
وحتى األجهزة املختصة ومل جييبوني .كم نسبة الدين العام املوجود حاليًا
بالنسبة إىل الناتج احمللي؟ وما هي قيمة الناتج احمللي يف البحرين؟ وبقية
األس لة من املمكن أن أتغاضى عنها ولكنَّ هذين السؤالني أريد إجابة 1
عنهما ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
51

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد أجبت عن هذا السؤال وقلت إنه يف
حساباتنا لعام 4154م جدول بيَّن أن الدين العام املصدر بالسندات والقروض
املباشرة بلغ  1411مليون دينار تقريبًا وهو يعادل  %4338من إمجالي الناتج
احمللي ،وإمجالي الناتج احمللي هو  55478مليون دينار ،وشكرًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ أشكر سعادة حمافظ مصرف البحرين املركزي
على مداخلته الطيبة وتطمينه والكالم الذي ذكره ،وأمتنى أن يكون هذا
الكالم بشكل فعلي .ولكن أعتقد أننا مجيعًا جيب أن نقلق بشأن موضول 41
الدين العام مبن فينا احملافظ نفسه ،وإذا مل نقلق فلن نصلح أوضاعنا .ما
أحببت أن أقوله هو أن البحرين تعتمد على مصدر وحيد وهو النفط،
وأتذكر ويتذكر سعادة األخ عبدالعزيز الفاضل أنه صادفنا يف سنة 5991م
وسنة 5997م أن اخنفض سعر برميل النفط إىل  8دوالرات ،وكانت كارثة،
وهذا حيصل ،وهذه سلعة عاملية اسرتاتيجية ال نتحكم يف أسعارها ،واليوم 41
السعر فوق الـ  511دوالر ،وال نعلم بعد سنة أو سنتني أو  1سنوات إىل أين
سيصل هذا السعر؟ وأعتقد أن هذا القلق حافز لنا مجيعًا ألن نفكر مرتني
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قبل أن نرفع سقف الدين العام .وأعتقد أن هذه هي مسؤوليتنا مجيعًا للحفاظ
على اقتصادنا الوطين ،وخاصة أننا شاهدنا ما حصل يف بعض الدول مثل
اليونان وغريها ،فيجب أن نكون أكثر حذرًا يف هذا اجلانب ،وأعتقد أن
هذا القانون قانون مهم وسنحاول بقدر اإلمكان وبالتعاون مع احلكومة أن
نضبط التزايد بشكل مدروس .تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور 1
السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة مل تتم اإلجابة عن سؤالي ال من
قبل اللجنة وال من قبل سعادة احملافظ .وسؤالي باختصار هو أن الـ  %11مل 51
متيز بني الدين الداخلي والدين اخلارجي ،ولو افرتضنا أننا يف الدين اخلارجي
وصلنا إىل الـ  ،%11فما تأثري ذلك على موقفنا اخلارجي ،وخصوصًا أن
خدمة الدين ــ األقساط والفوائد ــ ستكون بالعمالت األجنبية ،حيث
التحويالت تتم بعمالت أجنبية؟ هل األمر طبيعي أم هناك خطورة؟ وشكرًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا يف اللجنة كنت من مناصري ما جاء يف 41
مشرول القانون ،كنت أريد أن أفرق بني الدين العام الداخلي ونسبة الـ %41
ونسبة الدين العام اخلارجي ،أي مثالً :يصل إىل  %31يف إحدى احلالتني ،ويف
احلالة الثانية تكون النسبة  %31فيتعادالن ــ  %11ــ ولكنه ال يصل إىل ،%11
ولكن احلكومة طلبت منا هذا الشيء إلعطائها املرونة ،وهناك سياسة
مالية يعرفها سعادة احملافظ ،وأمتنى على اإلخوة أن جييبوا عن سبب 41
إصرارهم على هذه الفكرة ،ألنهم يقولون إننا نوازن بني االقرتاض ووجود
السيولة داخل البلد والدين اخلارجي ،أعطونا سيولة وأعطونا مرونة أكرب
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للتمويل من اجلانبني .هذا اجلواب باختصار ،وإذا كان هناك تفصيل فأحيل
األمر إىل احلكومة املوقرة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
1

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشرول القانون من حيث املبدأ؟

51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشرول القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة 51
مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
41

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟ تفضل األخ الدكتور عصام
عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ة املستشارين القانونيني باجمللس.
41

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة هذه التعديالت صحيحة ودقيقة
وتالفت األخطاء الواردة سابقًا ،ولكن تبقت عبارة «وعلى املرسوم بقانون
رقم ( )39لسنة 4114م بشأن امليزانية العامة املعدل بالقانون رقم ( )3لسنة
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4117م» ،يف احلقيقة إن قانون امليزانية العامة أيضًا مُعدّل بأكثر من قانون،
كان آخرها املرسوم بقانون رقم ( )41لسنة 4154م ،فلذلك ينبغي أن يُقال
أيضًا «وتعديالته» من دون اإلشارة إىل القانون رقم ( )3لسنة 4117م،
وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
51

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة مع مراعاة تعديل األخ
الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ة املستشارين القانونيني

51

باجمللس؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل اآلن إىل املادة ( ،)5هذه املادة خاصة بالتعريفات41 ،
ويف رأيي أنه كل من لديه مالحظة على أي تعريف بعد قراءتها فليدلي به،
وإذا مل يكن لديكم أي مالحظات فسنصوت على املادة ككل ،فهل
توافقون على ذلك؟
41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل لديكم مالحظات على أي تعريف ورد يف املادة؟ تفضلي األخت
لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعريف الدين العام حبسب ما جاء من جملس
النواب هو« :جممول االلتزامات املالية املتأتية من املديونية اخلارجية والداخلية
املرتتبة بذمة احلكومة» ،عدلتها اللجنة لتصبح كاآلتي« :الدين العام:
الرصيد القائم لاللتزامات املالية املرتتب على احلكومة دفعها تسديدًا 1
لألموال اليت اقرتضتها مبقتضى القانون» ...

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
ال ،ليس هذا هو التعريف ،التعريف الصحيح موجود يف االستدراك.
51

العضو لولوة صاحل العوضي:
ليس لدي االستدراك.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موجود أيضًا يف الصفحة السابعة من جدول أعمال اجللسة السابعة 51
والعشرين.

العضو لولوة صاحل العوضي:
التعريف الذي لدي هو« :ويكون نصه على النحو التالي :الدين العام:
الرصيد القائم لاللتزامات املالية املرتتبة على احلكومة دفعها تسديدًا 41
لألموال اليت اقرتضتها مبقتضى القانون» .لقد استلمت االستدراك للتو.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
امسح لي يا سعادة الرئيس بقراءته.

41

الرئيـــــــــــــــس:
نعم ،تفضل بقراءته.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس :الدين العام كما أقرته اللجنة هو كاآلتي:
«إمجالي االلتزامات املالية املرتتبة على استالم مبلغ توافق احلكومة على
استالمه من األفراد أو املؤسسات املالية اخلاصة أو العامة أو الدولية أو من
الدول األخرى يف صيغة قرض أو صك وفاء مبوجب اتفاق يتضمن التزام 1
احلكومة بالوفاء والتعهد برد املبلغ والعوائد املتوافق عليها مقابل ذلك
االلتزام» وهذا التعريف متوافق عليه بني اللجنة ووزارة املالية ومصرف
البحرين املركزي ،وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان ،أعتقد أنكم حتتاجون إىل بعض الوقت ،لدينا
اآلن بيان للمجلس بشأن حادث االنفجار األليم الذي وقع مبنجم فحم غرب
تركيا ،فلنقرأ البيان ثم نواصل مناقشة مشرول القانون ،تفضل األخ
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

51

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشأن حادث االنفجار
األليم الذي وقع مبنجم فحم غرب تركيا :تابع جملس الشورى حبزن بالغ
احلادث املؤسف الذي تعرض له عمال منجم الفحم بوالية مانيسا ،غربي
تركيا ،والذي أودى حبياة  441من العمال ،وأصاب عددًا كبريًا منهم .إن 41
جملس الشورى رئيسًا وأعضاءً إذ يعربون عن بالغ حزنهم ذا احلادث األليم،
وصادق تعازيهم ومواساتهم للشعب الرتكي الصديق ومجيع أسر الضحايا،
ليأملون أن يتم إنقاذ أكرب عدد ممكن من العمال خالل عمليات اإلنقاذ
والبحث القائمة اآلن ،وأن حيفظ اهلل عز وجل شعب تركيا الصديق من كل
مكروه وسوء ،ضارعني إىل املوىل سبحانه وتعاىل أن يتغمد مجيع الضحايا 41
بواسع رمحته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ،ويلهم ذويهم مجيل الصرب
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والسلوان ،وأن مينّ على املصابني بالشفاء العاجل .إنه مسيع جميب الدعاء،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على املادة ( )5بتعديل اللجنة؟

1

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 51
مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)4توصي اللجنة حبذف هذه املادة.

