.2

العضـــــــــــو أيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم بهــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــو الـــــداتور أيـــــد ســـــا العـــــري .

.1

العضـــــــــــــو أيـــــــــــــد مهـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

.4

العضــــــــــو بســــــــــام

اعيــــــــــل البنمحمــــــــــد.

.2

العضــــــــــــــو جاســــــــــــــم أيــــــــــــــد املهــــــــــــ ـ .
مـــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

.6

العضـــــــــــــــــو

ـــــــــــــال

.7

العضـــــــــــــــو

عـــــــــــة

.8

العضــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــــي ســــــــــــــلما .

.9

العضــــو الــــداتورة جهــــاد عبــــدا

الفا ــــل.

.22

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــا .

.22

العضـــــــــــــو يـــــــــــــد مبـــــــــــــار النعيمـــــــــــــي.

.22

العضــــــــــــــــو ملالــــــــــد حســــــــــ املســــــــــقطي.

.21

مــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

مـــــــــــد الكعـــــــــ ـ .

العضــــــــــــــو ملالــــــــــــــد

ــــــــــــي س يــــــــــــد الرميحــــــــــــي.

.24

العضــــــــــــو

.22

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

.26

العضـــــــــــــــــــو دالل جاســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.27

فــــــــــــــر .

أيــــــــــــد املنــــــــــــاعي.

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

.28

العضــــــــــــو وهــــــــــــوة

.29

العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية ملليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.22

العضــــــــو الـــــداتور ســـــعيد أيـــــد عبـــــدا .

.22

العضــــــــــــو

ــــــــــــ صــــــــــــاد البحارنــــــــــــة.

.22

العضـــــــــــــو سوســـــــــــــن حـــــــــــــاجي قـــــــــــــوي.

.21

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد ل ريـــــــــــــة.

.24

العضــــــــــو عــــــــــادل عبــــــــــدالرين املعــــــــــاودة.

.22

العضـــــــــو عبـــــــــدالرين

شـــــــ ـ .

.26

العضـــــو الـــــداتور عبـــــدالع ي حســـــن أبـــــل.
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املضبطة 22

الع.مــا .

.27

العضــو الــداتور عبــدالع ي عبــدا

.28

العضــــــــــو عبـــــدالوهاب عبدا ســـــن املنصـــــور.

.29

العضــــــــــــــو علــــــــــــــي عيســــــــــــــ أيــــــــــــــد.

.12

العضـــــــو فاطمـــــــة عبـــــــدا بار الكـــــــوه.ي.

.12

العضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد أيـــــــــــــد ا ـــــــــــــاجي.

.12

العضـــــــــــو الـــداتور

مـــد علـــي حســـن علـــي.

.11

العضــــــو الداتور

مد علي

مد اخل اعـي.

.14

العضـــــــــو الـــداتور منصـــور

مـــد ســـرحا .

.12

العضــــــــو نانســــــــي دينــــــــا يلــــــــي ملضــــــــوري.

.16

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا مـــــــــــــــود.

.17

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــاي .

وقد حضر ا لسة سعادة السيد عبدا ليل براهيم ل طريف األم

العام

جمللس الشورى.
هذا وقد مثل ا كومة ال من:
 - 2معالي الشيخ أيد بن

2

مد ل ملليفة ووير املالية.

 - 2سعادة السيد عيس بن عبدالرين ا مادي ووير ش و اإلعالم
وش و جملسي الشورى والنواب.
اما حضر ا لسة بع

ممثلي ا هات الر ية وهم:

 من ووارة املالية:
 - 2السيد

22
مد أيد

مد الوايل املساعد للش و املالية.

 - 2السيد أنور علي األنصاري مدير دارة الرقابة واملتابعة.
 - 1السيد مبار نبيل مطر مدير دارة اخل انة.
22
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 من ووارة ش و اإلعالم وش و جملسي الشورى والنواب:
 - 2السيد عبدالعظيم

مد العيد الوايل املساعد لش و جملسي

الشورى والنواب.
 - 2السيد أارب جاسم عاشور املستشار القانوني.
2

ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الووارة.
 من مصرف البحرين املرا ي:
-السيد أيد

مد بوح.ي مدير دارة اخلدمات املصرفية.

اما حضرها الداتور أيد عبدا

ناصر األم

العام املساعد 22

للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والداتورة فووية يوسف ا يب األم
العام املساعد لش و العالقات واإلعالم والبحوث ،والسيد عبدالناصر

مد

الصديقي األم العام املساعد لش و ا لسات والل.ا  ،والداتور عصام
عبدالوهاب الربوجني رئيس هيئة املستشارين القانوني

باجمللس ،وأعضاء

هيئة املستشارين القانوني باجمللس ،اما حضرها عدد من مديري اإلدارات 22
ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس ا لسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الرين الرحيم ،أسعد ا

صباحكم بكل مل  ،نفتتح

ا لسة العاشرة من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع22 ،
ونبدأ بتالوة أ اء األعضاء املعتذرين والغائب عن ا لسة السابقة .فضل األخ
عبدا ليل براهيم ل طريف األم العام للم.لس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورية ا
ا

صباحكم

صاح

وبراا ه ،وأسعد 22

يعًا بكل مل  ،اعتذر عن حضور هذه ا لسة ال من

السعادة :السيد

ياء حيي املوسوي ،وجواد حبيب اخلياط للسفر

ملار اململكة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكو النصاب القانوني النعقاد ا لسة متوافرًا.
وننتقل اآل

ىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق عل

مضبطة ا لسة السابقة ،فهل هنا

مالحظات عليها؟ فضل األخ أيد
2

مهدي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخل

يعًا ،يف الصفحة  22السطر 1

وردت عبارة« :عل سبيل املثال ا فاقية قوات حفظ السالم ،»...وهي ليست
«ا فاقية» و منا العبارة الصحيحة هي «قوات حفظ السالم الدولية» .ويف 22
السطر التالي وردت عبارة ...« :البحرين ليست من الدول األطراف اليت جيب
عليها رسال قوا ها» ،والصحيح ...« :اليت جيب عليها أ

شار

يف قوات

حفظ السالم الدولية» .وأرجو عديل العبارة يف السطر  8من الصفحة نفسها
من« :البحرين ساهم مبي انية اب ة يف ا فاقية قوات حفظ السالم» ىل
«البحرين ساهم مبي انية اب ة يف كاليف قوات حفظ السالم الدولية»22 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور أيد سا العري .

22

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخل

يعًا ،يف الصفحة  19السطر

األمل والسطر األول من الصفحة  42وردت عبارة «وباألملص يف هذا املرض
فهنا

حالة الـ

appearance

 ،»windowوالصحيح:

«period

 .»windowويف

الصفحة  41السطر  22وردت عبارة ...« :ال ميكن اشف امليكروب و منا 22
أث ا ه» ،والصحيح استكمال العبارة لتكو  ...« :ال ميكن اشف
امليكروب و منا أث ا ه يف جهاو املناعة» ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أملرى؟

(ال توجد مالحظات)

2

الرئيـــــــــــــــس:
ذ قر املضبطة مبا سيُ.رى عليها من عديل .لدينا بيا مبناسبة قرب
حلول ذارى املولد النبوي الشريف ،فضل األخ عبدا ليل براهيم ل طريف
األم العام للم.لس بقراءة البيا .
22

األمني العام للمجلس:
شكرًا سـيدي الرئيس ،بيا جملس الشورى مبناسبة قرب حلول
ذارى املولد النبوي الشريف :مبناسبة قرب حلول الذارى العطرة للمولد
النبوي الشريف ،مولد ا بيب اهلادي املصطف سيدنا وسيد اخللق أ
مد عليه الصالة والسالم ،وهو النعمة العظيمة اليت أارم ا
وفرحت مبولده صل ا

ع

بها األمة22 ،

عليه و له وسلم ،واودادت أمنًا وأمانًا ،فعمّ النور

أرجاء العا  ،وانتشرت الرية يف ربو األرض ،و ألأل العدل واخللق واإلميا
بهديه صلوات ا

عليه .بهذه املناسبة يسر جملس الشورى أ يتقدم بأ

يات التهاني والتربيكات ىل مقام حضرة صاحب ا اللة امللك يد بن
عيس

ل ملليفة ملك البالد املفدى حفظه ا

امللكي األم ملليفة بن سلما

ورعاه ،و ىل صاحب السمو 22

ل ملليفة رئيس الووراء املوقر ،و ىل صاحب

السمو امللكي األم سلما بن يد ل ملليفة ولي العهد األم نائب القائد
األعل النائب األول لرئيس جملس الووراء حفظهما ا  ،و ىل شعب البحرين
الكريم ،واألمت

العربية واإلسالمية

عاء .ننا يف جملس الشورى لندعو

ا ميع ىل استثمار هذه املناسبة العطرة لتكريس أملال ومشائل الن
املصطف عليه الصالة والسالم ،والدعوة ىل نبذ التطرف والعنف واإلرهاب،
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22

و ّ الشمل ،والتسامح ،ووحدة الكلمة والصف ،م ادين

رورة أ يضطلع

يع العلماء والدعاة واخلطباء األفا ل بدورهم ومس وليا هم الشرعية يف
وجيه النا
ا قة ب

ىل ما حيفظ للم.تمع وحد ه ومتاسك نسي.ه ،ويع ّو األملوّة
أفراده ،وحيفظ األنفس ،وينبذ الفرقة واخلالف ،وحيث عل

التواصل واالنفتاح عل اآلملر ،ويسهم يف دفع مس ة اإلصالح والتنمية ،يف ظل 2
القيادة ا كيمة

ضرة صاحب ا اللة امللك املفدى حفظه ا

ورعاه .داع

املوىل العلي القدير أ يعيد هذه املناسبة العطرة عل أمتينا العربية واإلسالمية
وهما رفال يف ثوب الع ة واملنعة ،و نعما باألمن واالستقرار ،نه

يعٌ

جميب ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيا

ملر مبناسبة عيد امليالد اجمليد وقرب حلول العام
العام

امليالدي ا ديد ،فضل األخ عبدا ليل براهيم ل طريف األم
للم.لس بقراءة البيا .

22

األمني العام للمجلس:
شكرًا سـيدي الرئيس ،بيا جملس الشورى مبناسبة عيد امليالد
اجمليد وقرب حلول العام امليالدي ا ديد :مبناسبة قرب حلول أعياد امليالد
اجمليدة وحلول العام امليالدي ا ديد يطيب لنا يف جملس الشورى أ نرفع
أ

يات التهاني والتربيكات ىل مقام حضرة صاحب ا اللة امللك يد 22

بن عيس

ل ملليفة ملك البالد املفدى ،و ىل صاحب السمو امللكي األم

ملليفة بن سلما

ل ملليفة رئيس الووراء املوقر و ىل صاحب السمو امللكي

األم سلما بن يد ل ملليفة ولي العهد نائب القائد األعل النائب األول
لرئيس جملس الووراء حفظهم ا
والعا

أ ع ،داع

ورعاهم ،و ىل شعب البحرين الكريم

املوىل العلي القدير أ يكو عامًا حافالً بالعطاء 22

واإلجناوات للس حنو حتقيق التطلعات عل الصعد اافة ،اليت نسع
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ليها

املضبطة 22

يعًا من أجل م يد من التطور والنماء .اما ال يفو نا أ نتقدم مبناسبة
أعياد امليالد اجمليدة ،ومولد السيد املسيح عيس

عليه السالم ،وعيد

األقباط الذي يصادف السابع من يناير ،بأحر التهاني والتربيكات

ميع

ملواننا املسيحي يف مملكة البحرين ودول العا اافة ،داع املوىل العلي
القدير أ يعيد عل

يع املسيحي

هذه املناسبة أعوامًا مديدة باخل

2

والرباات .منته ين هذه املناسبات الكرمية لإلعراب عن مالنا و طلعا نا يف
أ سود قيم اخل والتسامح وا بة واإلملاء ب بين البشر اافة ،وأ يعم
األمن والسالم ربو العا أ

ع ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت هالة رم ي فاي .

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا بدوري أ قدم جب يل الشكر ىل معاليكم
و ىل ال مالء الكرام عل هذه التهنئة الرقيقة مبناسبة عيد امليالد ورأ

22

السنة امليالدية ،وأنته هذه الفرصة أيضًا أل قدم با ي واسم مسيحيي
البحرين

يعًا خبالص التهنئة لكم مبناسبة املولد النبوي الشريف الذي

يت امن هذا العام مع مولد السيد املسيح .وبهذه املناسبة أيضًا أرفع أ

يات

التهاني والتربيكات ىل مقام حضرة صاحب ا اللة امللك يد بن عيس
ل ملليفة حفظه ا

ورعاه ،و ىل صاحب السمو امللكي األم

ملليفة 22

بن سلما ل ملليفة رئيس الووراء املوقر ،و ىل صاحب السمو امللكي األم
سلما بن يد ل ملليفة ولي العهد األم
لرئيس جملس الووراء ،راجية من ا

نائب القائد األعل النائب األول

أ يديم نعمة األمن والسالم عل وطننا

ا بيب البحرين ،الذي ينعم فيه املسيحيو جبميع طوائفهم مبمارسة
شعائرهم الدينية بكل حرية ،واالحتفال بأعيادهم يف أجواء سودها األلفة 22
وا بة واألما يف ظل قيادة صاحب ا اللة امللك يد بن عيس

ل ملليفة

رعاه ا  ،وال عام و يع أهل البحرين خب  ،وشكرًا.
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املضبطة 22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ا حوا لي أيها اإلملوة واألملوات األعضاء أ أرحب با ي
وا كم
مثمن

يعًا ببنا نا طالبات مدرسة عراد االبتدائية للبنات ومرافقيهن،

الدور الذي قوم به املدرسة يف رعايتها الكرمية لبنا نا طالبات

املدرسة واهتمامها املتواصل الذي ي اد حرصها عل

ال 2

س

اإلمكانيات هلن مبا يعود بالنفع عل ه الء الطالبات من ملالل ويار هن
امليدانية للتعرف عن قرب عل س عمل جملس الشورى ،وهو ما يسهم بال
شك يف ع ي قدرا هن ومعلوما هن يف موادهن الدراسية وخباصة مادة
املواطنة .شاارين لووارة الرتبية والتعليم نسيقها املتواصل لن.اح هذه
ال يارات امليدانية ،متمن

هلن االستفادة ودوام التوفيق والن.اح ،ومرحب

بهن مرة أملرى ومبرافقيهن يف جملس الشورى ،فأهالً وسهالً بهن
وننتقل اآل

22

يعًا.

ىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة،

فضل األخ عبدا ليل براهيم ل طريف األم العام للم.لس.
22

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :اقرتاح بقانو بتعديل املادة
رقم ( )2من القانو رقم ( )74لسنة 2226م بشأ رعاية و أهيل و شغيل
املعاق  ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء :دالل جاسم ال ايد ،ويد
مبار

النعيمي ،وعبدالرين

مد

وسامية ملليل امل يد .وقد متت حالته ىل

ش  ،وصاد عيد ل رية،
نة اخلدمات مع ملطار

نة 22

الش و التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآل

ىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص

بأملذ الرأي النهائي عل مشرو قانو باملوافقة عل انضمام مملكة البحرين 22
ىل اال فاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحار لعام 2979م ،املرافق للمرسوم
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املضبطة 22

امللكي رقم ( )21لسنة 2224م؛ وقد وافق اجمللس عل مشرو القانو يف
جمموعه يف ا لسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
2

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القانو بصفة نهائية .وننتقل اآل ىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص بأملذ الرأي النهائي عل مشرو قانو بشأ وقاية
اجملتمع من مرض متالومة العوو املناعي املكتسب (اإليدو) ،ومشرو قانو
بشأ وقاية اجملتمع من اإليدو وياية حقو املتعايش مع الف و
يف

وء االقرتاح

(املعدين 22

بقانون املقدم من جملس النواب)؛ وقد وافق اجمللس

عل مشرو القانو يف جمموعه يف ا لسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة
نهائية؟
22

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القانو بصفة نهائية .وننتقل اآل ىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة قرير

نة الش و املالية واالقتصادية

خبصوص املرسوم بقانو رقم ( )12لسنة 2222م بتعديل بع

أحكام 22

املرسوم بقانو رقم ( )22لسنة 2977م بإصدار سندات التنمية .وأطلب من األخ
ر ا عبدا

فر مقرر الل.نة التوجه ىل املنصة فليتفضل.

العضو رضا عبداهلل فرج:
شكرًا سيدي الرئيس ،اإلملوة واألملوات ا ضور السالم عليكم 22
ورية ا

وبراا ه ،بداي ًة أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.
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املضبطة 22

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )56

22

الرئيـــــــــــــــــس:
فضل األخ مقرر الل.نة.

العضو رضا عبداهلل فرج:
شكرًا سيدي الرئيس ،التقرير السابع لل.نة الش و

املالية 22

واالقتصادية حول املرسوم بقانو رقم ( )12لسنة 2222م بتعديل بع
أحكام املرسوم بقانو رقم ( )22لسنة 2977م بإصدار سندات التنمية،
بتاريخ  22ديسمرب 2222م ،ومبوجب اخلطاب رقم ( 244ص ل م  /ف 4
د ،)2أرسل صاحب املعالي األستاذ علي بن صاحل الصاحل رئيس اجمللس
ىل

نة الش و املالية واالقتصادية نس ة من املرسوم بقانو رقم (22 )12

لسنة 2222م بتعديل بع

أحكام املرسوم بقانو رقم ( )22لسنة 2977م

بإصدار سندات التنمية؛ ملناقشته ودراسته و عداد قرير بشأنه متضمنـًا
رأي الل.نة لعر ه عل اجمللس املوقر .دارست الل.نة املرسوم بقانو
املذاور يف اجتماعا ها رقم ( )2ىل رقم ( )8ملالل الفرتة منذ  4نوفمرب
2222م ىل  24ديسمرب 2222م ،واطلعت الل.نة أثناء دراستها املرسوم 22
بقانو مو و البحث والدراسة عل الوثائق املتعلقة به ،اليت اشتملت عل
ما يلي :املرسوم بقانو مو و البحث والدراسة ،وقرار جملس النواب
ومرفقا ه ،ورأي
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املضبطة 22

أاد سالمة املرسوم بقانو من الناحيت

الدستورية والقانونية ،ورأي

ووارة املالية ردًا عل استفسارات الل.نة ،ورأي املستشار القانوني لش و
الل.ا  ،ورأي املستشار االقتصادي واملالي باجمللس .بعد االطال عل
املرسوم بقانو  ،وعل قرار جملس النواب والرأي القانوني للمستشار
القانوني لش و الل.ا والرأي االقتصادي للمستشار االقتصادي واملالي2 ،
وبعد التأاد من سالمة املرسوم بقانو من الناحيت الدستورية والقانونية
وفقًا لرأي

نة الش و التشريعية والقانونية مب.لس الشورى؛ وجدت

الل.نة أ املرسوم يهدف ىل لبية احتياجات متويل نفقات املي انية العامة
للدولة ،و غطية الت امات سداد القروض و وف
للمصروفات املستحقة ملالل السنت

االحتياجات التمويلية

 2222ــ 2226م بشكل مبكر22 ،

و فاديًا ألي قلبات يف األسوا املالية قد يتعذر بسببها ا صول عل
القروض بالشروط املناسبة من حيث أسعار الفائدة وقيمة املبالغ املقرت ة
وملاصة مع احتماالت ار فا أسعار الفائدة عل الدوالر األمريكي .والل.نة
قدر األسباب الداعية لالقرتاض واملتمثلة يف2 :ــ راجع أسعار النفط اخلام
يف الفرتة األمل ة ىل مستويات من فضة ،حيث ر ب عل ذلك اخنفاض 22
اإليرادات النفطية عن متوسط مستويا ها السابقة مبعدل يقارب  .%16ذ مت
قدير سعر برميل النفط يف املي انية العامة للدولة للسنت  2222و2226م
بـ 62دوالرًا مما شكل عً .ا أارب من الع .املتوقع عند عداد املي انية،
وهلذا أصبحت هنا

حاجة

رورية ىل سرعة االقرتاض وسد الع. .

2ــ ار فا نسبة الع .يف املي انية العامة للدولة للسنت

املاليت

22 2222

و2226م1 .ــ متطلبات سداد أقساط القروض وأدوات الدين املستحقة.
4ــ احتمال ار فا فوائد الدين العام2 .ــ متويل االلت امات املالية املستحقة
للتنمية .باإل افة ىل

ما القدرة الكافية لتلبية االلت امات املالية يف

املواونة ،اما بيّن لل.نة أنه

يتبق من سقف االقرتاض املسموح به وفق

املرسوم بقانو الذي حيدد سقف االقرتاض بـ  7مليارات ال  942مليو
دينار فقط .وا دول التالي يو ح أسباب رفع سقف االقرتاض حسبما هو
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املضبطة 22

22

صادر عن ووارة املالية ،حيث

املطلوب هو رفع سقف الدين العام ىل 22

مليارات ،وبالتالي فإ مبلغ ال يادة يقدر بـ  1مليارات؛ لذا فإ أوجه
وظيف املبلغ يف ع .مواونة 2226م باإل افة ىل ع .مواونة عام 2222م
ىل جانب ما ر ب عليه من اخنفاض يف أسعار النفط من  62دوالرًا ىل 12
دوالرًا ،مما ر ب عل ذلك أ بلغ
السقف ا الي هو  7مليارات ويقدر

الي املبلغ املطلوب  ،10229حيث

2

الي املست دم منه  60222مليارات

واملتبقي منه  942مليونًا  .مالحظات الل.نة2 :ــ

ح.م الدين العام ومقدار

منوه وايفية ا صول عليه عترب يف غاية األهمية من ناحية السياسة املالية
للحكومة اليت ثر يف الو ع االقتصادي العام يف الدولة ،ففي حال وجود
فائ
انعكا

مالي فإ مقداره واذلك مقدار منوه وايفية استغالله يكو هلا 22
جيابي عل األنشطة االقتصادية يف الدولة ،وحيدث العكس يف

حالة وجود ع .مالي يف املي انية العامة للدولة .وعليه رى الل.نة

رورة

ا د أو التحكم يف النفقات ،مع ا اجة ىل و ع لية ملراقبة الدين العام
وحتفي اإليرادات غ النفطية و نويع مصادر الدملل بو ة أسر لتكو
مستدامة2 .ــ

االقرتاض وخباصة من األسوا ا لية يعترب أداة اقتصادية 22

حساسة يتوجب أ

ست دمها ا كومة حبذر والما دعت الضرورة

لذلك فقط لكي ال ي دي االقرتاض ا كومي ىل نقص يف ح.م السيولة
الضرورية لنمو نشاط القطا اخلاص والتمويل االستهالاي للمواطن يف
االقتصاد ،وعليه رى الل.نة
واخلارجي1 .ــ عل

رورة مراعاة التواو ب

االقرتاض ا لي

الرغم من خماطر ار فا الدين العام و داعيا ه 22

االقتصادية واملالية عل االقتصاد البحريين ،ال أنه ويف ظل اخنفاض
أسعار النفط وار فا املستوى املتوقع للع .املقدر يف املي انية ،وار فا
مستوى سعر التواو املطلوب لتغطية ذلك ،واملتوقع للسنت املاليت 2222
ــ 2226م وسداد مبالغ أقساط القروض املستحقة؛ رى الل.نة أنه ال يوجد
مليار عملي ملر غ االقرتاض ،مبا يتوافق مع أحكام الدستور وقانو
املي انية العامة ،ويضمن استمرارية وسرعة نفيذ املي انية العامة4 .ــ
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22

رورة أ

تعامل ا كومة بشفافية ومهنية يف االستفادة من املبالغ

املقرت ة ،وأال يكو هلا أث ات سلبية مباشرة عل املواطن
الدملل ا دود بشكل ملاص ،وأ

من ذوي

سع ا كومة ىل ويادة اإليرادات.

وأ يكو فرض الرسوم أو اإلعفاء منها يف حدود القانو 2 .ــ

رورة أ

كو السياسة املالية مر بطة بالسياسة االقتصادية فهما ج

مكمال

2

لبعضهما البع  ،اما جيب شرا السلطة التشريعية يف و ع السياسة
واخلطة االقتصادية ،األمر الذي من شأنه حتس
للمملكة ،وأ

التصنيف االئتماني

كو هنا اسرتا ي.ية لتقليل املصروفات املتكررة من

ملالل ا با سياسة اإلجناو يف مقابل الكم يف اهليكل الوظيفي
ا كومي والتوظيف حبسب ا اجة ،مع عدم املسا

بالروا ب6 .ــ 22

رورة النظر يف أسباب الفوار يف نسب الصرف الفعلي ملي انية املشاريع،
ذ

هنا

فاو ًا اب ًا ب

االعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من

ا هات ا كومية ،علمًا بأ التنفيذ يف

لة املشاريع

يت.اوو  %42من

املبالغ املعتمدة ،وأ ي ملذ هذا األمر يف االعتبار عند قدير الع. .
باإل افة ىل ويادة االحتياطي املالي لدى البنو  ،و ش.يع األفراد عل

22

االدملار7 .ــ اإلجراءات املالية واالقتصادية اليت اختذ ها الدولة سيكو هلا
أث

جيابي عل مستوى الدين العام يف اململكة من ملالل ختفي

النفقات ا كومية واسرتجا الفة اخلدمات اليت قدمها الدولة من
ملالل رفع الرسوم ،ال أنه ليس من املتوقع أ
ملاصة عل املدى القص  ،ىل ملف

دي ال هذه اإلجراءات،

الدين العام ،وملاصة مع استمرار 22

اخنفاض أسعار النفط .وعليه رى الل.نة

رورة عادة النظر يف سياسة

االستثمار و فعيل الدور التنموي للقطا اخلاص حبيث يتم شرااه يف
قامة مشاريع البنية التحتية واذلك املشاريع االستثمارية اليت ساهم يف
نشيط ا راة الت.ارية و وجد فرص العمل8 .ــ رى الل.نة أ االقتصاد
حباجة ىل امل يد من اإلجراءات لتحفي اإليرادات غ النفطية و نويع 22
مصادر االقتصاد واإليرادات باإل افة ىل التحكم يف املصروفات
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املتكررة وويادة اإلنفا عل املشاريع الرأ الية اليت هلا عائد اقتصادي
ومالي9 .ــ أ يكو معدل النمو االقتصادي أعل من معدل الفائدة ،فبهذه
الطريقة ميكن ألي اقتصاد أ يقوم بعملية استدانة يف أطر معقولة
ومناسبة ونسبة خماطرة من فضة22 .ــ أ

كو است دامات الدين يف

مشاريع نتاجية ذات مردود مالي وليست يف مصروفات متكررة فقط2 .
ومتاشيًا مع ما قدم ونظرًا ىل أهمية املرسوم بقانو املتمثلة يف ار باطه
بتمويل الع.ووات السنوية والدين العام املرتاام؛ رى الل.نة التوصية
باملوافقة عليه .وصية الل.نة :املوافقة عل املرسوم بقانو رقم  12لسنة
2222م بتعديل بع

أحكام املرسوم بقانو رقم ( )22لسنة 2977م

بإصدار سندات التنمية ،واألمر معروض عل اجمللس املوقر الختاذ الالوم22 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات؟ فضل األخ ملالد حس املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:

22

شكرًا سيدي الرئيس ،طر األخ ر ا فر مقرر الل.نة ىل األسباب
اليت دعت للحاجة ىل االقرتاض ،واليت سأ طر

ليها مب يد من التفصيل،

اما طر ىل املالحظات العشر اليت دعت لالقرتاض .ال خيف عل أحد أ
اململكة عتمد مبا يفو  %89عل القطا النفطي باعتباره مصدر دملل22 ،
و ب الدراسات أ سعر برميل النفط اخنف
حت اليوم ،حيث اخنف

بنسبة فو  %72منذ 2229م

سعر برميل النفط بنسبة فو  %14منذ بداية

2222م .أعتقد أ ا كومة اختذت ملطوة صحيحة بشأ التوجه ىل رفع
سقف الدين العام من ملالل صدار جاللة امللك هذا املرسوم بقانو بسبب
نوعية االقتصاد الذي نعيشه اليوم يف البحرين .ما هي التوقعات جراء اخنفاض 22
سعر النفط يف البحرين؟ نتوقع أ