51

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص هذه اجلزئية ،وحبسب ما جاء يف 41
االقرتاح املقدم من جملس النواب ،متت إضافة أنه توجد حاجة إىل وجود جلنة
تكون خمتصة ،ويكون يف تشكيل اللجنة وزير املالية وحمافظ مصرف
البحرين املركزي ،وثالثة من املختصني يقوم برتشيحهم جملس الوزراء .وقد
تطرقت اللجنة إىل أسباب عدم موافقة املصرف على هذه اللجنة باعتبار أنها
تتعارض مع االختصاص املنصوص عليه يف املادة  44من القانون املنظم 41
ملصرف البحرين املركزي ،ولكن اختصاصات املصرف على ضوء القانون
وفق املادة ( )44حبسب ما هو موجود باملرفقات جاء فيه أن املصرف يتوىل
بالتنسيق مع الوزير اإلجراءات الفعلية من حيث إصدار الدين العام واسرتداد
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أدوات الدين العام ،وإجراءات دفع فوائد الدين العام ،باإلضافة إىل املادة 41
اليت تكلمت بشكل ما عن مسألة اإلقراض .ولكننا جند هنا أن
اختصاصات هذه اللجنة ختتلف متامًا عن االختصاصات املناطة على وجه
االنفراد من قبل املصرف يف موضول الدين العام .ا دف من تشكيل هذه
اللجنة هو معاجلة مسألة الدين العام .حبيث لو نظرنا إىل االختصاصات 1
األربعة املناطة يف تشكيل هذه اللجنة فسنجد أن هناك موجبات لتشكيل
هذه اللجنة باعتبار أن الدين العام مصدر قلق للجميع سواء على املستوى
الرمسي أو احلكومي أو املواطنني ،وبالتالي يضاف إىل مسألة اخلربات
االقتصادية أيضًا األخذ باملقرتحات اليت تُرفع إىل احلكومة بشأن هذا
املوضول .فأنا ال أعلم متامًا ملاذا تعارضت اللجنة مع ما توافق عليه جملس 51
النواب بهذا الشأن وخاصة أنه حينما كانت هناك مناقشة ذا املشرول
بقانون ــ منذ بدء كونه اقرتاحًا بقانون ــ كان يُهدف من تشكيل هذه اللجنة
إىل معاجلة األمور اليت تطرأ من االزدياد املتواتر بشأن ارتفال نسبة الدين
العام ،فأنا ال أعرف ما هو املربر بالرغم من أن ما نُص عليه باعتباره
اختصاصًا إجرائيًا إلجراءات االقرتاض هو الذي ختتص به املادة  44أكثر51 ،
أما هنا فهي جاءت لدراسة كيفية التصدي ملسألة ارتفال الدين العام املرتتب
على وجود عجز أيضًا يف امليزانية العامة ،فأرغب يف احلصول على توضيح
بهذا الشأن ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا جملس النواب توافق على إنشاء جلنة
حُددت اختصاصاتها ولن أكرر ما ذهبت إليه األخت دالل الزايد .هذا القانون 41
اُقرتح أصالً ملعاجلة إدارة الدين العام ،إدارة يطم ن من خال ا اجلميع،
حكومة وسلطة تشريعية ومواطنني ،وكل مؤسسات الدولة ،فبالتالي أساس
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احلاجة اليوم إىل مشرول القانون هذا هو اإلدارة اليت متت أو أوصلتنا إىل أن
يكون الدين العام بنسبة تتجاوز ميزانية الدولة أضعافًا مضاعفة .مع احرتامي
ملا تفضل به مقرر اللجنة أن الناتج احمللي  55مليارًا يف سنة  4155أو 4154
ولكن ما هو الناتج احمللي اليوم؟ الدين العام املعرف هنا هو الدين الذي تلتزم
به الدولة ،وميزانية الدولة ملياران ،الدين اليوم املكلفة الدولة بسداده 1
وسداد فوائده أكثر من مخسة آالف مليون دينار ،هذا املشرول بقانون وُجِدَ
لإلدارة احلسنة للدَين العام ،اإلدارة املنصوص عليها يف املادة  44من قانون
مصرف البحرين املركزي إدارتها للموضول مل توصلنا إىل بر األمان يف ظل
ميزانية فيها عجز ،ويف ظل زيادة االقرتاض ،ويف ظل املربرات اليت تسوقها لنا
اللجنة أو الوزارة أو مصرف البحرين املركزي للحاجة إىل االقرتاض .دائمًا 51
نرى أن احلاجة إىل االقرتاض تكون لزيادة أو حتسني املستوى املعيشي
للمواطنني وزيادة الصرف على البُنية التحتية ،وامليزانية فيها أموال مت
ختصيصها

ذه األعباء ،ونرى أن هناك وزارات ال تقوم بتنفيذ مجيع

املشاريع ،ويرتتب على ذلك وجود فائض ،ومع ذلك هناك زيادة يف االقرتاض،
وهناك مشرول الدعم اخلليجي؛ فإدارة هذه اللجنة مل تكن باملستوى املطلوب 51
الذي يضمن للبحرين االطم نان للمستقبل الذي قد يكون مستقبالً واعدًا أو
مستقبالً غري واعد بالنسبة إىل األجيال القادمة ،وخاصة يف ظل حمدودية
موارد الدولة واعتمادها على مصدر واحد .هذه اللجنة مهمة جدًا إلدارة الدَين
العام ألنها تضع السياسات العامة وترفعها مباشرة إىل جملس الوزراء،
وبالتالي يكون العبء األكرب على جملس الوزراء وليس على إدارة عن طريق 41
وزير هو احملافظ ،هذه اللجنة تكون من املختصني الذين يكلفون بإدارة
الدَين العام ،ألن إدارة الدَين العام احلالية مل تصل بنا إىل درجة االطم نان،
هناك زيادة يف االقرتاض ،وهناك اخنفاض يف متوسط الناتج احمللي ،وهناك
عزوف من قبل االستثمارات اخلارجية ،وكل هذه األوضال تستدعي تشكيل
هذه اللجنة .املربرات اليت ساقتها اللجنة انطالقًا من مربرات مصرف البحرين 41
املركزي ووزارة املالية ال تقنع ،يتحججون باألعباء اإلدارية ،وما هي األعباء
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اإلدارية؟! هي جلنة تضع السياسات وهي أعلى من إدارة يف مصرف البحرين
املركزي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف 1
البحرين املركزي.