رتاجع اإليرادات ا كومية يف البحرين

بنسبة ال قل عن  ،%12وبعقد مقارنة بيننا وب دول جملس التعاو اخللي.ي،
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جند أ النسبة الكربى صل ىل  %12يف ح

أ النسبة يف البحرين هي

 ،%12واقتصاد البحرين هو اقتصاد صغ مقارنة بباقي دول جملس التعاو ،
اما نتوقع أال قل ملسائر جممل دول جملس التعاو نتي.ة اخنفاض أسعار
النفط عن  1مليارات دوالر ،مبا بلغ مليارًا و 242مليونًا قريبًا بالنسبة ىل
البحرين يف عام 2222م ،ومن املتوقع أ حيدث اخنفاض يف النا ج ا لي 2
لدول جملس التعاو بسبب اخنفاض أسعار النفط ،وبالنسبة ىل البحرين
سيكو بنسبة  %22قريبًا ،وهي النسبة األقل بالنسبة ىل دول جملس
التعاو األملرى .يف سنة 2221م اا هنا فائ

يف مواونات دول جملس

التعاو ــ مبا فيها البحرين ــ واذلك هو ا ال يف سنة 2224م ،ولكن أ وقع
وجود ع .بالنسبة ىل دول اخلليج العربي اافة مبا فيها البحرين يف نهاية 22
2222م مبا ال يقل عن  282مليارًا .وقعات أسعار النفط ملالل السنوات الثالث
القادمة ال بشر خب  ،واما عرفت أ سعر برميل النفط حاليًا يقارب 12
دوالرًا ،واملي انية اعتمدت يف بنودها عل أ سعر برميل النفط  62دوالرًا
بينما الواقع خيتلف متامًا عما انا نتوقعه .أعتقد أنه يف ظل ما ذارناه يف
قرير الل.نة ،ويف ظل ما دعو ليه امل سسات املالية وم سسات التصنيف؛ 22
جيب أ كو هنا طر للتعامل مع الواقع االقتصادي الذي نعيشه ،رمبا
هنا من يسأل :ايف وصلنا ىل هذا الو ع؟! وأحب أ أجيب:
ما نناقشه اليوم ،حنن نناق

هذا ليس

ايفية اخلرو من هذا ا ال الذي حنن فيه،

فالو ع الذي نعيشه يعيشه معظم دول العا  ،واألهم بالنسبة لينا هم دول
جملس التعاو اخللي.ي ،لذلك جيب أ

كو هنا

حلول عاجل مسألة 22

االقرتاض وويادة الدين العام الذي سيكو عبئًا علينا يف السنوات القادمة،
وهو شر البد منه ،والبد من أ منشي يف هذا االجتاه ،واما ذارت يف
بداية االمي البد أ

كو هنا سرعة يف اختاذ القرار ملعا ة اخنفاض

سعر املورد األساسي ململكة البحرين ،وما مت ذاره يف التقرير ال خيتلف
اث ًا عما وصي به امل سسات املالية يف دول اخلليج العربي ،فهي دعو ىل 22
وجود

سة أنوا من اإلصالحات اليت جيب أ
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دول اخلليج ،واألهم بالنسبة ىل مملكة البحرين .حنن نتكلم عن

بط

املواونات العامة ،ويُوجب ذلك علينا أ نأملذ يف االعتبار أ املواونة عندما
عرض البد أ عكس الواقع ،ال أ عكس أحالمنا ،وأال كو عبئًا علينا
يف السنوات القادمة حبيث نضطر ىل ويادة األعباء املالية اليت سوف يرت ب
عليها ويادة االقرتاض لتنفيذ هذه املي انية .حنن نتكلم عن سياسة رشيد 2
اإلنفا ا كومي ،وأعتقد أ ا ميع عل

علم بأ حكومة مملكة

البحرين وجهت منذ فرتة طويلة ىل طبيق هذه السياسة ،ونتمن أ يكو
هنا

وف من وراء طبيق هذه السياسة ،و

انا سنأملذ وقتًا طويالً

لالستفادة من طبيقها .حنن نتكلم عن نويع مصادر الدملل ،واليوم ال حنتا
ىل نويع مصادر الدملل فقط بالنسبة ىل ا هاو ا كومي اتوجه ،و منا 22
أيضًا حنتا ىل نويع مصادر الدملل بالنسبة ىل مملكة البحرين من ملالل
مشاراة و ع ي دور القطا اخلاص ،ومن ملالل حتفي املشاريع املتوسطة
والصغ ة اليت دار من قبل القطا اخلاص.

ما ذار ه ليس دفاعًا عن

ا كومة ،فا كومة قادرة عل الدفا عن نفسها ،و منا أردت أ أبيّن
ايف وصلت الل.نة ىل التوصية باملوافقة عل هذا املرسوم بقانو  ،واما 22
علمو أ اجمللس حريص عل أال يكو هنا مسا

بالشرائح اليت ستفيد

من وراء الدعم ،فاليوم االقرتاض أعط اجملال بأال يكو هنا

أث مفاجئ

عل هذه الشرائح عرب قطع مكتسبات اانت هلم يف السنوات املا ية،
واذلك مينح ا كومة فرتة

افية لتصحيح األو ا االقتصادية من ناحية

ما هو مستوجب من قبل ا كومة ،وما هو مستحق من قبل املواطن ومن قبل 22
ا كومة .أمتن عل اإلملوا األعضاء املوافقة عل

وصية الل.نة ،وحنن

عل استعداد ام لإلجابة عن استفسارات اإلملوة األعضاء فيما خيص قرير
الل.نة ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أيد براهيم به اد.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ىل رئيس الل.نة و ىل مقرر
الل.نة و ىل أعضاء الل.نة عل اجملهود الذي بذلوه يف دراسة هذا املرسوم
بقانو  ،واذلك أ وجه بالشكر ىل معالي ووير املالية ،وأمتن أ يتسع
صدره ملا يقال يف هذه ا لسة أل هذا املرسوم بقانو مهم وحسا 2 ،
ومستقبل مملكة البحرين مبين عل هذه الظروف اليت نعيشها اليوم .نرى يف
ا دول الذي أمامنا أ الدَين العام يف صاعد مستمر ملالل السنوات اخلمس
املا ية ،حيث بلغ الدين العام يف عام 2222م ( 2872662دينارًا حبرينيًا)،
ويف عام 2222م أصبح ( 1248742دينارًا حبرينيًا) ،ويف عام 2222م أصبح
( 4282892دينارًا حبرينيًا) ،ويف عام 2221م أصبح ( 2172722دينارًا 22
حبرينيًا) ،ويف عام 2224م أصبح ( 2271672دينارًا حبرينيًا) ،ومن املتوقع يف
عام 2222م أ يت.اوو الدين العام  7مليارات دينار حبريين ،ويف ال مرة
نناق
يف

الدين العام كو النتي.ة اما لو أننا بدأنا من الصفر ،فالدين العام
ايد مستمر ،وبسبب األومة النفطية نرى أ

يرادات الدولة بدأت

تناقص ،مما يعرض اقتصاد اململكة لل طر .ملرجت الل.نة يف السنوات 22
اخلمس املا ية بعدة وصيات و

نر من التوصيات ما يساعدنا عل حل

املشكلة ،ورأينا أ املشكلة ت ايد ،وأ الدين العام ي يد سنة بعد سنة ،وال
أعرف ايف ميكننا حل هذه املشكلة؟ ذا بقينا عل الطريق نفسه من دو
و ع اسرتا ي.ية

ل هذه املعضلة ،فسنستمر يف ويادة الدين العام .يف

السنوات السابقة سألنا ووارة املالية عن اسرتا ي.ية الووارة للحد من الدين 22
العام و حنصل عل

جابة وا حة حتد من ويادة الدين العام ،والدين العام

ار فع ملالل السنوات اخلمس املا ية
و ع اسرتا ي.ية وا حة
ا هات املعنية بع

س مرات ،وسيستمر يف ال يادة ما

ل هذه املشكلةُ .ذاِرَ يف التقرير يف رأي

اإلجراءات للتغلب عل هذه املشكلة ومنها2« :ــ ويادة

اإليرادات و قليل املصروفات ــ وهذا أمر طبيعي ــ للوصول ىل نقطة التواو
ب

اإليرادات واملصروفات ،مع ا افظة عل املستويات املقبولة للبطالة
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وويادة النا ج اإل الي ،وا افظة عل متوسط ويادة الروا ب» ،ايف
ميكن طبيق هذا اإلجراء؟ ما هي اسرتا ي.ية ووارة املالية لتحقيق هذا
املطلب؟ و ُذاِرَ يف التقرير أيضًا2« :ــ طبيق مبدأ اسرتداد التكلفة الفعلية
لل دمات1 .ــ وجيه الدعم للمستحق

من املواطن » ،هل هذا يعين أننا

سنوقف ال الدعم الذي يدعم به املواطن ا تا أم أ هنا اسرتا ي.ية 2
أملرى؟ و ُذاِرَ اذلك4« :ــ ع ي دور القطا اخلاص يف االقتصاد من ملالل
املبادرات اليت من شأنها سهيل جراءات االستثمار ،والدملول يف مشاريع
استثمارية جديدة» ،حقيقةً وعل أرض الواقع ال أرى أ هنا
ذب االستثمار بل هنا

سهيالت

عقيدات اث ة ،وهنا رسوم اب ة فرض عل

املستثمرين ،وهنا مشاال واجه القطا االقتصادي يريد أ يتغلب عليها22 ،
فكيف أيله مس ولية الدين العام ما

كن هنا اسرتا ي.ية وا حة؟

حنن اوننا سلطة شريعية البد أ نشار ا كومة يف حل هذه املشكلة،
ولكن بدايةً نريد من ووارة املالية أ أ ينا حبلول لتتم مناقشتها معهم ،فنحن
لدينا يف

نة الش و املالية واالقتصادية ملرباء مت صصو من املمكن أ

يدمللوا يف أي عمق من هذه التوصيات ،وحتليلها مع ووارة املالية .ثانيًا :نريد 22
أ

كو هنا

شفافية ،فقد سبق أ طرحنا يف املا ي أثناء مناقشة

املي انية ،وأثناء مناقشة ويادة الدين العام ساؤالً عن ايفية حتقيق هذه
االسرتا ي.ية؟ وأعتقد ــ معالي الرئيس ــ أنك وجهت بس ال ىل ووير املالية
عن ايفية حتقيق هذه االسرتا ي.ية؟ وشكرًا.

22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور منصور

مد سرحا .

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أود أ أ وجه بالشكر ا

يل ىل 22

رئيس وأعضاء الل.نة فقد قاموا بعمل اب جدًا ،وهو عمل جبار ،وأنا أعترب
أ هذا التقرير جامع وشامل وفيه الكث من املربرات اليت دعونا ىل
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املوافقة عل

وصية الل.نة .اما أ قدم بالشكر ا

يل ىل ووارة املالية عل

ما جاءوا به يف التقرير من معلومات خمتلفة وشاملة ،ال أنه لدي مالحظة
حول اإلجراءات ــ اليت طر ليها األخ أيد به اد ــ ولكنين سأ طر ليها
من جانب ملر ،عندما قرأت اإلجراءات اليت ذار ها ووارة املالية يف التقرير
أجد ليات لتنفيذ هذه اإلجراءات ،وعادة اإلجراء ينتهي بآلية لتنفيذه ،و ذا 2
اانت لية التنفيذ غ موجودة يف اإلجراء ،فإ هذا ال يعترب جراء ،و منا
يعترب طلعًا أو هدفًا أو متنيًا؛ عل سبيل املثال البند األول ،الذي هو أهم بند،
جاء فيه «ويادة اإليرادات و قليل املصروفات للوصول ىل نقطة التواو ب
اإليرادات واملصروفات ،مع ا افظة عل املستويات املقبولة للبطالة وويادة
النا ج اإل الي ،وا افظة عل متوسط ويادة الروا ب» ،هذا ليس جراء22 ،
فاإلجراء له أدوات نفيذ ،وما

ذار أدوات التنفيذ ال يعترب جراء و منا

يعترب متنيًا أو طلعًا ،مبعن لو و عنا المت

أمام هذا البند حبيث ينص

عل التالي « :تطلع ووارة املالية ىل ويادة اإليرادات واملصروفات ،مع ا افظة
عل املستويات املقبولة ،»...أين لية التنفيذ يف هذا اإلجراء؟ أعتقد أ اإلجراء
أ

يف البند الرابع فقط الذي ينص عل  « :ع ي دور القطا اخلاص يف 22

االقتصاد ،من ملالل املبادرات اليت من شأنها سهيل جراءات االستثمار،
والدملول يف مشاريع استثمارية جديدة» ،هذا البند يعد طلعًا وهدفًا ،ولكنه
حتول من هدف ىل جراء ألنه ذارت فيه أدوات التنفيذ من ملالل سهيل
جراءات االستثمار ،ومن ملالل الدملول يف مشاريع استثمارية جديدة،
22

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ بسام

اعيل البنمحمد.
22

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ مشكلتنا ليست يف الدين العام
نفسه ،أل الدين العام حبد ذا ه ليس مشكلة ،حنن مشكلتنا يف أ
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اقتصادنا غ متنو  ،ونعتمد عل النفط بدرجة أوىل ،هذه هي املشكلة
الرئيسية ،واما علمو أ الدين العام لليابا يفو نسبة  ،%222و يع
الدول لديها دين عام ،ولكن اعتماد اقتصادنا عل النفط فقط هو املشكلة
الرئيسية ،وهذا ما جيب الرتاي عليه اليوم .هل هنا حاجة ىل االقرتاض؟
نعم هنا

حاجة ىل االقرتاض ،ولكن ماذا سنفعل بعد االقرتاض؟ هل 2

سنستمر يف االقرتاض؟ أم أ هنا حلوالً للمشكلة حبيث يكو اقتصادنا
متنوعًا ،وحبيث ال نعتمد عل أسعار النفط فقط ،و ذا هبطت نضطر ىل
االستدانة ،و ذا ار فع صرفنا أاثر عل مشاريع نموية .اما علمو حنن
ليس لدينا وفرة ناجتة عن ار فا أسعار النفط ،ولدينا الت امات ال ساعدنا
عل التوف  .أ وجه بالشكر ىل معالي ووير املالية عل

عاونه معنا يف الل.نة 22

وعل جابته عن ساؤالت األعضاء ،ولكننا حباجة ىل جهة نفيذية مس ولة
عن االقتصاد ،حبيث ضع السياسة االقتصادية للدولة ،وحبيث كو
مس ولة عن نفيذها ،وليس فقط قوم بو ع السياسة االقتصادية وجهات
أملرى قوم بتنفيذها ،البد أ كو هنا جهة يف السلطة التنفيذية مس ولة
عن و ع السياسة االقتصادية ومس ولة عن نفيذها اذلك ،وبالتالي 22
نستطيع أ نعرف من ملالهلا التالي :أين وصلنا يف نويع مصادر الدملل غ
النفطية؟ وما هي نسبتها يف النا ج اإل الي؟ هذه األمور البد من و عها يف
االعتبار أاثر من مسألة الرتاي عل الدين العام نفسه ،ف.ميع الدول يف
العا

قرتض ،ودائمًا معالي الووير يقول ــ وانا أ فق معه ــ نه ليس بودنا أ

نقرتض ،وفعالً حنن ليس بودنا أ نقرتض ،واالقرتاض يف حال او

22

االقتصاد منتً.ا ال مشكلة فيه حبيث يتواوى مع اإلنتا  ،وبالتالي بإمكا
الدولة أ

سدده ،ولكن البد أال يكو اقتصاد الدولة مر بطًا بأسعار

النفط ومببيعات النفط ،وعندما هبط يرادات النفط ضطر الدولة ىل
االقرتاض ،من الوا ح اآل أ أسعار النفط لن ر فع باألرقام اليت رأيناها
سابقًا ،وهذا م شر عل أننا سوف نضطر ىل االقرتاض أاثر ،والبد أ
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22

كو لدينا سياسة اقتصادية ،وجيب علينا نويع مصادر الدملل و قليص
الف.وة ب االقرتاض واملصروفات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
2

شكرًا ،فضل األخ عبدالوهاب عبدا سن املنصور.

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ىل الل.نة .قرأنا التقرير
واطلعنا عل األرقام والتفاصيل اليت بعث عل القلق .يُالحظ أ الع .يف
املي انية ير فع سنة بعد سنة حت وصل ىل هذا املستوى املقلق ،الذي سوف 22
يالمس قريبًا  22مليارات دينار ،وهذا رمبا ي يد عل  %62من النا ج ا لي.
ملدمة هذا الدين سوف كلفنا حوالي  422مليو دينار سنويًا ،أو رمبا
أاثر ،وهذا املبلغ يُعترب اب ًا بالنسبة لينا يف مملكة البحرين .وملعا ة
هذه األومة سارعت ا كومة ىل االقرتاض ،وهذا هو الطريق األسهل ،ال
أ ذلك يُضاعف الدين العام ،بدليل ضاعف الدين العام  1مرات يف أقل من 22
 2سنوات .ننا نتفهم موقف ا كومة ا الي بطلب رفع سقف الدين العام
خلطورة ما قد ين.م عنه نتي.ة عدم الشرو يف االقرتاض من أثر اخلدمات
األساسية املقدمة ىل املواطن
ندر

ودفع روا ب موظفي ا كومة ،ولكننا

يعًا أ ال يادة املضطردة يف مستوى الدين العام هي سياسة ال

ميكن االستمرار فيها عل املدى املتوسط والبعيد .لقد مت م ملرًا ختفي

22

درجة االئتما ململكة البحرين من قبل البنك الدولي ووااالت التصنيف
االئتمانية األملرى ،وما نتمناه هو أال ي ثر ذلك عل الفة الدين العام وقيمة
الدينار البحريين مقابل العمالت العاملية األملرى ،حبذا لو نسمع من أصحاب
الشأ يف ا كومة ما يطمئننا يف هذا الصدد عل مستقبل اململكة،
22

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ ملالد
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العضو خالد حممد املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أشكر الل.نة عل

قريرها الوايف اما

عود نا دائمًا ،وأشكر حضور معالي الشيخ أيد بن

مد ل ملليفة ووير

املالية يف هذه املناسبات دائمًا لتمك املصداقية والشفافية يف هذه املوا يع.
ويسرني أ أقتبس من رأي الل.نة ومالحظا ها يف الرقم  7و ،8حيث رى 2
الل.نة

رورة عادة النظر يف سياسة االستثمار و فعيل الدور التنموي للقطا

اخلاص حبيث يتم شرااه يف قامة مشاريع البنية التحتية واذلك املشاريع
االستثمارية اليت ساهم يف نشيط ا راة الت.ارية و جياد فرص عمل،
اما رى الل.نة أ االقتصاد حباجة ىل امل يد من اإلجراءات لتحفي ها،
لكنها

شر ال من بعيد وال من قريب ىل هذه األمور .سأ رب مثالً وهو 22

أ مملكة السويد ،مثلها مثل دول اخلليج ،نتج النفط و بيعه ،ولكنها ال
دملل يرادا ه يف املي انية العامة للدولة ،بل شرتي ...

الرئيـــــــــــــــس:
22

عفوًا ،أنت قصد النرويج.

العضو خالد حممد املسلم:
ال ،أقصد السويد ،فالنرويج انته النفط لديها بعد  22سنة .السويد
من املي انية العامة و منا شرتي به أصوالً ،ودملل

ال در يرادات النفط

األصول يدملل يف مي انية الدولة ،وهي لديها صناعة ووراعة ،ودملل الفرد 22
صارمة

د التهرب من

لديها مر فع ،ولكن لديها شريعات وقوان

الضرائب ،وملصوصًا األفراد والشراات .مملكة اليابا

صرف  %4من

مدملوهلا القومي يف ر
أي

لة ىل اليابا

ة اللغات ىل اللغة اليابانية ،وال رت فرصة لدملول

ال و رتجم ىل اللغة اليابانية ،حت ال وجد فرصة يف

سو العمل لدملول أي أجن

يغ نظامها ،وهي بلد صناعي ال متلك النفط22 ،

و ضع مُنَظِّرًا يف املصنع ال عالقة له ال أ يغ ما هو قائم باستمرار لكي
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يُنتج وي يد الدملل ،فتضع العامل الفين يف املصنع وال عالقة له بالعامل
اإلداري ،ورمبا يكو را به أاثر من العامل اإلداري .هذه ليست املرة األوىل
اليت ين ل فيها سعر البرتول ،بل ن ل سابقًا ىل  6دوالرات للربميل ،ثم ار فع
ىل  222دوالرًا للربميل ،حنن سنتعامل ــ

شاء ا

ــ مع الو ع ا الي اما

هو معهود منا .حنن اآل يف عصر التكنولوجيا الظاملة اليت ال رى ال بع
املادة ،و

2

نسبق املادة فهي ستسبقنا ،وعلينا أ نتعامل معها االدواء

الذي ال خيلو من األ رار ا انبية ال أنه يعا نا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
22

شكرًا ،فضلي األملت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أود أ أشكرام عل ما استلمناه منذ
يوم اخلميس ،هذا الرم الذي ميثل شهداء الواجب ،وندعو ا

العلي العظيم

أ يتغمدهم بواسع ريته ويروقهم جنا ه ويلهم أهلهم الصرب ويهبهم األجر 22
والسلوا  .اا ذلك جهدًا يستحق أ نشيد به ونشكرهم عليه ،وعل
مشروعهم بت صيص ريعه ألسر الشهداء .خبصوص هذا املرسوم بقانو أود
أ أشكر ا كومة عل البادرة اليت قامت بها عندما استدعت رؤساء
نيت الش و التشريعية والقانونية و نيت الش و املالية واالقتصادية يف
جملسي الشورى النواب ونوابهم ،اانت لك بادرة طيبة قدمت فيها 22
ا كومة بيانًا يتحدث عن املراسيم ــ  22مرسومًا قريبًا ــ اليت مت داوهلا
جرائيًا من الناحيت الشكلية واملو وعية حول مو و ومربرات االستع.ال
يف صدار هذه املراسيم ،وقد جاءت ح مة من املراسيم فشكلت هذه
اخلطوة بادرة عاو ب

السلطت  ،فكا معالي ووير املالية ومعالي ووير

العدل واألخ رشيد املعرا وعدد من الووراء أصحاب الشأ باملراسيم املوجودة 22
حا رين ،ورمبا حنن املتلفنا هنا مع بع
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والقانونية مب.لس النواب بشأ هذا املرسوم باعتبار أنهم رأوا فيه شبهة عدم
دستوريته ولكننا انتهينا ىل مسألة دستوريته باعتبار أ مربرات االستع.ال
وافرت شكالً ومضمونًا يف هذا املرسوم ،الذي ال يوجد بشأنه املتالف ب
ا كومة والسلطة التشريعية أو املواطن

املتابع

ملسألة املي انية العامة

خبصوص امل اوف اليت وجد يف هذا املرسوم ،ولكن مربرا ه فرض املوافقة 2
عليه بالشكل التفصيلي الذي مت شرحه من قبل املقرر واذلك رئيس
اجمللس واإلملوة األعضاء ،لن أارر ما أث بشأنه باعتبار أ الكث من
املواطن موجودة يف التقرير ،واث ما يُحمّل معالي ووير املالية مس ولية
امل اطر وعدم و ع االسرتا ي.يات وعدم وجود بيا يُب أوجه الصرف أيضًا
خبصوص ما مت اقرتا ه مسبقًا واذلك مبلغ االقرتاض ا الي والقادم22 .
هنا ختوف يطرح دائمًا ،وهو أنه حت فوائد الدين العام وصلت ىل مبلغ
يث القلق ىل حد أنها كاد قارب قيمة اقرتاض أحد الديو العامة .أود يف
هذا ا انب أ أوجه اليوم ــ مع ما فضل به األخ بسام البنمحمد وأيضًا
الل.نة يف قريرها ــ ىل أنه البد من نويع مصادر الدملل ،حنن لدينا 1
ووارات معنية مبسألة نويع مصادر الدملل ،حيث ننا حنتا فعالً ىل نقلة 22
نوعية للتعاطي مع مسألة جذب االستثمار واذلك ا ال بالنسبة ىل
السياحة .رغم أ مملكة البحرين ستقطب املستثمرين والسياح ــ حيث نها
بوبة يف جمالي االستثمار والسياحة ــ فإ اإلجراءات ــ لألسف الشديد ــ
اليت اعتدنا عليها يف جمال جذب املستثمرين حتتا فعالً ىل نقلة نوعية
جرائيًا .حنن لدينا اآل مرسوم يتعلق مبو و الس.ل الت.اري ،وهنا جهود 22
بذل ،وأنا أشيد جبهود األخ وايد ال ياني فيما يتعلق بتعاطيه مع املستثمرين،
فمنذ فرتة قص ة التق ش ص به بدو موعد يف مكا ما وقال له
شيئًا يريد قدميه وحيتا

ىل أرض مبواصفات معينة ولكنه

لديه
ع بعدم

وجودها ،فقال له األخ وايد ال ياني عال لنبحث مشروعك ونرى ما ميكننا
عمله .الذي حيصل اليوم يف جمال االستثمار هو عرقلة العرض ،وعرقلة 22
التس.يل ،وعرقلة اإلجراءات ،وحت بالنسبة ىل التس.يل اإللكرتوني حيث
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أ ي شراات اربى لكي س.ل لكرتونيًا ال أنها صل ليها مباشرة
رسائل بوجود مللل يف النظام ،هذه واجهة البلد ،وبالتالي البد أ يكو
لديك نظيم فئوي لطبيعة النظام اإللكرتوني بالنسبة ىل املستثمرين ،اليوم
ذا أ

مستثمر باستثمارات اب ة ويريد أ يس.ل س.يالً نوعيًا فالبد أ
2

عطيه األولوية يف التس.يل .هذه املالحظات مت رفعها ولكن حت اآل
نلمس فيها أي حتر  .املسألة ليست مسألة بسيط جراءات مبوجب القانو
أو التشريع ،و منا البد أ يكو لذلك فعيل من الناحية العملية ،حت
مرا املستثمرين أعتقد أنه حيتا

ىل حتريك األمور ،ولن يتأ

هذا

باالجتما مع قطا املستثمرين أو رجال األعمال املعتاد اللقاء معهم فقط ،بل
ينبغي فتح القنوات مع ا هات سواء ا امي

أو املس.ل

أو املدقق

أو 22

ا اسب واذلك املستثمرين من الدول األملرى ،جيب عليك أ لتقي بهم
حت

عرف أين اخللل لديك يف مو و االستثمار لكي عمل عل

صالحه.