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا معالي الرئيس ،يف الواقع أنا أختلف مع ما جاءت به األخت
لولوة العوضي ،وأعتقد أن هذا جزء أساسي من السياسة املالية ،وجزء ال 51
يتجزأ من مسؤوليات وزارة املالية .اإلشارة اليت تفضلت بها األخت لولوة
العوضي أعتقد أنها تضرب يف صميم اختصاصات وزارة املالية ودورها
بصفتها جهة مسؤولة عن تنظيم السياسة املالية وإدارة امليزانية .اختصاصات
وزارة املالية وقدرتها على االقرتاض نابعة مما يعطيها وخيو ا جملس الوزراء
من صالحيات ،وبالتالي ال وزارة املالية وال مصرف البحرين املركزي يقومان 51
باالقرتاض إال بناء على ما تتطلبه موارد امليزانية ،وامليزانية تُقر من قبل
جملس الوزراء بعد متريرها على السلطة التشريعية؛ وأنتِ تريدين أن تُنش ي
سلطة فوق سلطة الوزارة املختصة بتنظيم السياسة املالية ،وهذا يف اعتقادي
غري جائز ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لست أنا من يريد أن يُنشئ دولة أو إدارة داخل 41
دولة ،هذا قرار جملس النواب يف املقام األول ،وأنا من منطلق اعتقادي
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ويقيين ــ لنخرج عن اإلطار التقليدي الذي مت تداوله يف إدارة الدَين العام ــ أرى
ضرورة األخذ بإنشاء اللجنة اليت انتهى إليها جملس النواب .بالنسبة إىل
سياسة االقرتاض ،كلنا نعرف أنه يكون بسبب اقرتاح أو بسبب مشكلة،
لكن ما أريد قوله مبنتهى الصراحة هو أننا دائمًا نرى أنه يتم مترير الدَين
العام ألسباب مثل زيادة األعباء املعيشية أو لتحسني مستوى الظروف املعيشية 1
للمواطن ،أو للصرف على البُنية األساسية ،واملشاريع بقوانني اليت مت عرضها
على السلطة التشريعية ــ على سبيل املثال وليس احلصر ــ مثل زيادة معاشات
املتقاعدين أو زيادة معاشات املوظفني ،واليت نواجه فيها دائمًا بالدَين العام
وسقف الدَين العام وغول الدَين العام ،ثم يأتي الدَين العام ويقول ألنين سوف
أزيد معاشات املوظفني وألني سأصرف على البُنية األساسية وألني سأحسن 51
مستوى املعيشة ،أليس هناك تناقض بني ما يتم عرضه على السلطة التشريعية
ويتم رفضه بسبب ضخامة الدَين العام وبني أن الدَين العام يُصرف على هذه
املواضيع؟! هذه نقطة .النقطة الثانية :جملس النواب عندما اقرتح هذا القانون
مل يقرتحه من فراغ ،وكما أشار األخ مقرر اللجنة هذا القانون مل يأتِ من
فراغ ،وإمنا هناك مشكلة حقيقية يف مملكة البحرين يف ظل تزايد الدَين 51
العام واخنفاض الناتج احمللي وتردي االستثمارات األجنبية وتردي ناتج القطال
اخلاص ،يعين بعبارة أخرى اإلدارة ليست بالكفاءة اليت يطم ن إليها املسؤول
أو املواطن ،ومن هنا جاءت احلاجة إىل هذه اللجنة ،هذا رأيي والقرار مرتوك
للمجلس ليتخذ ما يشاء فيما يتعلق بكيفية إدارة الدَين العام .ويف رأيي أنه
ليس كل ما يأتي من احلكومة ــ مع احرتامي ا ــ قد يكون هو األصوب41 ،
وكل ما يأتي من جملس النواب قد يكون هو اخلطأ ،العمل البشري حيتمل
اخلطأ والصواب ،والقرار يف األخري للمسؤولني وللقائمني ولألعضاء يف هذا
اجمللس املوقر ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.
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العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أتفق متامًا مع ما تفضل به سعادة
حمافظ مصرف البحرين املركزي ،وأختلف يف الوقت نفسه مع ما ذكرته
األخت لولوة العوضي .عندما نرجع إىل هذه اللجنة وسبب تشكيلها ،ومن ثم
مسؤوليتها والطريقة اليت نتعامل بها مع ما تتوصل إليه اللجنة ،جند ــ عندما 1
نقرأ املشرول األصلي ونقرأ قرار جملس النواب وبعد أن استمعنا يف وقت
سابق ملا تفضل به سعادة األخ حمافظ مصرف البحرين املركزي ــ أن ما
تفضل به سعادة األخ حمافظ مصرف البحرين املركزي هو اإلجراء
الصحيح ،واآللية الصحيحة .عندما أنظر إىل هذه اللجنة اليت سوف تكون
مسؤولة عن شيء نسميه الدَين العام ،ج نا بوزير املالية وعضوية حمافظ 51
مصرف البحرين املركزي ووزير آخر حيدده رئيس جملس الوزراء ،ثالثة
وزراء ،أي أنه حبسب القرار املوجود يف املشرول األصلي لدي ثالثة وزراء
سيحددون آلية وتوجه وسياسة الدَين العام واليت هي من ضمن اختصاصات
وزارة أخرى موجودة يف جملس الوزراء باالتفاق والتنسيق مع مصرف البحرين
املركزي .نأتي إىل قرار جملس النواب الذي حوّل ما جاء يف املشرول األصلي 51
إىل أن ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إىل جملس الوزراء للتصديق عليها،
وحنن خنتلف معهم يف كون الوزراء الثالثة هم فقط من سيحددون سياسة
الدَين العام ،هم حولوا القرارات إىل توصيات ،والتوصيات هي توصيات رمبا
يوافق عليها جملس الوزراء ورمبا ال ،وحنن نتوقع أن السياسة العامة املوجودة
اليت يتخذها جملس الوزراء تأخذ يف االعتبار مجيع اإلشكاالت والظروف 41
والواقع يف ذاك احلني ،وليس يف جلنة موجودة ختتلف مع التوجه املوجود لدى
الدولة متمثالً يف وزارة معينة .حنن نصر على القرار الذي اختذناه ،وتوصيتنا
هي القرار الصحيح ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما وجهنا هذا السؤال كان ذلك على
أساس أن هذا االقرتاح حني أتى من جملس النواب كان ا دف منه هو وضع
اآلليات اليت من شأنها حتسني وضع الدَين العام .وليسمح لي األخ خالد
املسقطي أن أختلف معه فيما شرحه حول أن مجيع من سريشحون ذه اللجنة 1
سوف يكونون من الوزراء ،ألن نص قرار جملس النواب واضح يف أن رئاسة
اللجنة تكون لوزير املالية وحمافظ مصرف البحرين املركزي حبكم
االختصاص ،وثالثة من املختصني يرشحهم جملس الوزراء ،وبالتأكيد
سيكونون من أصحاب اخلربة واالختصاص يف هذا اجملال .بالنسبة إىل ما هو
مناط باللجنة من مهام ،هي تستهدف أن تضع اسرتاتيجيات مستقبلية خبالف 51
االختصاص األصيل املنصوص عليه يف املادة  .44وضعتم العديد من
التشريعات املقارنة مع مشرول القانون لالستدالل بها ،وغالبية التشريعات
اليت مت االستدالل بها مت النص فيها على إنشاء جلان تتوىل مثل هذه
االختصاصات ،جبانب اجلهات األخرى املختصة مثل البنك املركزي أو
مصرف مركزي يديرها ،ومنها التشريع األردني والتشريع الفلسطيين 51
وكذلك املصري ،ومجيعها موجودة يف املرفقات .وجملس النواب يف األساس
عندما وضع هذا االقرتاح اسرتشد بهذه التشريعات .ال أعرف ما هو الضري من
وجود جلنة ختتص مبثل هذه األمور؟ حنن حنتاج اآلن إىل تعديل وضع قائم،
ولتحسني هذا الوضع ،ولوضع نظرة مستقبلية ،ولوجود أمور تطرأ من خارج
اجلهاز احلكومي ،باعتبار أن لدينا خمتصني من أصحاب اخلربة ميكن أن 41
يتم ترشيحهم من قبل جملس الوزراء ،أو حتى أن نأتي بطاقات خارجية
تشارك ــ حبكم خربتها واختصاصها ــ يف هذا اجملال .أنا ال أعرف ما هو
املانع أو الضري من هذا األمر؟ على الدولة أن تتخذ آليات من شأنها حتسني
األوضال ،وأعيد وأكرر فيما يتعلق بأن يقال إن هذه جمرد توصيات أو
دراسات ،نقول إن الكثري من األمور اليت مت حلها ــ وهي كانت إشكاليات 41
تواجهها الدولة ــ كان منبعها هذه التوصيات وهذه الدراسات ،العديد من
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اللجان على املستوى الدولي أو اإلقليمي أو الوطين اليت مت تشكيلها ،مت
عربها حتسني أوضال على املستويني الوطين والدولي ،وبالتالي إذا كنا
بالفعل نستهدف حتسني وضع الدَين العام فالبد أال نبخل بأي آلية تسند هذا
التحسني ،لذلك حنن نقرتح أن يتم التوافق مع قرار جملس النواب باإلبقاء
1

على املادة  4من هذا املشرول ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

51

شكرًا سيدي الرئيس ،إضافة إىل ما تطرق إليه سعادة حمافظ
مصرف البحرين املركزي واألخ خالد املسقطي أريد أن أضيف إىل ذلك
املسؤولية .حنن اآلن نشرّل يف هذا اجمللس ،ونريد أن نشرّل ليتبع هذا التشريع
مسؤولية ،وإذا شكّلنا جلانًا هنا وهناك فال شك أننا بذلك نضيع املسؤولية
ونشتتها .يف التنفيذ نريد جهة واحدة حكومية معروفة هي املسؤولة عن تنفيذ 51
هذا القانون .إذا شتتنا مسؤولية االلتزام بنسبة الـ  %11ــ ولنفرتض أن هذه
اللجنة املختصة أوصت بشيء خمتلف عما تتبناه الوزارة ــ فمن املسؤول؟!
ستأتي الوزارة وتقول إنها اتبعت توصية اللجنة ،فال تستطيع أن حتاسب
الوزارة إذا ما جتاوزت هذا القانون ،ولذلك أعتقد أن توصية جلنة الشؤون
املالية واالقتصادية صحيحة ،وما أتى به جملس النواب سوف يشتت مساءلتنا 41
للحكومة يف حالة عدم التنفيذ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ ،لدي اقرتاح مقدم من  4من اإلخوة األعضاء بشأن
اإلبقاء على املادة الثانية كما أقرها جملس النواب ،ولكون اقرتاح جلنة 41
الشؤون املالية هو األبعد عن النص األصلي وهو حذف هذه املادة ،فسوف
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نعرضه على التصويت وإذا مل حيصل على موافقتكم سوف نعرض هذا
االقرتاح عليكم ،فهل يوافق اجمللس على توصية اللجنة حبذف املادة الثانية؟

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على حذف هذه املادة.