األمر ذا ه بالنسبة ىل السياحة ،قبل أسبو صدر قرير يب أ معدل حضور
السعودي

ىل البحرين ير فع مبعدالت غ مسبوقة ،حيث سأل أحد اإلملوة

السعودي  ،ماذا قدم البحرين من برامج سياحية للسائح ؟ حنن أيضًا 22
حنتا ىل نقلة نوعية يف العمل السياحي يف البحرين ،وطاملا أ لدينا بدائل
ل معانا نا خبصوص اخنفاض سعر النفط ،فباملقابل حنن حنتا فعالً ىل
ذلك ،والعبء ال يكو عل ووارة املالية فقط ،فعملها هو جياد امل ار ،
ومعرفة ايف نسد الع .ومن أين نوفر اإليرادات واملصروفات ،ولكن عل
الووارات األملرى أ جتتهد يف جمالي االستثمار والسياحة ،وأنا ال أقصد 22
بذلك الووراء بقدر ما أقصد اإلدارة التنفيذية لألقسام امل تلفة .باإل افة ىل
ذلك حنن نعمل عل مسألة الع .ا اصل ،حنن نأمل أال يكو الرتاي
عل مو و االقرتاض فقط عند قديم أي مرسوم لينا .رمبا حنن يف جملس
الشورى يدنا مغلولة من الناحية التشريعية ،ولكننا نوجه أيضًا اإلملوة النواب
ىل أنه منذ اآل ينبغي عليهم املتابعة مع ا هات املعنية يف مسألة املرسوم 22
و نفيذه وأوجه صرفه وال املسائل املتصلة به ،وال ننتظر حت يأ ينا مرسوم
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ملر ونسأل ماذا فعلتم باملبلغ الذي حدد مبوجب املرسوم األول؟! هذا الرتاملي
ال يفيد يف عملييت املتابعة والضبط .أنا مع اآللية اليت عمل بها الدولة اآل
لتحصيل الديو  .بالنسبة ىل رسوم الكهرباء واملاء ،واخلدمات اليت قدم من
الدولة ،الوا ح أنه استهدف امل سسات الصغ ة بالرغم من أ ديوا الرقابة
املالية واإلدارية بيّن أ هنا شراات اربى عليها مديونيات اربى

يتم 2

حتصيلها مبثل اآللية واإلجراءات اليت متت عل امل سسات الصغ ة عرب
القطع املباشر للكهرباء ،و ر ب عل ذلك أمر جيد وهو قيام ال من ختلف
عن سداد الرسوم ا كومية بسدادها ومت و ع نظام سداد ميسر للمديونية
أو القطع ،وأ ذار أنه يف هذا اجمللس مت قديم مقرتح بشأ ا  .اإلداري
ينظم مثل هذا األمر الذي يتم اختاذه اآل ولكن أيضًا من دو نظيم مع 22 .
ذا بدأت الدولة بالقطع وحتصيل قيمة رسوم هذه اخلدمات في.ب أ

طال

يدها ال من عليه دين هلا ،ويُر كن ىل قانو ديوا الرقابة املالية فيما
يتعلق بتحصيل هذه املبالغ .ال ميكن اليوم أ عاني بع

ا هات من أعباء

مالية وبالتالي ال أقا يها أو أرفع عنها حتصيل الديو أو ال أقطع عنها
الكهرباء ،بل بالعكس ذا اختذت مثل هذه اإلجراءات اليوم فسيلت م 22
الكل؛ أل قطع ساعة واحدة من الكهرباء يف لك امل سسات يرت ب عليه
ملسائر ،فلذلك وجتنبًا لتلك اخلسائر ستست.يب و دفع ما عليها من
الت امات .فيما يتعلق مبرسوم البنية التحتية هذا أمر يكلف الدولة الكث ،
وملاصة يف بع

العقارات املر بطة باملطورين العقاري الذين هلم ربح منها،

فقد شهدنا الكث من املشاريع اليت أُقيمت وبيعت و

يستلمها مالكوها 22

أل البنية التحتية غ مهيأة ،وعند احتساب قيمة لك البنية التحتية جندها
ضاهي قيمة املشرو ذا ه ،فالشرااة ما ب القطا اخلاص وا كومة يف
هيئة البنية التحتية اليت يستفيد منها القطا اخلاص اليوم مس ولية وواجبة،
فطوال الفرتة السابقة اا يرتبح والبد عليه اليوم أ يشار يف بناء البنية
التحتية .وحنن جند أ أحد املراسيم اليت مت قدميها متعلق مبو و البنية 22
التحتية .اا هنا س ال موجه من قبل الل.نة وهو :أين سيتم وجيه صرف
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هذا املبلغ؟ وملاصة أ ج ءًا منه مت سديد ج ء من ملسائره ،فأمتن عل األخ
ملالد املسقطي أ يب لنا فاصيل هذا األمر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
2

شكرًا ،فضل األخ نوار علي ا مود.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ىل أعضاء الل.نة ورئيسها
عل جهودهم يف جناو هذا التقرير .معالي الرئيس ،البحرين مثل غ ها من
العديد من دول العا

اليت عاني ار فا الدين العام .الدين العام حبد ذا ه 22

ــ اما ذار األخ بسام البنمحمد ــ ليس مبشكلة منا املشكلة يف عدم
السيطرة عليه والتحكم فيه .هنا الكث من األمثلة لدول استطاعت عال
الدين العام ونذار عل
ختفي

سبيل املثال يف التسعينيات استطاعت اندا

دينها العام بنسبة الثلث ملالل

س سنوات عن طريق ختفي

املي انية و رشيد اإلنفا  ،هذه الطريقة هي طريقة فعالة وسليمة للسيطرة 22
عل الدين العام .اذلك رايا يف عام 2222م عانت أومة مالية حادة
ولكنها متكنت يف أقل من عشر سنوات من ملف
عن طريق ويادة النمو االقتصادي وختفي
وختفي

دينها العام ىل النصف

املي انية و عديل سعر صرف العملة

أسعار الفائدة .معالي الرئيس ،ملعا ة الدين العام البد من البدء يف

نويع مصادر الدملل ــ اما ذار ملواني الذين سبقوني بالكالم ــ ومصادر 22
النا ج ا لي .البحرين لديها مصادر دملل متنوعة ولكنها حتتا ىل االهتمام
بها و نميتها ومن أهم هذه املصادر قوية القطاع املالي واملصريف وملصوصًا
جمال الص فة اإلسالمية حيث متتاو البحرين بكونها من أقوى دول املنطقة
يف هذا اجملال .اذلك االنفتاح والتسهيالت يف جمال السياحة حيث يسهم
ذلك يف ويادة النا ج ا لي من عدة نواحٍ مثل نشيط القطا الفندقي 22
وشراات الط ا وغ هما من اخلدمات .معالي الرئيس ،منذ سنوات
وا ميع يطالب بتنويع مصادر الدملل وعدم االعتماد عل دملل النفط،
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ولكن حت يومنا هذا ماوال الو ع عل ما هو عليه .من الضروري حتديد
معوقات نويع مصادر الدملل والعمل عل حل هذه املشاال والبدء يف التنفيذ
فورًا ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ

يس يد الرميحي.

العضو مخيس محد الرميحي:
نة

شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ىل اإلملوة أعضاء

الش و املالية واالقتصادية عل ا هد الكب الذي بُذل يف عداد هذا 22
التقرير .سيدي الرئيس يف ظل هذه الظروف وبكل أسف أقول

هذا

املرسوم لن يكو األمل يف ظل هذه الظروف االقتصادية اليت متر بها
املنطقة .وقد أشار األخ ملالد املسقطي رئيس الل.نة ىل أ ال التحليالت
االقتصادية أو معظمها قول

أسعار النفط ستكو ملالل السنوات الثالث

القادمة يف نفس مستوى األسعار اآل  ،مما يعين أنها ستكو من فضة22 .
واليوم حنن يف أمس ا اجة ىل مراجعة ال اخلطط االقتصادية اليت يف
وئها مت عداد املواونة السابقة ،اما علمو أ املواونة السابقة مت
اعتمادها عل أسا

 62دوالرًا لربميل النفط وسعر برميل النفط اليوم يف

حدود  12دوالرًا ،لذلك أرى أنه جيب أ كو هنا مراجعة شاملة للمواونة
اليت مت قرارها ،وملصوصًا أنها فقدت ما يقارب النصف من السعر األسا
الذي قُدرت عليه .ال ميكن ألي عاقل أ يتصور أ هنا

22

دولة ما قوم

باالقرتاض من أجل االقرتاض بل البد من أ هنا أسبابًا جوهرية دعوها ىل
االقرتاض .اما علمو حكومة مملكة البحرين

قصر يف يوم ما يف

سديد الت اما ها جتاه مواطنيها بصفة أساسية ومن ثم الت اما ها الدولية
األملرى .أيضًا حنن

نطبق املثل القائل (احفظ قرشك األبي

لليوم 22

األسود) ،اانت أسعار النفط ملالل السنوات الثالث املا ية قد وصلت ىل
حد  242دوالرًا واليوم هي  12دوالرًا ،لذلك حنن يف السلطة التشريعية
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وا كومة ساهمنا يف ويادة أعباء عل املي انية من ملالل مشروعات
كن مدروسة بشكل جيد ،وبالتالي أرهقت املواونة ويلتها أعباء اب ة
وظلت هذه األعباء مرتاامة سنة بعد سنة .ال شك أ األسباب اليت ذار ها
الووارة يف معرض قدميها هلذا املرسوم هي من الوجاهة واملصداقية اليت
حتتم عل جملسكم املوقر املوافقة عل هذا املرسوم لعدم وجود مليار ملر 2
ملعا ة هذا الع .الكب أو اهلائل يف املواونة العامة .اإلملوة األفا ل الذين
سبقوني بالكالم األخ بسام البنمحمد واألملت دالل ال ايد واألخ نوار ا مود
ذاروا

رورة نويع مصادر الدملل ،حنن منذ السبعينيات نسمع بهذا
يتم استثماره بالشكل ا يد ،فقد

الكالم ولكن لألسف الشديد

عناه اث ًا وا كومة أيضًا قالت نها سع
ولكن عل أرض الواقع هل هنا

ىل نويع مصادر الدملل22 ،

نويع ملصادر الدملل؟ هنا ملطوات قد

كو مل.ولة ولكنها ال ليق مبستوى الو ع الراهن .حنن نعلم أ النفط
سلعة نا بة وسيأ ي يوم ما سوف ختتفي فيه هذه السلعة ،لذلك جيب عل
ا ميع أ يتحمل مس وليا ه وأ يعاجل هذا املو و جبد .أنا أعلم أ الكل
يعمل جبد

له ولكن اما أشرنا جيب معا ة مو و

نويع مصادر 22

الدملل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت سوسن حاجي قوي.

22

العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا املرسوم حيدد سقفًا أعل لالقرتاض
ست دمه الدولة لسد الع .لديها يف أي من ا وانب املهمة .وافق جملس
النواب عل أ يكو هذا السقف  22مليارات دينار واألمر حاليًا

ل نظر

يف اجمللس ،وأؤاد جمددًا أ القرار النهائي س اعي املصلحة العامة .معالي 22
الرئيس ،ال أحد يريد أ يكو مدانًا ألنه اما يقال (الدين هم بالنهار وأر
يف الليل).

يعنا يعلم ا الة االقتصادية غ ا يدة اليت وصلنا ليها نتي.ة
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هاوي أسعار النفط ملستويات قياسية

بلغها منذ قرابة عقد من ال ما .

أعتقد أ ــ حبسب ما أ ذار ــ سعر الربميل الواحد يف عام 2222م اا 22
دوالرًا ،ذا اانت املعلومة صحيحة ،فتهاوي السعر أدى ىل ار فاعه أيضًا،
رورة البد منها .أؤاد ثقتنا مبتانة

لذلك اا رفع سقف الدين العام

االقتصاد البحريين وهذا ليس االمي و منا االم واالة التصنيف 2
االئتمانية ( )FITCHاليت أشارت ىل جناعة اإلجراءات ا كومية األمل ة مثل
عادة وجيه الدعم ،اما أ هذه الواالة ثبتت التصنيف االئتماني للبحرين
يكن جيدًا فهو عل األقل ليس ببالغ

عند مستوى ــ حبسب ما قالوا ــ

اخلطورة ،لكن هذا ال ينفي مس وليتنا يف أ يعمل ال يف مكانه عل
وقف ارة ثلج الدين العام و عاد ه ىل ا دود املقبولة .جيب علينا أ نفكر 22
با لول من دو أ نصاب بالرعب ،وأملطر ما ميكن أ حيدث هو أ
رعبنا هذه األومة فنتوقف عن اإلنفا عل الصعيد الش صي ،ويتوقف رجال
األعمال عن االستثمار ،و توقف ا كومة عن متويل املشاريع عندها تفاقم
األومة االقتصادية ألسباب غ مربرة .ا مد
وأنا أقول ننا

شاء ا

أ شيئًا من هذا

حيدث،

قادرو عل ختطي هذه املرحلة الصعبة اما سبق 22

أ ختطينا التداعيات السلبية لألومة املالية العاملية عام 2228م واذلك يف
عام 2222م وملرجنا منها أقوى.

مس وليتنا من شوري

ونواب وحكومة

وهيئات ــ مثل جملس التنمية االقتصادية ــ والشعب أ نعي بو وح دورنا يف
ختطي هذه املرحلة االقتصادية الصعبة وأ نبتكر هلا حلوالً غ
لت طيها .أعتقد أنه

قليدية

األوا لتوجيه االستثمارات ىل قطاعات البن التحتية 22

والتعدين والصناعات التحويلية،

افة ىل التدريب وا امعات وغ ذلك،

ورفع مساهمة هذه القطاعات يف االقتصاد الوطين .حنن يف جملس الشورى
لسنا ببعيدين عن املست.دات والتطورات اليت متر بها املرحلة واملنطقة اكل
بفعل املتغ ات يف أسعار النفط وغ ها ،وهذا األمر حا ر ملالل مناقشات
اجمللس لكل املوا يع ،وملاصة املتعلقة بالشأن

املالي واالقتصادي؛ وذلك 22

رص اجمللس عل ا فاظ عل الو ع االقتصادي واستقراره ،ومملكة
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البحرين اختذت العديد من اخلطوات يف هذا الشأ للحفاظ عل الو ع
االقتصادي من ملالل جراءات لرتشيد اإلنفا من دو املسا

مبكتسبات

املواطن  ،متثلت يف دمج العديد من الووارات وامل سسات ا كومية ،والبدء
يف نفيذ سياسات وجيه الدعم ىل مستحقيه ،وغ ها من األمور اليت يتم
حبثها باستمرار لرتشيد النفقات ،حيث شكلت ا كومة
الكث من ا وانب اليت ميكن عربها ختفي

انًا لبحث 2

اإلنفا  ،وأعتقد أ جملس

الشورى قام بهذا الدور من ملالل رشيد النفقات مبا يتناسب مع وجهات
اململكة .سيدي الرئيس ،صنفت البحرين بـ ( )BBB-يف قوة اقتصادها،
واما علمو أ أمريكا صاحبة أقوى اقتصاد يف العا  ،وهي صنفت بـ
( ،)AAAوهذا معناه أ االقتصاد البحريين مت لف بست درجات ،أي حنن يف 22
املتوسط ،ذا قلنا )DDD( ،)CCC( ،)BBB( ،)AAA( :فنحن يف املتوسط،
وأوجه س الي ىل معالي ووير املالية أو ا كومة :باألمس قرأنا يف الصحف
أ مصرف البحرين املرا ي يرفع سعر الفائدة األساسي بأثر فوري ،وحنن
نعلم أ رفع سعر الفائدة يف أمريكا جيذب رؤو

األموال ليها من األسوا

الناشئة حتديدًا ،ويضغط عل املصارف املرا ية ،وسي دي ىل راود؛ أل
املستثمرين سيودعو

أمواهلم يف البنو

22

املرا ية وقد كو البنو

اإلسالمية أيضًا ،ولكن هذا سي دي ىل راود املشاريع يف الدولة ،و ذا
اانت ا كومة ريد أ
هذه املبالغ يف هذه البنو

ستثمر يف املشاريع األساسية وا يوية فستود
حت

ستفيد من الفائدة او الفائدة رُفعت،

وأ ساءل :ما هي ملطتكم يف حال حدوث هذا األمر؟ هل االقرتاض الذي 22
ستأملذونه و ودعونه للمشاريع سوف ي ثر؟ وحنن سوف نتأثر سلبًا ،صحيح
أ السو األوروبية وسو الص وسو اليابا هي اليت سوف تأثر ،ولكن
ماذا عن السو البحرينية يف ظل طلعنا ىل جذب االستثمارات؟

و ولي

العهد ملالل رؤسه الل.نة االقتصادية ــ منذ أسبو أو  22أيام أو أاثر من
ذلك ــ قال :ننا سوف ندعم هذه االستثمارات ،فما هي ملطتنا يف مملكة 22
البحرين يف هذا املو و ؟ وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ ف اد أيد ا اجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي لكل من كلم ،يبدو األمر 2
واأ ووارة املالية هي املس ولة عن هذا الدين العام و ض مه وجتاووه
ا دود ،واأننا ننظر مبنظار أسود ىل مستقبل قادم ،ووارة املالية لديها
يرادات ومصروفات ،واملصروفات أصبحت أاثر من اإليرادات ،والبد أ
غطي هذه الف.وة ب

املصروفات واإليرادات باالستدانة من الداملل أو من

اخلار  ،وال دول العا

ستدين ،واألخ بسام البنمحمد ذار اليابا

باألرقام امثال ،وأمريكا صاحبة أقوى اقتصاد يف العا

22

ودينها العام

بالرتيليونات ،فهل ووارة املالية مس ولة عن اخنفاض أسعار النفط أو عدم نو
مصادر الدملل؟ ال أعتقد أ هذا من مس ولية ووارة املالية ،هنا

جهات

أملرى يف الدولة هي املس ولة عن مثل هذه األمور؛ أعتقد أننا جيب أال حنمل
ووارة املالية أاثر من مس وليتها .األخ ملالد املسلم ذار أ السويد ال دملل 22
يرادات النفط يف املي انية العامة ،وحنن لو قمنا بعدم دملال يرادات النفط
يف املي انية العامة للدولة فلن نستطيع حت أ نأال (ملب وباجله) .هنا
اذير وخماوف ،وقد كلمنا عن ذلك يف هذا اجمللس منذ عدة سنوات،
واألخ

ال ف رو حذر من هذه األمور من عدة سنوات ،قد يكو ذلك منذ

الفصل التشريعي الثاني أو نهاية الفصل التشريعي األول ،ولكن األمور 22
حتدث ،فمن اا يتوقع حدوث أومة النفط هذه؟ هبوط أسعار النفط من
 222دوالرًا للربميل ىل أقل من  42دوالرًا للربميل! ال دول العا

ضررت

وحنن حدى هذه الدول .حنن نتمن عل ا ميع أ يتحمل مس وليته يف هذا
الوقت ،وبع

اإلملوة ذاروا القطا اخلاص ،والقطا اخلاص لدينا

يشتكي من الرسوم اليت يدفعها ،والقطا اخلاص يف دول العا
يدفع

األملرى 22

رائب صل ىل نصف أرباحه ،حنن لدينا رسوم فقط والقطا اخلاص

يشتكي منها! شراات وم سسات عمالقة شتكي من الرسوم ،ويف بع
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دول العا يدفع القطا اخلاص

رائب شكل  %12أو  %12من دملله ،هذا

غ الرسوم اليت يدفعها ،هذا املعمول به يف دول العا  ،وحنن و
وجد لدينا

ا مد ال

رائب .ملدمات الكهرباء ،هل من املعقول أ حيصل الش ص

عل ملدمة وال يدفع مثنها؟! أنت حصلت عل ذلك من الدولة ،ولو اانت
شراات ملاصة توىل قطا الكهرباء واملاء فإ هذه اخلدمة ستقطع عنك 2
يف اليوم الثاني من عدم الت امك بالدفع ،فالدولة راعي األفراد وامل سسات
الصغ ة واألسر ا تاجة ،ولكن هذا ال يعين أ أحصل عل اخلدمة وال
أدفع مثنها .وس الي ىل معالي ووير املالية :هل ا اصل اليوم سي ثر يف سعر
صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية؟ أل هذا سيفاقم األومة وي يدها عل
الش ص العادي يف البحرين وعل ذوي الدملل ا دود وال العوائل ،هذا 22
أهم س ال لدي ،ما مص الدينار؟ نعرف أ الدينار مر بط بالدوالر ،ولكن
يف ملضم ما حيدث من أومات هل سيتأثر سعر صرف الدينار مقابل العمالت
األجنبية؟ وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عادل عبدالرين املعاودة.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم ا
رسول ا

وا مد

والصالة والسالم عل

وعل له وصحبه ومن وااله .أعتقد أ وصيات الل.نة نم عن ملربة 22

عظيمة ،ملربات مرتاامة عند أعضاء جملس الشورى الذي ي اد دائمًا أنه
افة اب ة ىل هذا البلد ،بل نه صمام أما لكث من املقرتحات،
ولكن ــ سيدي الرئيس ــ بكل شفافية أقول

ا كومة يهمها ا

ء

األمل من التقرير الوارد بعد عي املقرر األصلي واملقرر االحتياطي ،أما بقية
النقاط ــ من

رورة وأهمية ووجوب ــ فلألسف أملش أ

كو (حتصيل 22

حاصل) .اخلربة أ ي من أعضاء جملس الشورى الذين ذاروا أنهم يقدرو
الو ع ،ولكن ما هو ا ل؟ هل يطلبو من ا كومة أال عمل أو عمل من
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دو مي انية؟! ال يستطيعو  ،الهم كلموا ويُشعر بأ يف نفوسهم غصة،
ولكن السطر األمل هو املهم ،وهو وصية الل.نة باملوافقة عل املرسوم
بقانو  ،ذ شكرو  .معالي الرئيس ،ورد يف التوصية اخلامسة «اما جيب
شرا السلطة التشريعية يف و ع السياسة واخلطة االقتصادية» ،وا
أقوهلا ألني عضو جملس شورى ،وا
جملس النواب ،وا

ال

انت أقوهلا عل مدى  22سنة وأنا يف 2

انت دائمًا أنتظر رأي جملس الشورى وأقدر أعضاءه

ألنهم وبدة من مل ة طاقات البلد من اقتصادي ومالي و شريعي وريا ي
ومدرس

وأدباء ،أي (وبدة) من ال اجملاالت ،ولكن بعد التعديالت
األسئلة اليت يوجهها

الدستورية أصبح األمر مغايرًا فقد انا نستفيد من بع

أعضاء جملس الشورى ىل الووراء ،أسئلة أ ي يف الصميم من ملرباء ،وانا 22
ا حتقيق يف جملس

نأملذ املعلومات ونبين عليها مشروعات ،بل شكلت

النواب بناء عل أسئلة جملس الشورى .وهذا مثال :األملت دالل ال ايد وصي
جملس النواب بأ يتابع ،صحيح جيب املتابعة ،حنن نو ع يف مكا  ،لقيه
يف اليم ثم قول له يا
هذه التوصية جيب أ

يا أ

بتل باملاء ،ليس لدينا حل؟ لذلك أقول

نظر فيها القيادة مباشرة ،و عطاء هذا اجمللس حقه 22

ودوره التشريعي والرقابي؛ ألنه من أحسن اإل افات وهو صمام أما هلذا
فيه رجال ونساء ال نشك يف قدرا هم ،وا حوا لي أ

البلد ،وا مد

أاو صرحيًا اعاد ي ،أحد األعضاء مثال عل القدرات وا مد
يتكلم يومًا منذ أ أ ينا ال أ

بإ افة متمي ة ،وال أريد أ أصرح بأ اء.

معالي الرئيس ،أي نسا لديه شراة يهمه أمرها ،ذا أملل مس ول فيها 22
بدوره وملسرت الشراة فماذا يفعل به؟ يقيله ،هنا مس ولو ال يشغلو
 %62من مي انية املشاريع ،ملاذا يبقو يف أماانهم؟ أي

رر هذا عل البلد!

هذا معناه أ ا كومة قرتض أمواالً ثم يأ ي هذا املس ول وحيرم املواطن
من فوائد الـ  %62ومن ملدما ها ،ال أريد أ أ ي ووارات معينة ،ليس املواطن
املوجود عل رأ

اخلدمة هو من يُعط له بل أ االقتصاد البحريين حيرم من 22

نسبة الـ  %62من املي انية بسبب ماذا؟ بسبب فشل هذا املس ول أو ذا  ،ملاذا
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 42

2222/22/22م

املضبطة 22

ينفذ هذه املشاريع وحير
األملرى ،والشراات حتر
األيدي العاملة؟ هكذا تحر
أيسكت عنها؟! ا مد

الشراات ،والشراات حتر

الشراات

الت.ار الصغار ،والت.ار الصغار حيراو
ع.لة االقتصاد .مأساة جسر امللك فهد،

أ البحرين رغم ال الظروف القاسية هي أفضل

بيئة لالستثمار يف اخلليج ،ودول اخلليج هي أفضل بيئة لالستثمار يف الوطن 2
العربي اله ،ولكن لألسف

نُوجد هذه البيئة املناسبة ،ملاذا؟ بالنسبة ىل

ا سر هنا أاثر من ربع مليو ش ص ميرو عل هذا ا سر ،ومعروف
أ يف اململكة العربية السعودية اقتصاد
ي يدها من فضله ومل ه) ،وحنن ا مد

م وقوة شرائية
أعطانا ا

مة (ا

هذا املوقع ونستطيع

أ ننفتح عل اململكة العربية السعودية ،واملالحظ أ بع

الت.ار يفتحو

22

هلم جتارة هنا لوجود سهيالت للعمل ب البلدين ،لكن من سي ور البحرين
عليه االنتظار مدة  4ساعات عل ا سر وهذا من شأنه أ (يشرّد) النا
أعلم مين يف

ويطرد االستثمار ،أنا لن أارر االم امل تص ــ هم ا مد

نة

أمور االقتصاد واألمور املالية واالستثمار ــ الذي قالوه وبينوه ،فهل هنا

حكومية أملذ بهذا الكالم و تحقق منه؟ اأ ا ل هنا هو االقرتاض ،يف 22
ح

أ موقع بلدنا من مل ة املواقع يف العا  ،بلد حيبها ال من ي ورها،

فلماذا ال نستغل هذا األمر؟! هذا ا سر شريا اقتصاد للبحرين ،عل
املستوى السياحي ،وعل املستوى االقتصادي ،وعل املستوى االجتماعي،
وعل املستوى األمين ،لذا أقول جيب أ شكل

نة عليا

ل هذه املشكلة

فقط ،هذا ا سر هو شريا حياة بالنسبة ىل البحرين ،فلماذا يُهمل بهذه 22
الطريقة؟!

اا هذا املس ول هو أملو أو ابن عمك (ط ه)

اا غ

قادر عل حل هذه املشكلة ،هذا اقتصاد بلد ،وهو مستقبل النا  .بالنسبة
ىل مرا املستثمرين لقد فرحنا به ولكن ف.أة ظهرت مشاال يف النظام
وغ ه من األمور أيضًا ،لذا أقول هنا سهلوا أمور املستثمرين ،اجذبوا
االقتصاد ،هم يريدو ذلك لكن من املعروف أ املستثمر حينما جيد أي 22
وعا فإنه (جيفل) ،املشكلة ليست فقط يف اقرتاح املشاريع ،فالرؤو
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ال عمل ،والرؤو

اليت عطل  %62من املي انية جيب أال بق  ،البد من وجود

نة حكومية حتقق مع ال مس ول

ينفذ املشاريع ،و

يكن هو

املس ول عن ذلك ،فمن يعطل هو من حياسب ،ال سنة هنا  %22أو %62
من املشاريع ال نفذ ،واألده واألمر يا معالي الرئيس أننا نقرتض بينما الـ
2

 %62ندفع عنها فوائد من دو أ نست دمها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة السيد عيس بن عبدالرين ا مادي ووير
ش و اإلعالم وش و جملسي الشورى والنواب.
22

وزير شؤون اإلعالم وشؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،بودي أ أؤاد نقطة مهمة ،وهي أ السلطة
التنفيذية متمثلة يف ا كومة قدر ال التقدير ما قوم به السلطة
التشريعية من دور مهم ،وخباصة جملس الشورى ،الذي يضم ملربات هلا
جتربة و طال يف جماالت عدة ،لذلك نقدر موقف ودور جملس الشورى ،وهو 22
ما بينه أعضاء ا كومة عندما اانوا ميثلونها يف جلسات حوار التوافق
الوطين يف لك الفرتة ،جملس الشورى هو صمام األما يف العملية التشريعية
يف مملكة البحرين ،والنا نقدر هذا األمر وملت مو به ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ

ال

مد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق يف اث مما قيل هذا الصباح من قبِل
اإلملوة ال مالء بشأ الدين العام ،وهو يف ا قيقة ليس مو وعًا جديدًا22 ،
فقد حتدثنا عنه ملالل السنوات اخلمس املا ية أاثر من مرة ،سواء عند
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مناقشة مو و رفع سقف االقرتاض أو عند مناقشة املواونة العامة للدولة.
قبل أ أبدأ بودي أ أقرأ مالحظات ديوا الرقابة املالية فيما يتعلق مبو و
الدين العام ،فهذه املالحظات

سرد فقط يف عام 2224م ،منا اانت

ُكتب منذ عام 2222م ىل اآل  ،واألمور ال سنة داد قلقًا ،سأقرأ ج ءًا
منها« :لوحظ بشأ الدين العام ما يلي :عدم وجود قانو ملاص وشامل ينظم 2
يع ا وانب املتعلقة بإدارة الدين العام مثل السياسات والضوابط
واإلجراءات اليت حتدد وحتكم ح.م االقرتاض وأدوا ه واست داما ه ،مما
نتج عنه عدم و وح ا وانب األساسية التالية2 :ــ عريف وا ح ملفهوم الدين
العام ،يب عناصره ومكونا ه بدقة وحيدد ا هات اليت دملل ديونها

من

نطا هذا الدين2 .ــ حتديد وا ح ومل م ألوجه است دام القروض ،مما ي دي 22
ىل عدم حكام الرقابة عل است دام األموال املقرت ة1 .ــ سقف قانوني
ددًا عل أسا

نسبة مقبولة من النا ج ا لي

إل

الي الدين العام يكو

اإل

الي حيث ال يوفر االلت ام بسقف االقرتاض الذي يُحدد يف الوقت ا الي

مبوجب قوان ملاصة مانًا لعدم جتاوو الدين العام للحدود املقبولة عامليًا من
النا ج ا لي ــ ويستطرد التقرير ويقول ــ يعود السبب الرئيسي يف ويادة الدين 22
العام ىل ال يادة الكب ة واملطردة يف املصروفات مقابل اإليرادات مما أدى
ىل

وء ا كومة لالقرتاض لتمويل الع.ووات يف املي انية العامة للدولة».