51

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
51

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

41

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

41

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 4 :4بعد 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)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

51

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

51

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 3 :1بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
41

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

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

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 31
مقرر اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 4 :1بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
1

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل سعادة األخ
رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف البحرين املركزي.

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا معالي الرئيس ،أقرتح إلغاء كلمة «بقانون» ،من السطر الثاني 51
من املادة ،والذي ينص على «مع مراعاة املادة  1من هذا القانون ،للحكومة
أن تقرتض بقانون» ،حبيث حتذف كلمة «بقانون» ،والسبب يف ذلك أنه غري
عملي ،وسأعطيكم مثاالً على ذلك :إننا يف مصرف البحرين املركزي نقوم
أسبوعيًا بإصدار أذونات اخلزانة ،وهذه األذونات تُستحق كل  3أشهر و1
أشهر و 9أشهر ،فهل يعين هذا أننا أسبوعيًا عند إصدار السندات نقدم 51
مشرول قانون؟! حنن نتفق معكم يف أننا جيب أن نضع ضوابط على السقف،
ومادام هناك التزام بالسقف فكل هذه التفاصيل هي تفاصيل إدارية وجيب
أن تكون مرنة ،حبيث تعطي للحكومة واجلهات املسؤولة يف املصرف
القدرة على التصرف ،لكن الكالم احلالي يعين أننا أسبوعيًا سوف
41

نأتيكم بقانون ،وهذا غري عملي.

الرئيـــــــــــــــس:
سعادة احملافظ هل تلتزمون بسقف الدين العام ،وال تتجاوزونه؟
41

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
نعم حنن نلتزم به وال نتجاوزه ،وقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة ،إمنا
اإلجراءات اإلدارية األخرى جيب أن تكون عملية وتتناسب مع املعمول به،
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وحنن ال نطلب شي ًا استثنائيًا ،وهذا هو الدارج يف كل مكان تتناول فيه
مثل هذه األدوات.

الرئيـــــــــــــــس:
1

ما هو مقرتحكم بهذا الشأن؟

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
املقرتح هو اإلبقاء على النص مع حذف كلمة «بقانون» من املادة،
وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي لسعادة حمافظ مصرف البحرين 51
املركزي ولكن الدستور يقول :جيب االقرتاض للدولة بقانون ،ولو حذفت
كلمة «بقانون» فهذا يعين خمالفة الدستور ،وهذا هو لب املوضول ،واخلالف
هو حول هذه النقطة ،وجيب أن يكون كل اقرتاض بقانون.
41

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،أنت اليوم حددت االقرتاض بقانون ،وأعطيت للحكومة احلق
يف أن تقرتض ،لكن الكالم الذي يقوله اآلن سعادة حمافظ مصرف
البحرين املركزي هو أن ذلك غري عملي ،حبيث يأتي أسبوعيًا للسلطة
التشريعية ألخذ املوافقة على إصدار سندات! املهم هو االلتزام بالقانون يف

حدود السقف ،وهذا ما نص عليه الدستور ،وال خالف على ذلك كما 41
أعتقد .تفضل األخ خالد حسني املسقطي.
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العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الدستور كان واضحًا ،فاالقرتاض جيب أن
يكون دائمًا بقانون ،وهذا القانون يكون صادرًا عن السلطة التشريعية،
باعتبار أن ما تفضل به هو القانون ،وتفهمًا لإلدارة فهذا النول من القروض قد
يكون أسبوعيًا أو قد يكون شهريًا ،وأعتقد أن املادة حباجة إىل إعادة 1
صياغة ،فأمتنى إعطائي فرصة للتشاور مع اإلخوة يف اللجنة حبيث حتدد
الصياغة حد السقف األعلى اجملاز يف هذا القانون ،وهو  % 11أو أي نسبة
أخرى ،وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ة
املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة اسرتشدت بالنص الدستوري يف املادة 51
 518اليت تقول« :أــ تعقد القروض العامة بقانون ،وجيوز أن تقرض الدولة أو
أن تكفل قرضًا بقانون يف حدود االعتمادات املقررة ذا الغرض بقانون
امليزانية» ،هذا هو نص املادة الدستورية ،يعين أن القروض اليت تتم بأدوات
الدين غري القروض املباشرة هي أيضًا قروض ،ولو ننظر إىل القروض اليت
تعقد بشكل مباشر مع صناديق التمويل املعروفة واليت مرت مبثل هذه 41
القوانني على اجمللس جند فيها تفاصيل كثرية ،وهذا هو املقصود بأن يتم
هذا القرض بقانون ،وهي أيضًا القروض اليت تتم بأدوات الدين األخرى
وكلها قروض ،وفيها تفاصيل كثرية متعلقة بهذه اإلصدارات ،إذن هل يتم
كل هذا مبعزل عن القانون؟ األمر حيتاج إىل معاجلة هذا الوضع ليتسق مع
النص الدستوري ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أيًا كانت وجهة النظر اليت طرحت ،ومدى 1
صحتها أو خط ها ،مشرول القانون الذي أمامنا حيدد سقف الدين العام ومل
حيدد آليته وبالتالي آلية االقرتاض البد أن تكون بقانون ،اليوم حنن بصفتنا
سلطة تشريعية حددنا للسلطة التنفيذية سقف الدين العام ،حبيث ال يتجاوز
 %11لكن مل خنالف الدستور بأن تكون آلية االقرتاض بقانون ،وإذا اتفقنا
على هذه اجلزئية فسوف نتوافق على ما سوف يأتي بعدها ،لكن رفع كلمة 51
«بقانون» بشكل مطلق ال يستقيم وإال كان للدولة أن تعقد قروضًا بدون
الرجول إىل اآللية اليت حددها الدستور حبجة أن هذا القانون مسح ا بأن
تقرتض بنسبة  .%11أتفق معكم يف أنكم حددمت سقف الدين العام لكن
بالنسبة إىل اآللية البد من الرجول إىل املادة  518من الدستور ،وهي صرحية
وواضحة ،وال جيوز االجتهاد فيها أو القياس عليها ،إال أن هناك نقطة عملية 51
أثارها حمافظ مصرف البحرين املركزي وهي السندات اليت أشار إليها،
وإن كنت ال أعلم هل ا ــ أساسًا ــ قانون يسمح بإصدارها وبالتالي يعترب
اإلصدار كأدوات تنفيذ القانون أم ال؟ إن كان ميكن ــ وأقو ا بشكل
مبدئي ــ التجاوز عن كلمة القانون يف اإلجراءات العملية اليت أشار إليها
حمافظ مصرف البحرين املركزي ،فإنه ال ميكن رفع هذه الكلمة من 41
املادة ،ألننا برفع هذه الكلمة أطلقنا سلطة اإلدارة ــ سلطة غري حمددة
بأدوات االقرتاض ــ وخالفنا الدستور ،فأرجو من اللجنة عند إعادتها ذه
املادة أن تتدارس ذلك جيدًا ،حبيث تبني الفرق بني حتديد السقف وبني آلية
االقرتاض ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما بدأ األخ مقرر اللجنة بتالوة التقرير
أشدنا باللجنة؛ ألنها أخذت برأي اللجنة التشريعية والقانونية خبصوص
املادتني  1و 8اللتني كانتا موضع شبهة عدم الدستورية ،ومت التطرق أيضًا
إىل آراء املستشارين القانونيني يف هذا اجلانب .مع احرتامي الشديد ملا تفضل 1
به سعادة األخ رشيد املعراج ألنه من واقع عمله قد حيتاج املصرف إىل هذا
األمر ،ولكن ما يؤسفين أن اللجنة أوردت يف تقريرها أن هناك شبهة عدم
الدستورية ،وباإلمكان االطالل عليه يف نهاية التوصية ،فقد ذكرت اللجنة
التالي «وفيما يتعلق بالشبهة الدستورية يف املادتني  8 ،1فقد استمعت اللجنة
إىل رأي املستشار القانوني لشؤون اللجان ــ طبعًا باإلضافة إىل رأي جلنة 51
الشؤون التشريعية والقانونية ــ حيث أوضح أن حكم املادتني  8 ،1يتعارض
مع حكم املادة  518من الدستور» ،كما تفضل األخ الدكتور عصام
الربزجني واألخت لولوة العوضي بشرح هذا املوضول فنحن لدينا نص دستوري
واضح وال جمال ألن نقول إن هناك حاجة عملية لكي نعطي مربرًا باألخذ
بنص يتعارض مع نص الدستور ،هذا أوالً .ثانيًا :اللجنة انتهت إىل أنها مل 51
توافق على مسألة أال تعقد القروض بقانون لوجود هذه الشبهة ،وبعد إزالتها
راسلت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وأعطيناها رأينا وقلنا إن النص اآلن
ليس فيه أي شبهة دستورية .ثالثًا :من املمكن أن اللجنة ناقشت وتوصلت إىل
هذا األمر ألن هناك رأيًا مثبتًا لوزارة املالية ومصرف البحرين املركزي وارد
يف الصفحة  41من التقرير وهو «ترى الوزارة أنه ينبغي تعديل صياغة املادة 41
لتصبح (أــ مع مراعاة املادة  7من هذا القانون ،للحكومة أن تقرتض
بقانون ،»...ولذلك مت التوافق يف اللجنة مع حضور اجلهات الرمسية املعنية
على االلتزام بالنص الدستوري وهو أن احلكومة البد أن تقرتض مبوجب
قانون .بصفتنا جلنة الشؤون التشريعية والقانونية أثبت أن هناك شبهة
دستورية يف هذه املادة بهذه الطريقة املعروضة أمامكم ،وإذا كنا وافقنا 41
على تقرير اللجنة فهذا كان بناء على أن يكون االقرتاض بقانون وليس أن
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حتذف كلمة «بقانون» اآلن ،وإال ليس هناك أي هدف من املشرول بقانون
كله باعتبار أن الدستور ملاذا نص على أن يكون ذلك بقانون؟! حتى تكون
هناك رقابة من السلطة التشريعية على مسألة االقرتاض ،وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق متامًا مع األختني دالل الزايد ولولوة
العوضي ،هذه املادة ال تقل أهمية عن املادة التالية اليت ستتكلم عن السقف51 .
ختيلوا أننا اليوم سنحدد سقف السندات عن طريق وضع قوانني ،وغدًا بسبب
حذف كلمة واحدة من املشرول وهي «بقانون» سنعطي احلكومة احلق يف أن
تقرتض وحنن ليس لدينا أي عالقة باملوضول ،وليست هناك رقابة كما
تفضلت األخت دالل الزايد واألخت لولوة العوضي وال أي شيء ،أرى أن نلغي
القانون بأكمله ونبقى على ما كنا عليه ألنه إذا أحيل إلينا موضول يتعلق 51
برفع سقف السندات فالبد من توضيح األمر وما سبب االقرتاض؟ وكيف
سيكون االقرتاض؟ وكيف يتم تسديده؟ بهذه الطريقة ستكون القوانني
صحيحة ،لكن بالطريقة اليت أمامنا سنلغي اجلانب الرقابي متامًا الذي هو
من صميم عمل السلطة التشريعية ،لذا أعتقد أنه من املهم جدًا أن نضيف
كلمة «بقانون» إىل هذه املادة وإال أصبح القانون غري دستوري وسيأخذنا إىل 41
الوراء ألن القانون صار خاليًا من حمتواه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.