وسأقرأ املالحظة األمل ة« :

ار فا نسبة است دام ا كومة للمبالغ

املستلمة من صدار سندات التنمية يف سديد أقساط القروض املستحقة،
حيث ار فعت لك النسبة من  %62يف عام 2222م ىل  %92يف عام 2224م22 ،
مما يش

ىل أ االقرتاض يوجه ىل ملدمة الدين العام بدالً من وجيهه حنو

متويل ع .املي انية واملشروعات الرأ الية ذات النفع واملردود العام ،»...هذه
هي مالحظات ديوا الرقابة املالية واإلملوة يف ا كومة مشكورين قرأوا
هذه املالحظات وشكلوا
ــ واما ذار بع

انًا يف العام املا ي وما قبله نتي.ة ذلك ،لكن

اإلملوة ــ ما نقوله اليوم ليس جبديد ،ما نقوله مكرر22 ،

قلناه عندما اا السقف مليارين ونص وعندما ار فع ىل  2مليارات ،وقلناه
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عندما ار فع ىل  7مليارات ونقوله اليوم عندما ار فع ىل  22مليارات ،ليس
غريبًا أ

أ ي ا كومة اليوم و طالب ب يادة سقف الدين العام؛ أل هذا

اجمللس وجملس النواب ا فقا مع ا كومة عل أ متول املواونة لعامي 2222
و2226م بالع .عن طريق االقرتاض ،وبالتالي السلطة التشريعية ا فقت مع
ا كومة عندما أقرت املواونة عل أنه مع نهاية 2226م سيكو مبلغ 2
االقرتاض  8مليارات ونصف ،هذا

اانت أسعار النفط حبسب ما هو

دد .يف ظل الظروف ا الية حتمًا ستحتا ىل أاثر من الـ  8مليارات
ونصف يف عام 2226م ،لذا أعتقد أ السلطة التشريعية مشرتاة مع
ا كومة فيما وصلنا ليه ،وذلك عندما وافقنا عل مواونة يف ظل أسعار
نفط متدنية ومصروفات ست يد يف عام 2226م عن مواونة عام 2224م ،حيث 22
اا متوسط سعر النفط يف عام 2224م  222دوالر قريبًا ،بينما بلغ متوسط
النفط يف مواونة عامي  2222و2226م حوالي  62دوالرًا ومع ذلك أ ي السلطة
التشريعية مع ا كومة و قر مواونة مبصروفات أعل ! ثم نتباا ملاذا
نقرتض ،نقرتض ألننا طالبنا مبصروفات أاثر ،نقرتض ألننا
السياسات املالية الصحيحة،

ننظر ىل

ننظر ىل مكونات املواونة ،فقد وصلنا ىل 22

الطريق املسدود .أذار يف ا ا رة اليت ألقاها األخ الداتور رجاء املرووقي
يف األسبو املا ي أنه ذار« :أ من يقرتض يدملل يف نفق مظلم» ،وحنن
اآل يف ا قيقة دمللنا ذلك النفق منذ مدة ،لكن عندما يصل سقف
االقرتاض اليوم ىل  %29من النا ج ا لي اإل الي ،حيث اقرتحنا يف هذا
اجمللس واذلك يف جملس النواب أ كو  ،%62أرى أننا سنصل يف العام 22
القادم ىل مناطق حساسة جدًا وظروف صعبة جدًا ،صحيح أ الدين العام يف
اليابا  %222ولكن لديها اقتصاد قوي يف املقابل ،لديها صناعة ،ولديها
مقومات اقتصادية قوية ،حنن ماذا لدينا؟ لدينا نفط ،ولسوء ا ظ أ سعر
النفط اليوم لن يغطي الباب األول (باب الروا ب واألجور) فبالتقديرات ا الية
ــ وليصحح لي معالي الووير ــ لن يصل دمللنا من النفط يف 2222م ال ىل مليار 22
و 122مليو ! بينما نوافق عل روا ب وأجور مبليار و 222مليو ! حنن يف أومة
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بل أومة اربى .لدي بع

التساؤالت عل

قرير اإلملوة يف الل.نة وأمتن

اإلجابة عنها ،التقرير يقول...« :أو ح معالي ووير املالية أثناء لقائه أعضاء
الل.نة أ الو ع املالي الراهن حيتم اختاذ جراءات سريعة للتعامل مع
اخنفاض أسعار النفط» ،وس الي لل.نة :ما هي اخلطوات السريعة اليت
اختذ ها ا كومة للتعامل مع اخنفاض أسعار النفط؟ وايف انعكست 2
عل املي انية؟ س الي الثاني :ذُار يف رأي ووارة املالية التالي «لذا فإنه
أمام ا كومة مليار ملر ال االقرتاض لتمويل الع .و وف
استمرارية وسرعة نفيذ املي انية» ،م ْن قال

يعد

متطلبات

االقرتاض هو ا ل؟! ماذا فعلنا
انًا ولكن

خبصوص عادة النظر يف املصروفات؟! صحيح أننا شكلنا

ح.م الوفر من الل.ا ــ اما استمعنا ــ وصل ىل  22أو  22مليونًا ،وأنا 22
أ كلم عن ع .مقداره  2222مليو ! وأعتقد أ الل.نة لديها التفاصيل حول
هذا املو و  .وبعد ذلك يتابع رأي ووارة املالية ويقول« :اما أشار معاليه ىل
أنه يف حالة صدور قانو الدين العام الذي مبوجبه مت حتديد سقف أعل
للدين العام بواقع  %62من النا ج ا لي اإل

الي فإ عل ا كومة أ

ضبط مصروفا ها يف حدود هذه النسبة» ،طبعًا هذا الكالم يتفق مع رأي 22
ديوا الرقابة املالية واإلدارية ،فنحن نريد أ يكو هنا
ونريد أ

ضبط ا كومة مصروفا ها

سيكو هنا

سقف مع ،

من هذه النسبة ،صحيح أنه

غط عل املواطن ولكن جيب أ نتحمل هذا األمر .جيل

اليوم يدفع مثن امل ايا اليت حصل عليها ا يل السابق وهي بسيطة ،ولكن
أوالدنا سوف يتحملو ما ال ميكن حتمله ،ألننا أنفقنا و سلفنا وأوالدنا 22
سوف يتحملو هذا األمر غدًا ،ألننا ىل حد اآل

نسدد ديوننا ،صحيح

أننا نقرتض ونسدد أصل الدين ولكن مقدار الدين ي داد وال يقل .ثم ذارت
الووارة وقالت« :وقد يرت ب عل ذلك اختاذ جراءات سريعة لعدم جتاوو
االقرتاض للحد املسموح به مما قد يضر الو ع االقتصادي ،وأ لدى
ا كومة اخلطط والربامج للتعامل مع هذا الو ع ،»...أرجع وأسال مرة 22
أملرى :ما هي اخلطط والربامج اليت لدى ا كومة للتعامل مع الو ع السيئ
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املضبطة 22

الذي حنن فيه؟! «...وقد سبق للحكومة أ

عاملت مع مثل هذه الظروف

سابقًا وجتاوو ها» ،صحيح أننا جتاوونا هذه الظروف ولكن يف ذلك الوقت
ام اا ح.م الدين؟! اا ح.م الدين  222مليو  222 ،مليو  ،نصف
مليار ،مليار ،يف ذلك الوقت اا هنا حرا اقتصادي ،لكن اليوم هنا
راجع يف االقتصاد ،ليس عل مستوى البحرين بل عل مستوى العا 2 ،
وأمتن عل اإلملوة يف ا كومة أ يستطيعوا التعامل مع هذا الو ع ولكن
األمر ليس وا حًا ،ألننا قمنا يف السنوات املا ية ــ وبالذات يف السنوات
اخلمس األمل ة ــ مبضاعفة ح.م االقرتاض سنة بعد سنة ،واآل وصل الدين
العام من  202مليار يف سنة 2222م ــ اما ذار اإلملوة ــ ىل حوالي 22
مليارات يف سنة 2226م .ثم أ

اإلملوة يف الووارة وذاروا يف التقرير 22

«و ت لص لك اإلجراءات يف التالي2 :ــ ويادة اإليرادات و قليل املصروفات
للوصول ىل نقطة التواو ب

اإليرادات واملصروفات» ،سيدي الرئيس،

ع .ي وصل ىل  2222مليار ،ما هي اإليرادات اليت سأويدها اي أصل ىل
نقطة التعادل؟! و ذا اانت هنا أي ويادة عل اإليرادات حتمًا فسوف متس
املواطن ،هل املواطن سيتحمل  202مليار حت لو عل مدى  4سنوات وليس 22
سنة واحدة؟! وبالتالي املشكلة األساسية هي أننا ال ننظر ىل املصروفات،
وال ننظر ىل ملاذا نصرف ال هذه املبالغ؟! منا علينا أ ننظر ىل اإليرادات،
وهذا غ صحيح ،جيب أ نعيد النظر يف سياستنا املالية ويف سياسة عداد
املواونة ،وأنظر ىل املصروفات قدر ما أنظر ىل اإليرادات .ثم ابع رأي الووارة
وقال « :وجيه الدعم للمستحق من املواطن » ،وهذا األمر

من سياسا ها22 ،

وحنن الحظنا ملا أ ينا ىل مو و رفع الدعم عن اللحم أنه
املستحق

يوجه ىل

بل أعطينا ال البحريني  ،ال حبريين س.ل يف املوقع ،هل

البحريين الذي يستلم  2الف أو أعضاء جملس الشورى يعتربو من
املستحق ؟! هل املس ولو يف الشراات يستحقو الدعم؟! ال حبريين قام
بتس.يل ا ه ،وأعتقد أ العدد وصل ىل  222ألف ش ص أو عائلة22 ،
وليصحح لي سعادة الووير ،فهل من املعقول أ هنا  222ألف عائلة ستحق
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الدعم؟! حت عندما أردنا أ نوجه الدعم ىل املستحق
الصحيحة ،وبهذه الطريقة سيكو هنا

نوجهه بالطريقة

عبء عل الدولة ،وهذا وا ح

اآل من سياسة ا كومة اليت نسمعها ملعا ة مثل هذه األمور ،فحت رفع
الدعم عن الكهرباء والنفط وغ ذلك من املمكن أال ميس ال شرائح
دودة جدًا من اجملتمع .يف ا قيقة ال أريد أ أطيل يف املو و لكن هنا

2

مشكلة حقيقية أملرى وهي أ هذا االقتصاد بدأ ينكم  ،وأنا أ كلم عن
نويع مصادر الدملل و نويع االقتصاد ،وهذا الكالم صحيح ،لكن مع
األسف ــ اما قيل أيضًا ــ هذه ا ملة قال منذ عام 2986م ،وحنن بالفعل
قمنا بتنويع االقتصاد لكن هذا التنويع ال ينعكس مباشرة عل دملل الدولة،
أل الدولة دولة رعوية وحتتا ىل ويادة مواردها ،وبالتالي البد من استفادة 22
الدولة من هذا التنويع بشكل أو بآملر حت

قوم بتحس

مدامللها ،اا

ح.م االقتصاد يف 2224م حوالي  2202مليا ًرا ،ويف سنة 2222م من املمكن
أ يصل ىل  22أو  22مليارًا و 222مليو  ،وهذا حبسب ما ذار يف التقرير،
وبالتالي حنن بالفعل لدينا مشكلة حقيقية ،ومشكلة مالية ومشكلة
اقتصادية .مالحظة أمل ة ،عندما أ كلم عن التوصية رقم  2اليت ذار ها 22
الل.نة يف مالحظا ها واليت طر ليها األخ عادل املعاودة واليت قول « :رورة
أ كو السياسة املالية مر بطة بالسياسة االقتصادية فهما ج

مكمال

لبعضهما البع  ،اما جيب شرا السلطة التشريعية يف و ع السياسة
واخلطة االقتصادية ،»..حسنًا السلطة التشريعية شار

يف و ع السياسة

واخلطة االقتصادية ،والدليل عل ذلك أ برنامج عمل ا كومة أُقر من 22
السلطة التشريعية ،لذا جيب أ نكو منصف

يف ا قيقة،

من أقر

برنامج عمل ا كومة هو السلطة التشريعية ليس بغرفتيها بل من قبل غرفة
واحدة ،وبالتالي مثل هذه التوصية ال حنتا ليها أل الدستور أعط هذه
الصالحية .لدي مالحظات اث ة ولكن سأاتفي مبا قلته وأعتذر عن
اإلطالة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت هالة رم ي فاي .