41

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع الرأي الذي تفضل به حمافظ
مصرف البحرين املركزي ،وأيضًا مع رأي اللجنة وما تفضل به األخ خالد
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املسقطي .أنا أحدد سقف الدين العام بقانون وألتزم به وأُلزم احلكومة به
أيضًا ،ولكن ال ميكن أن حندد كل اقرتاض تقرتضه احلكومة بأن حتيله
إىل السلطة التشريعية ،االقرتاض إذا كان يف حدود السقف املسموح به
بقانون فاجلهات املسؤولة هي اليت ستحدد السقف الذي يتماشى معها ،وإذا
قامت بالتجاوز فهنا نعرتض عليها ونوقفها عند هذه النقطة ،ولكن إذا كان 1
من ضمن حدود سقف الدين العام احملدد بقانون فأنا أرى أنه من حق
احلكومة أن تقرتض أي اقرتاض بدون الرجول إلينا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك.

51

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف اجللسة السابقة ناقشنا موضوعًا متعلقًا
بالسندات ومل يعرتض مصرف البحرين املركزي عليه ومل يقل إن هذا غري
عملي وأنه حيتاج إىل قانون كل مرة ،هذا أوالً .ثانيًا :لنفرتض جدالً أننا 51
حذفنا هذه الكلمة من املادة ،فهل معنى ذلك أن مصرف البحرين املركزي
سيخالف الدستور وسيلغي الكلمة من الدستور؟ ألنه يف كل األحوال حتى لو
حذفت هذه الكلمة من املادة فهذا ال يعين أنه جيوز ملصرف البحرين
املركزي أن خيالف الدستور ويقوم باالقرتاض ،فاملادة جاءت متوافقة مع
الدستور وهي غري ضرورية أصالً يف املشرول ألن الدستور أوضح هذه األمور41 ،
وإذا كانت هذه املشكلة تعيق عملهم ــ كما شرح سعادة احملافظ ــ فهو مل
يشرح لنا كيف سيتم التوفيق بني الدستور واملادة؟ حنن مشكلتنا مع
الدستور وهو يريد أن حيل مشكلته مع السندات ولكن مل جيد حالً
ملشكلتنا مع الدستور ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :إن حتديد سقف الدين العام بــ  %11ليس
معناه أنه ختويل مطلق للحكومة يف االقرتاض كيفما تشاء ،وبالطريقة اليت
تشاء ،بل هناك طرق وحلول من املمكن الوصول من خال ا إىل حل هذه
املشكلة يف حالة اجللوس مرة ثانية مع ممثلي املصرف واللجنة ،لذا أقرتح 1
إعادة هذه املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ومناقشتها مع املصرف،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

51

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل أن تتخذ اللجنة قرار إعادة هذه املادة إىل
اجلنة ملزيد من الدراسة واالجتمال مع اإلخوة يف احلكومة ،أحببت أن أمسع
رأي هي ة املستشارين القانونيني أو تفسريًا حول ما إذا كان تفسريي صحيحًا 51
أم ال .الفقرة (أ) من املادة  518من الدستور ــ وهي واضحة ــ تنص على التالي
«تعقد القروض العامة بقانون ،وجيوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضًا
بقانون يف حدود االعتمادات املقررة ذا الغرض بقانون امليزانية» ،فهل أفهم
من هذه الفقرة أننا حنتاج إىل وجود قانون لكل قرض تقرتضه احلكومة من
أي جهة كانت؟ ويف الوقت نفسه هل أعترب أن قانون الدين العام جاء فقط 41
لكي حيدد السقف ،ويف الوقت نفسه يعطينا الطمأنينة بأننا نسري يف اجتاه
صحيح ،أم نعتربه أنه مبثابة قانون خاص يعطي احلكومة احلق يف
االقرتاض؟ أعتقد أن ما تفضل به بعض اإلخوة صحيح ،وهو أن مشرول
القانون بشأن الدين العام ليس قانونًا يعطي احلكومة احلق يف اقرتاض مبلغ
معني من جهة معينة ،وإذا كنا سنعطي احملافظ احلق يف جتاوز هذه 41
األذونات واإلصدارات أسبوعيًا واختاذ القرار حو ا بدون الرجول إىل السلطة
التشريعية فمعنى ذلك أن هناك جتاوزًا لقروض أخرى تقرتضها احلكومة من
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صناديق التنمية وغري ذلك ،لذلك أعتقد أننا لو نستمع إىل رأي هي ة
املستشارين القانونيني حول دستورية هذه املادة فمن املمكن أن نتخذ بعد
ذلك قرارًا بإعادتها إىل اللجنة أو نقرر مصريها هنا يف اجللسة ،وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ نوار علي احملمود.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،استفساري هو االستفسار الذي ذكره األخ
51

خالد املسقطي نفسه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان أود أن أذكر لكم نقطة معينة وهي أننا يف
احلقيقة دائمًا نتكلم عن الدستور والشبهة الدستورية والكل يفسر على
هواه ،ولذلك أعتقد أننا ال نريد أن نتجاوز الدستور ،والدستور ال يكون 51
عقبة أمام القضايا العملية حبيث كل أسبول جيب أن تأتي السلطة التنفيذية
إىل اجمللس لكي تأخذ املوافقة على هذه السندات ،أقرتح كي حنل هذه
اإلشكالية أن نلجأ إىل طلب الفتوى من هي ة التشريع واإلفتاء القانوني
ونسأ ا :هل هذه املادة تتماشى مع الدستور أم ال؟ ونقول ا :هذا هو التعديل
املوجود ،واحلكومة تواجه مشكلة عملية عند تطبيق هذه املادة ،فهل الدين 41
العام بالنسبة إىل هذا القانون هو السقف الذي تستطيع أن تتعامل معه
احلكومة حبيث ال تتجاوزه أم أن كل قرض تقرتضه احلكومة حتى لو
كان قليالً جيب أن حيال إىل اجمللس؟ إذا وفقتم على اقرتاحي فسنطلب رأي
هي ة التشريع واإلفتاء القانوني ،وعلى ضوء هذه الفتوى تستطيعون الوصول
إىل قرار مناسب .تفضل سعادة األخ رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف 41
البحرين املركزي.
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حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا معالي الرئيس ،قبل التصويت على اقرتاحك أود أن أبني نقطة:
حنن لدينا تصور اآلن قد يكون خمرجًا من هذه املشكلة إذا توافقنا مع
اإلخوة يف اجمللس ،وإذا مل يكن هناك توافق على هذه املادة برؤيتنا اجلديدة
فقد يكون من املفيد أن نذهب إىل الطريق الذي تفضلت به معاليك.

1

الرئيـــــــــــــــس:
ال أعرف ،هل تود أن نعيد املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟
51

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
لدينا مقرتح معني حول هذه املادة وهو :أن املادة ستنقسم إىل قسمني
ــ على ضوء اقرتاحنا ــ وتكون كالتالي« :أــ مع مراعاة املادة  1من هذا
القانون ،للحكومة أن تقرتض بقانون مبالغ بالدينار البحريين أو بأي عملة
أخرى عن طريق االقرتاض املباشر ،وحيدد القانون املبالغ املطلوب اقرتاضها

والغرض من القرض .ب ـ مع مراعاة املادة  1من هذا القانون ،يؤذن لوزير 51
املالية باالتفاق مع املصرف أن يصدر يف اململكة أو خارجها أذونات على
اخلزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات متويل متوافقة مع
الشريعة اإلسالمية يف حدود النسبة امل وية املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من
املادة  53من هذا القانون بشأن الرصيد القائم للدين العام على أن تكون هذه
األذونات والسندات وأدوات التمويل حلاملها أو امسية وقابلة للتداول41 ،
وتستهلك يف املدة احملددة يف بيان اإلصدار» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

41

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما تفضل به سعادة احملافظ كان أساسًا هو
اقرتاح وزارة املالية وهو رد معالي الوزير على اللجنة حول هذه املادة ،وهو
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النص نفسه الذي تفضلت به األخت دالل الزايد ملا أشارت إىل الصفحتني 541
و  ،547هذا النص خيالف املادة  518من الدستور  ،ولألمانة أقو ا بكل
صراحة واللجنة تعرف ذلك جيدًا :حنن تشاورنا مع املستشارين القانونيني
وتوصلنا إىل النص الذي ال خيالف الدستور ،ورفعناه إىل وزارة املالية ،ألنه
كان هناك اتفاق بيننا وبينهم على االنتهاء من املوضول حتى ال يتأخر إقرار 1
هذا املشرول يف هذا الدور ،وكانت املراسالت غري رمسية بيننا وبينهم ،وقد
سلمت هذا املوضول إىل األخ أمحد جاسم فراج وقلت له :من فضلك أريد ردًا
على املوضول ،مع األسف كنت أتابعه يوميًا ولكن مل جيب عن هذا السؤال
ومل يعطين أي رد حتى اآلن ،وأجابين بتربير ال أحب أن أقوله هنا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

51

شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نيابة عن اللجنة أعتقد أننا متفقون على ما 51
تفضلت به سيدي الرئيس ،وهو الرجول إىل هي ة التشريع واإلفتاء القانوني
ألخذ رأيها يف هذا املوضول إن مسحت لي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
41

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على أخذ فتوى هي ة التشريع واإلفتاء 41
القانوني خبصوص هذه املادة لكي تتخذوا القرار املناسب بعد موافاتكم
بالرأي؟

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 1 :7بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة 1
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األخ الدكتور ناصر محيد
51

املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة إن صدر هذه املادة يوحي بأن عقد
القرض فيه حصر ،فاملادة تقرر أنه ال جيوز عقد القرض العام إال يف احلاالت
املبينة فيها ،ولكن البند  1من املادة يقول« :متويل أي أغراض أخرى 51
وألسباب مربرة يقرها جملس الوزراء» ،وهذا العموم يف السماح بعد املنع
يوحي بأن املادة يف نهاية املطاف تقول :جيوز االقرتاض لتمويل أي أغراض
وألسباب مربرة ،وبذلك كأن املادة نقضت املنع األول ،ومل يعد األمر
حمصورًا بل فُتح الباب على مصراعيه لالقرتاض من جديد ،هذا سؤال موجه
41

إىل األخ مقرر اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
41

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،قلنا إن أي قرض سوف يكون بقانون،
وسيأتي إىل السلطة التشريعية ،وستعرف ملاذا سيكون هذا االقرتاض،
وكم قيمته ،فأنتم املرجع األخري ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األخ مقرر اللجنة؛ ألن هذه املادة 1
مرتبطة باملادة اليت ستتم إحالتها إىل هي ة التشريع واإلفتاء القانوني ،فإذا
ذهبت ا ي ة إىل أنه جيوز للدولة االقرتاض من دون قانون فوجود املادة لن
يكون له حمل ،ألنه ذكر هنا أنه ال جيوز عقد القرض العام إال لتحقيق أي
من األغراض املبينة ،وهذه املادة واملادة اليت سبقتها تعطيان السلطة
التشريعية حق مراقبة االقرتاض وشروط القرض ،ولكن إذا قالت هي ة 51
التشريع واإلفتاء القانوني إنه جيوز للدولة االقرتاض من دون قانون فلن يكون
ذه املادة حمل؛ ألن السلطة التشريعية ال متلك الرقابة على السلطة التنفيذية
يف موضول القروض ،ال يف أهدافها وال يف طريقة متويلها ،ولن يكون
للسلطة التشريعية من خالل نظر التشريع أو القانون أي سلطة يف الرقابة،
وستكون املسؤولية السياسية للوزير بناء على سؤال أو استجواب أو حتقيق أو 51
ما شابه ،ولكن لن متلك السلطة التشريعية حق الرقابة على الدين العام من
خالل أدواته وهي وسيلة االقرتاض ،هذا أوالً .ثانيًا :إذا أبقينا على النص الذي
يقضي بأن القرض ال يكون إال بقانون فالكالم الذي قاله األخ مقرر اللجنة
يف حمله ألن األمر سيكون خاضعًا لرقابة السلطة التشريعية مهما أصدر
جملس الوزراء أسبابًا أخرى ذه التحديدات ،فهذه املادة مرتبطة ارتباطًا 41
أساسيًا مع املادة اليت سبقتها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
41

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

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
51

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)8توصي اللجنة حبذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

51

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

41

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

41

اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)9توصي اللجنة حبذف هذه املادة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

51

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.
51

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 1 :51بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
41

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)
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41

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
1

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)55توصي اللجنة حبذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

51

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

51

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

41

اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 7 :54بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير .وهناك كلمة سقطت سهوًا وهي كلمة «أدوات»
قبل عبارة «الدين العام» يف البند (أ)؛ لذا لزم التوضيح.

41

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،البند (ب) يقول« :جيوز للمصرف أن يلغي
االكتتاب إذا رأى سببًا لذلك» ،وال أرى أن مشرول القانون تناول آثار هذا
اإللغاء بالنسبة إىل املكتتبني ،أي يصدر سندات تنمية وإصدارات ثم يلغيها،
فما هو وضع املكتتبني يف هذه اإلصدارات؟ أريد توضيحًا من مقرر اللجنة أو 1
رئيسها أو حتى حمافظ املصرف املركزي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.
51

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخ مقرر اللجنة أضاف كلمة «أدوات»،
واملالحظ أنه يف مشرول القانون األصلي مل ترد هذه الكلمة ،وأعتقد أنه
جيب دراسة هذا األمر؛ ألن هذه الكلمة مل تسقط سهوًا ،ويف التوصية مل
ترد هذه الكلمة ،وبالتالي أرى التأني قبل التصويت ،فهل سعادة احملافظ 51
واإلخوة املستشارون يوافقون على إضافة كلمة «أدوات»؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ولكن األخ مقرر اللجنة قال إن هذه الكلمة سقطت سهوًا
41

من توصية اللجنة .تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،اإلصدار يكون ألدوات الدين العام ،ويف
مجيع املواد عُدلت هذه اجلزئية ،ولكن يف هذه املادة سقط ذلك سهوًا،

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 18

4154/1/51م املضبطة االستثنائية 5

فليس هناك «إصدارات الدين العام» بل إصدارات ألدوات الدين العام
املختلفة ،كأذونات اخلزانة واإلجيارات وغريها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
1

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ يف االعتبار 51
استدراك مقرر اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
51

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 8 :53بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
41

بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
41

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
1

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 9 :54بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
51

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

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

51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 41
مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 51 :51بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الواردة يف التقرير.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

51

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

51

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)51توصي اللجنة حبذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
41

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

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 55 :57بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
1

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
51

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
51

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 54 :58بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه 41
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

41

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

(أغلبية موافقة)
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31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
1

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)59توصي اللجنة حبذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

51

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

51

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

41

اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)41توصي اللجنة حبذف هذه املادة.
41

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)
1

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.
51

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املواد ( 53 :43 ،44 ،45بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة بدمج املواد
( ،45و ،44و )43بالصيغة الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
51

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على دمج هذه املواد حبسب تعديل اللجنة؟

41

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

41

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 54 :44بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
31
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

51

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

51

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)41توصي اللجنة حبذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

41

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

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)41توصي اللجنة حبذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
1

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
51

هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر 51
اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 51 :47بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة حبذف هذه املادة
41

واالستعاضة عنها باملادة ( )57املستحدثة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
41

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.
1

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 51 :48بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
51

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

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

51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 41
مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 57املستحدثة) :توصي اللجنة باستحداث هذه املادة.
41

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
1

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 58 :49بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه 51
املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

51

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

41

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

41

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 59 :31بعد 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)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

51

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد
اجلشي.

51

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة فنية ،مع تقديري للجهد الذي
بذلته اللجنة يف هذا التقرير املميز ولكن مت حذف العديد من املواد ،وكان
جيب عند حذف أي مادة ــ وهذا ال ينطبق فقط على تقرير اللجنة وإمنا على
كل اللجان ــ أن تضع اللجنة املربرات اليت مبوجبها قررت حذف املادة،

وينبغي أال تفرتض اللجنة أن كل شخص سوف يعرف مربراتها من دون 41
ذكرها ،لذلك أرجو أن يؤخذ بهذه املالحظة يف عمل مجيع اللجان ،وليس
فقط جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان أرجو االنتباه ،أنتم وافقتم على مرسوم بقانون رقم 41
 11لسنة 4154م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  51لسنة 5977م
بإصدار سندات التنمية ،وأذنتم لوزير املالية باالتفاق مع مصرف البحرين
املركزي بأن يُصدر يف مملكة البحرين أو خارجها أذونات على اخلزانة
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العامة وسندات تسمى سندات التنمية ،وأدوات متويل متوافقة مع الشريعة
اإلسالمية يف حدود مخسة آالف مليون دينار ،وذلك وفقًا ألحكام املادة  4من
هذا القانون؛ واإلخوان يف احلكومة واألخ الدكتور حممد الدليمي املستشار
القانوني لشؤون اللجان باجمللس يقولون إن احلكومة ال حتتاج إىل أن تأتي
إىل اجمللس يف كل سند من سندات الدَين العام لتأخذ موافقة ،وإمنا تلتزم 1
بالسقف الذي حدده قانون الدَين العام ،ولذلك سنعطي اجملال لألخ املستشار
لشرح األمر برتكيز حتى خنرج من هذا النقاش باخلالصة .تفضل األخ
الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس.
51

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة ( 4 :1بعد إعادة الرتقيم) من مشرول
القانون متنح احلكومة حق االقرتاض بالدينار البحريين بالنسبة إىل القروض
املباشرة أو عرب سندات التنمية ــ أعين سندات الدَين ــ مباشرة ومن دون
الرجول إىل السلطة التشريعية .هي ة التشريع واإلفتاء القانوني من ضمن

مالحظاتها قالت إن هذه املادة ختالف أحكام املادة  518من الدستور ،وذلك 51
على اعتبار أن القروض البد أن تكون بقانون ،وطلبت حذف املادة؛ وحنن يف
اللجنة وباتفاق هي ة املستشارين قلنا إن هذا النص به شبهة عدم دستورية
وعدّلنا الصياغة .بالنسبة إىل هذه احلالة ،سعادة حمافظ مصرف البحرين
املركزي يقول إنه بهذه الطريقة البد أن نعود إىل السلطة التشريعية بشكل
أسبوعي حتى حنصل على قانون إلصدار سندات التنمية ،ويف احلقيقة أن ما 41
جيري عليه العمل اآلن سيبقى كما هو ،احلكومة سوف تأتي مبشرول
بقانون إىل السلطة التشريعية حيدد سقفًا إلصدار هذه السندات ،مثلما هو
موجود اآلن مبرسوم بقانون حتديد السقف خبمسة مليارات دينار حبريين،
واحلكومة اآلن تستطيع إصدار سندات حبدود هذا السقف ولكن بشرط
أال تتجاوز حدود الـ  %11املوجودة بقانون الدَين العام ،وعندما تريد أن تتجاوز 41
هذا السقف ،أعين املليارات اخلمسة ،عليها أن ترجع إىل السلطة التشريعية
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وتقدم مشروعًا بقانون أو تأتي مبرسوم بقانون لرفع هذا السقف كما هو
الواقع املوجود حاليًا ،واحلكومة من سنوات تأتي إىل السلطة التشريعية
مبراسيم بقوانني أو مشاريع بقوانني ترفع بها سقف إصدار سندات الدَين،
ولذلك ال توجد مشكلة اآلن .القروض املباشرة موجودة اآلن مبوجب قانون،
واحلكومة عرضت أمام السلطة التشريعية عدة مشاريع بشأن االقرتاض من 1
بعض البنوك؛ وهذا النص الذي ورد اآلن من هي ة املستشارين القانونيني ومن
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية هو نص سليم ،فاالقرتاض جيب أن يكون
بقانون سواء كان اقرتاضًا مباشرًا أو عرب السندات ،وعليه فال توجد
مشكلة بالنسبة إىل احلكومة يف الوقت احلالي حتى حتتاج إىل أن ترفع
السقف املوجود اآلن وهو مخسة مليارات ،وستبقى تقرتض يف حدود هذه 51
املليارات اخلمسة ،وعندما تريد أن تتجاوز هذا السقف عليها أن تأتي إىل
السلطة التشريعية مرة أخرى وتقدم مشرول قانون أو تأتي مبرسوم قانون
ــ إذا كانت هناك عطلة برملانية ــ وتبيّن املربرات ،والسلطة التشريعية تنظر
هذا املرسوم أو املشرول وتوافق عليه أو ترفضه حبسب تقديرها ،وال توجد أي
مشكلة يف ذلك .إحالة املوضول اآلن إىل هي ة التشريع واإلفتاء القانوني لن 51
يؤدي إىل أي شيء جديد ،ألن هي ة التشريع هي اليت بادرت بهذه املالحظة
ابتداء ،وحنن على قناعتنا برأي هي ة التشريع يف اللجنة ويف هي ة املستشارين
القانونيني أيضًا أشرنا إىل أن النص كما ورد يف مشرول القانون فيه شبهة
عدم دستورية ملخالفته املادة  518من الدستور اليت تنص على أن مجيع
القروض سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة تكون بقانون ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يعين أنه إذا احتاجت احلكومة إىل رفع السقف تأتي بقانون
إىل السلطة التشريعية ،وبالتالي تستطيع احلكومة إصدار السندات ضمن
السقف املوجود حاليًا .تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير 41
شؤون جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هذا ما قامت به احلكومة ،عندما نقدّم
ميزانية إىل جملسكم املوقر وتقرونها ويكون فيها عجز يؤذن للوزير بسد
العجز ،وتأتي سندات التنمية لسد العجز ،وهذا ما نتبعه منذ  54عامًا ،وهو
1

األسلوب نفسه.

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،ولكن سعادة حمافظ مصرف البحرين املركزي يقول إنه يريد
تعديل املادة ،واإلخوان املستشارون القانونيون يقولون إن املادة ال تتعارض مع
ما جيري عليه العمل يف الوقت احلاضر ألنكم تتعاملون يف حدود السقف 51
املسموح به ويف حدود القانون ويف حدود الدستور ،فال توجد مشكلة .هل
هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

51

الرئيـــــــــــــــس:
اآلن وفقًا ذا التفسري ليس هناك دالٍ إىل أن نعود إىل هي ة التشريع
واإلفتاء القانوني ،وعليه سنصوت على املادة ،هل يوافق اجمللس على املادة
( 4 :1بعد إعادة الرتقيم) بتعديل اللجنة؟
41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة
مجيع مواد مشرول القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
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41

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ الدكتور فؤاد حممد احلريري املستشار القانوني بوزارة
املالية.
1

املستشار القانوني بوزارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،السادة األعضاء ،أود أن أوضح نقطة
خبصوص املادة ( 4 :1بعد إعادة الرتقيم) اليت تقول« :للحكومة أن تقرتض
بقانون مبالغ بالدينار البحريين أو بأي عملة أخرى ،عن طريق »...وحددت
املادة طريقني لالقرتاض ...« :االقرتاض املباشر ،أو عن طريق إصدار أذونات

على اخلزانة ،»...والبد أن نبيّن أن هناك نوعني من االقرتاض ،اقرتاض 51
مباشر ،واقرتاض غري مباشر ،وكالهما البد أن يكونا بقانون .املادة 518
من الدستور ال خالف عليها وقد ذكرت أنه «تُعقد القروض العامة بقانون»،
هذه املادة هي املادة  89ذاتها يف الدستور البحريين الصادر يف عام 5973م
وبعد أربع سنوات صدر املرسوم بقانون رقم  51لسنة 5977م بإصدار سندات
التنمية؛ املنظومة التشريعية يف البحرين منذ السبعينيات تسري على أن هناك 51
اقرتاضًا مباشرًا ،مبعنى أن تلجأ احلكومة البحرينية إىل الصناديق
اخلارجية ،مثل الصندوق الكوييت للتنمية أو الصندوق السعودي ،وتربم
اتفاقية قرض لتنمية مشرول معني أو تنفيذ مشرول معني ،وهذه االتفاقية
تُعرض على السلطة التشريعية املوقرة إلصدار قانون باملوافقة عليها ،هذا هو
االقرتاض املباشر .أما النول اآلخر ،أعين االقرتاض غري املباشر ــ وهو يتم 41
لتوفري السيولة النقدية ألمور أخرى تتعلق بالسياسة املالية ــ فيتم من خالل ما
نسميه يف علم املالية العامة االقرتاض غري املباشر ،واملرسوم الذي صدر يف
عام 5977م يقول إنه يؤذن لوزير املالية بأن يصدر باالتفاق مع سعادة حمافظ
املصرف املركزي أذونات على اخلزانة وسندات تنمية واليت يصدر كل
أسبول بيان بإصدارها ،ويكون إصدارها مبا ال جياوز السقف املسموح به يف 41
القانون ،وال جيوز أن أصيغ املادة بهذا الشكل ،ألنه بهذا الشكل سوف
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تواجه احلكومة يف التطبيق العملي مشكالت عملية .ووجهة نظري أن احلل
األمثل هو جتزئة هذا النص إىل بندين (أ) و(ب) ،يتعلق البند (أ) بالقروض
العامة ــ أي االقرتاض املباشر ــ حبيث يكون االقرتاض بقانون ،ونقف هنا.
ويف الفقرة (ب) نقول إنه يؤذن لوزير املالية باالتفاق مع املصرف املركزي
بإصدار أذونات على اخلزانة وسندات تنمية وأدوات متويل أخرى ،وبهذا 1
الشكل نكون قد اتفقنا مع املنظومة التشريعية يف البحرين .البد أن نتحدث
عن األصل التارخيي للمادة  518من الدستور البحريين ،حيث إنها هي نفسها
املادة  531من الدستور الكوييت الصادر يف 5914م ،وهذه املادة يف الدستور
الكوييت تقول« :تعقد القروض العامة بقانون» ،ويف الكويت صدر مرسوم
بقانون رقم  11لسنة 5987م ونص يف املادة األوىل منه على أنه «يؤذن 51
للحكومة باقرتاض مبلغ ال يتجاوز ألفًا وأربعمائة مليون دينار كوييت عن
طريق...

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،اآلن اجمللس اختذ قرارًا وقال إن القانون يعين أنه إذا أرادت 51
احلكومة أن ترفع سقف الدَين العام فعليها أن تأتي إىل السلطة التشريعية
للحصول على قانون ،واآلن هناك قانون موجود من السلطة التشريعية برفع
السقف إىل مخسة آالف مليون دينار ،وتستمر اإلجراءات احلالية اليت يقوم
بها مصرف البحرين املركزي كما هي ،بأن يقرتض حبيث ال يتجاوز هذا
السقف .وأنا أعتقد أن هذا يتماشى مع طلب احلكومة ،لذلك ال داعي إىل أن 41
نعود اآلن ملناقشة األمر ،ولكن إذا كان لدى احلكومة اآلن وبعد موافقة
اجمللس على هذه املادة أي وجهة نظر أو تريد إعادة النظر فيها ،فتطلب إعادة
املداولة قبل أخذ الرأي النهائي .تفضل األخ خالد حسني املسقطي.
41

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن بنينا قرارنا بناءً على التوضيح الذي
ذكره األخ املستشار القانوني .وأعتقد أن املوضول واضح جدًا والتفسري
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موجود وسيثبت يف مضبطة اجللسة .سيدي الرئيس ،يف الوقت الذي أشكر
فيه مجيع اإلخوة واألخوات أعضاء اجمللس على قرارهم خبصوص هذا
املشرول ،فإن اللجنة تطلب من جملسكم ــ استنادًا إىل املادة  554من الالئحة
الداخلية ــ التصويت بصفة نهائية على هذا املشرول ،واألمر راجع إىل اجمللس،
1

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
51

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس،رغم أنه مت اليوم اخلروج على الالئحة
الداخلية ،فإنين أرجو أال حنمّل الدستور أكثر مما حيتمل ،فالدستور مل
يفرق بني القرض املباشر والقرض غري املباشر ،فال ميكن أن يأتينا أي
شخص اليوم ويقول إن هناك فرقًا بني االقرتاض املباشر واالقرتاض غري

املباشر ،فكالهما قرض .ثانيًا :املرسوم الذي استشهد به األخ مستشار وزارة 51
املالية يرجع إىل سنة 5977م ،ويف تلك السنة كان هناك تزاوج بني السلطتني
التنفيذية والتشريعية ،واليوم الوضع خمتلف ،فهناك سلطة تشريعية قائمة
ومستقلة بذاتها ،وسلطة تنفيذية أيضًا قائمة ومستقلة بذاتها وأيضًا هناك
تعاون ،لكن التعاون ال يعين االندماج .ال ميكن أن نأتي اليوم يف سنة 4154م
ونستشهد مبرسوم بقانون صادر سنة 5977م يف ظل تعليق أحكام الدستور 41
ودمج السلطتني التشريعية والتنفيذية .وال ميكن أن نتهرب من الدستور
وحنذف كلمة «بقانون» حتت أي مربر من املربرات .ونطلب املوافقة بشكل
نهائي على هذا املشرول بقانون اليوم ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا أخت لولوة ،هذا املرسوم بقانون صادر سنة 4154م.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
هو قال إنه لسنة 5977م.

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،هذا املرسوم بقانون صادر سنة 4154م وينص على أنه «يُؤذن 1
لوزير املالية باالتفاق مع مصرف البحرين املركزي يف أن يصدر يف مملكة
البحرين أو خارجها أذونات على اخلزانة العامة تسمى سندات التنمية،
وأدوات متويل متوافقة مع الشريعة اإلسالمة يف حدود  1مليارات دينار،
وذلك وفقًا ألحكام املادة الثانية من هذا القانون» .وامسح لي يا دكتور فؤاد
احلريري فأنت قرأت املرسوم بقانون الصادر سنة 5977م وأمسكوا عليك 51
هذه النقطة .وكان األوىل بك أن تستشهد باملرسوم بقانون الصادر سنة
4154م ،ألن هذا املرسوم بقانون األخري مقر من قبل السلطة التشريعية .وأنا
أرى اآلن أن اجمللس اختذ قراره ،فإذا أرادت احلكومة رفع السقف فعليها
تأتي إىل السلطة التشريعية وتعطيها الصالحية لوزير املالية باالتفاق مع
مصرف البحرين املركزي بإصدارها ،بدون الرجول إىل السلطة التشريعية51 ،
وهذا سيسجل يف مضبطة اجللسة ،فماذا تريدون أكثر من ذلك؟! تفضل
سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى
والنواب.
41

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،منذ بداية عملنا يف السلطة التشريعية من
4114م إىل اليوم مل تقرتض احلكومة إال بقانون ،وسندات التنمية كانت
إحدى الوسائل لتسديد العجز يف امليزانيات ،وملا يُقر قانون امليزانية وبها
عجز فإنه يف القانون نفسه يُكلف وزير املالية باالقرتاض من الصناديق ومن

السوق احمللية وغريها لتسديد العجز ،فيأتي مشرول القانون برفع السقف41 .
فاإلجراء القانوني قائم ،وال ميكن للحكومة أن تأخذ قرضًا بدون موافقة
السلطة التشريعية ،وشكرًا.
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