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األخ
ذارها أل هنا

شابهًا اث ًا ب

ال ف رو عل النقاط اليت 2

االمه والكالم الذي سأذاره

ولكن سأمر عليها مرورًا سريعًا .حبسب ما جاء يف ا دول الذي يو ح
مربرات رفع السقف و وويع مبلغ ال يادة ،حوالي أاثر من  %42من املبالغ
املذاورة هي لتسديد مدفوعات الديو وفوائدها ،واما ذار األخ

ال

ف رو أ هذه من النقاط اليت ذُارت يف قرير ديوا الرقابة املالية واإلدارية 22
واليت نم عن أ السياسة املالية من املمكن أال كو با كمة اليت من
املفرتض أ كو عليها أو نتوقعها من ووارة املالية .ال أرى أ االقرتاض من
أجل سديد الديو وفوائدها هو املسار الصحيح أل الديو ستستمر ولن
توقف .حنن يف سنة 2224م رفعنا سقف االقرتاض بناء عل مرسوم من  2ىل
 7مليارات ،واليوم بهذا املرسوم سنرفع السقف ىل  22مليارات ،والس ال22 :
مت سيقف االقرتاض؟ وبهذه ا الة حنن سنستمر برفع السقف لتسديد
قرو نا وفوائدها ،هذه نقطة .النقطة الثانية :اا رد ووارة املالية عل
استفسار بشأ سياسة عادة وجيه الدعم وام ستوفر هو :أ مبالغ التوف
تفاوت ومن املتوقع أ حتقق وفرًا ملموسًا ،ما هو املقصود من «وفرًا
ملموسًا»؟ انت أمتن أ أرى رقمًا ولو اا قديريًا ،وأنا متأادة من أ

22

ووارة املالية لديها دراسات فيد مبا وفره سياسة عادة وجيه الدعم .حنن
اليوم نناق

مرسومًا مبليارات ،وأعتقد أ هذه املعلومات مهمة حبيث نعرف

ما هي سياسة عادة وجيه الدعم؟ وما أثرها عل املي انية العامة؟ وايف
ست ثر يف السياسة املالية؟ وايف سيست دم هذا الوفر امللمو

الذي

ذار ه ووارة املالية؟ أعتقد أ من حقنا ــ بصفتنا سلطة شريعية ــ ومن حق 22
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املواطن البحريين أيضًا أ يكو لديه علم بهذه املعلومات حت حنقق
الشفافية والو وح الذي نطالب به ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
2

شكرًا ،فضل األخ الداتور أيد سا العري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد ال هذه املداملالت أشكر
عل

يع اإلملوة

وعيتنا بهذا املو و  ،وملصوصًا أ جمالي ليس االقتصاد ،ولكن لدي

س ال ملعالي ووير املالية :ذا

تمكن حكومة البحرين من سديد هذه 22

الديو مع أرباحها فما هي النتائج اليت سترت ب عل عدم مكانية سديد
الديو ؟ وهل هنا نظرة مستقبلية يف حالة عدم سديد هذه الديو  ،مثل:
بيع بع

املشاريع أو النفط أو مصنع األملنيوم؟ أرجو أ يو ح لنا معالي

الووير هذه النقطة ،وشكرًا.

22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أيد مهدي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بشكل عام أنا أوافق عل ما جاء يف قرير 22
نة الش و املالية واالقتصادية ،وبهذه املناسبة أ قدم بالشكر ىل األخ
ملالد املسقطي وبقية أعضاء الل.نة عل جهودهم املمي ة يف عداد هذه
التقرير .ما يهمين هنا هو املواطن البحريين ،من األمور اليت طر
التقرير هي مسألة الدعم ،الدعم وما أدرا
البداية ،وحنن

ليها

ما الدعم؟ اللحوم اانت

يعًا نعلم ماذا حدث يف هذه املسألة .بالنسبة ىل رفع الدعم 22

عن الكهرباء واملاء ،طبعًا هنا حديث عن أ املواطن لن ميس بهذا الشأ ،
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شاء ا

ونأمل من ا كومة املوقرة ــ

ضع

ــ أ

من براجمها أولوية

ا فاظ عل حقو املواطن يف هذا الشأ  .هنا نقطة أملرى وهي العمالة
األجنبية ،وا ميع يعلم ام عدد العمالة األجنبية يف البالد ،وأنا أ طر هنا
ىل العمالة األجنبية غ امل هلة وعددها اب  ،و ذا رفع الدعم عنها ماذا
سوف حيصل؟! أنا هنا ال أدافع عن العمالة األجنبية بل أدافع عن املواطن 2
البحريين ،مبعن لو أ الكهرباء واملاء رفعت الرسوم عل هذه العمالة ماذا
سيحدث؟ الشراات سوف دفع هذه الرسوم من روا ب ه الء العمالة،
وأيضًا س فع هذا العامل الفة البناء ذا أردت التعامل معه وغ ذلك،
واملتضرر يف األمل هو املواطن البحريين ،لذا أرجو من ا كومة املوقرة أ
أملذ هذا املو و بع

االعتبار ،أل هذا األمر مهم بالنسبة ىل املواطن 22

البحريين وملاصة الكهرباء واملاء .بالنسبة ىل اللحوم من املمكن أ نستغين
عنها ونتوجه ىل اللحوم البيضاء أو األ ا وغ ذلك ،ولكن الكهرباء
واملاء هما مصدرا

روريا للمعيشة وال ميكن االستغناء عنهما .نقطة

أملرى :اا بودي أ تطر الل.نة املوقرة ىل بع

األمثلة يف العا  ،مثل:

سنغافورة ،فهي انفصلت عن مالي يا يف الستينيات و يكن لديها أي شيء22 ،
حت الدفا عقدت ا فاقية الدفا مع بريطانيا ،ولننظر اآل

ىل ما وصلت

ليه سنغافورة ،فهي عترب من الدول املتقدمة صناعيًا واقتصاديًا ،والكل
يفت ر بهذه الدولة ،ولنأملذ اوريا ا نوبية يف الستينيات ،ماذا اانت؟ ملاذا
ال نأملذ بهذه األمثلة ،ملاذا ال ندر

السبل والطر اليت من ملالهلا متكنت

هذه الدول من الوصول رغم عدم امتالاها للنفط .فلننظر ىل مالي يا الدولة 22
اإلسالمية اليت نتشرف بانتمائها لينا ،انظروا ماذا لديهم ،صناعة متطورة
عل

يع األصعدة ،ملاذا ال ندر

مثل هذه الت.ارب حت نستفيد منها؟ ذا

حت لي يا سيدي الرئيس ،اا بودي لو أ األخ عادل املعاودة موجود،
جملس الشورى ملالل التعديالت األمل ة رمبا أُملذت منه بع
ولكن أريد أ أؤاد أ هذه الصالحيات
لي ــ سيدي الرئيس ــ أ أملالف من قال
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نل من مكانة اجمللس .وا ح 22
جملس الشورى ليس جهة رقابية،
2222/22/22م

املضبطة 22

أنا أعتقد أنه جهة رقابية ورمبا بطريقة غ مباشرة ،فاجمللس يسأل ويناق
وحيضر اجتماعات ،ووجود الووراء املوقرين يف هذا اجمللس مل دليل عل
ذلك ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــــس:
أيد املناعي.

شكرًا ،فضل األخ دروي

العضو درويش أمحد املناعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص الدين العام مطلوب منا املوافقة
عليه ،لكي ستمر الدولة يف يفائها بااللت امات املالية .حنن ملالل  42يومًا 22
اجتمعنا  8اجتماعات مكثفة ،وملالصة هذه االجتماعات وجدنا 22
مالحظات ،أنا ال أعرف ام أجن ت الدولة من املالحظات السابقة،
ولكنين أ كلم عن الـمالحظات العشر ا الية .هل يُفرتض عل جيلنا
ا ديد أ يطلع عل هذه املالحظات يف أرشيف املتحف الوطين؟! حنن
اتبناها ألجل دراستها بتأ ٍ ،ولذلك أنا أطالب ــ ذا اانت ا كومة جادة 22
يف هذا املو و ــ أ ك ّو

نة من السلطة التشريعية وا كومة لدراسة

هذه املالحظات .من هذا املنطلق ميكن لنا السيطرة عل الدين العام .نرى يف
قرير ووارة املالية  4بنود سوف تبناهم ،و

تطر

ىل حتصيل الديو ،

الديو اب ة ،هذا أوالً .ثانيًا :ووارة من الووارات استغلت  %1من املي انية
22

املعتمدة فقط ،ملاذا؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ

عة

مد الكع .

22
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العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ىل رئيس الل.نة وأعضائها.
البد أ نعرتف بالواقع الذي نعيشه يف الوقت ا ا ر ،املواطنو يريدو ال
اخلدمات من را ب وغ ه من ا كومة ،وا كومة

قصر يف قديم ال

هذه اخلدمات ،واقرتاحي هو فرض رسوم بسيطة عل اخلدمات اجملانية مثل 2
الصرف الصحي والعال اجملاني يف املراا الصحية ،وبذلك خنف
عل

ا كومة .اذلك هنا

العبء

مبالغ ُحوّل ىل اخلار من قبل العمالة

األجنبية ،فالبد من النظر فيها وذلك بفرض مبلغ ولو بسيط عل هذه األموال
ا وّلة ،والبد أ نكو عونًا للحكومة الرشيدة ال أ نكو

دها،
22

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األخ الشيخ أيد بن

مد ل ملليفة ووير

املالية.

22

وزيــــر املاليــــــة:
شكرًا معالي الرئيس ،معالي الرئيس أصحاب السعادة أعضاء جملس
الشورى السالم عليكم ورية وا

وبراا ه ،يسعدني أ أاو معكم

اليوم ،ويسعدني أ أستمع ىل ال هذه املالحظات اخلاصة مبو و
نقاشنا ،هنا الكث من املالحظات ال عالقة هلا مبو وعنا لن أعلق عليها22 ،
ولكن خبصوص ما يتعلق مبو وعنا وهو رفع سقف الدين العام ىل 22
مليارات ال مالحظا كم أعت بها وأقدرها ،وعمل الل.نة اا مهنيًا ىل
أقص درجة ،وال مالحظات األعضاء اانت مهنية ،وهذا ما نتمناه حنن
يف ا كومة هو العمل مع السلطة التشريعية ،أعين معكم أنتم يف جملس
الشورى واذلك اإلملوا يف جملس النواب .عندما نواجه حتديًا ،كو
قدر نا عل الوقوف معًا ومناقشة هذا التحدي بكل شفافية وو وح ،و جياد
ا لول و طبيقها هي قصة الن.اح اليت يراها العا
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22

حنن ال ندعي أ ما نقوم به هو الكمال ،فنحن نستمع ليكم دائمًا وهلذا
السبب أنا ملر املتكلم  ،أل رأيكم

يعًا يهمنا االستما له ،وحنن

نأملذ هذه األمور وحنللها وحنسن براجمنا باالستفادة من مالحظا كم.
ا حوا لي فقط أ أعلق عل بع

النقاط ،يف جمموعة من دورات املي انية

السابقة عندما اا فيها مطالبات بال يادة يف الصرف انا عل علم بأ
هذا الشيء سوف حيصل وهو أ يأ ي اليوم الذي ين ف

2

فيه سعر النفط،

واا األمر وا حًا ،وانا نستعد لذلك با با جمموعة من السياسات
لكن اانت هنا

ظروف ستل م ويادة الصرف .اليوم ن ل سعر النفط،

واألمر ليس مفاجئًا لنا ،بل حنن انا نعرف منذ البداية أ سعر النفط ير فع
وين ل ،وهذه دورة اقتصادية موجودة وليست مفاجئة بالنسبة لينا ،ورمبا 22
األمر الذي يُتعب ا ميع هو طول املدة ،وعادة ين ل لفرتات .عندما نتكلم
طبّقت يف
عما هي االسرتا ي.ية؟ االسرتا ي.ية هي يف شكل موجات مثلما ُ
دول أملرى ،أول شيء هو وجيه الدعم ملستحقيه من املواطن  ،وحنن يف
ووارة املالية ال نعمل لوحدنا ،بل نعمل مع ا كومة ومع السلطة التشريعية
ومع ما ميكن متريره و نفيذه ،هذا أوالً .ثانيًا :اخلدمات بالتكلفة22 ،
الش ص الذي يطلب ملدمات من ا كومة سواء اا قطاعًا استثماريًا أو
جتاريًا أو غ هما ــ وبع

الرسوم مفرو ة منذ سنوات طويلة ــ دفعه

للتكلفة ال مينعه من القيام مبشروعه ،بل يعطينا القدرة عل
له ،ويف الوقت نفسه حترر أموالنا و وجه ىل املواطن
مباشرة .عندما قلنا مبراجعة املصروفات غ

وف اخلدمة

املستحق

للدعم

الضرورية بدأنا بداملل 22

ا كومة ،وهنا موجات قادمة أيضًا يف هذا ا انب ،ومعهم أيضًا الـل.ا
الست اليت فرعت من الل.نة التنسيقية ،ال لك برامج خمتلفة يف اجتاه
وجيه صرفنا ىل الت في

وويادة يرادا نا حبيث ال منس املواطن من فئة

الدملل املتوسط واألقل ،هذه هي ملطتنا ،ومللفها سوف أ ي موجات
اقتصادية .ذا

عتم عن جمموعة مشروعات اب ة للشراات ا كومية 22

وا كومة تحدث عنها .أيضًا برنامج الدعم اخللي.ي وُجّه ىل بناء البنية
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التحتية لكي يد االستثمارات يف البحرين ،فهنا ملطة ،و نفيذها عل
أاثر من وجه ،وميكننا التكلم فيها لعدة أيام ،وميكن لنا أ حنسّن
فيها ،وهذا التحس

جارٍ .أيضًا لدينا جمموعة من الووراء الذين نسميهم

الووراء الشباب ،ه الء الشباب الذين دمللوا ووارا هم اليوم وبدأوا حيسّنو
طريقة العمل ،وأنتم ذارمت األخ وايد ،ولكن الشيء نفسه بالنسبة ىل األخ 2
امال واألخ عيس  ،ه الء جمموعة من الشباب الذين راجعوا بع
اإلجراءات داملل ووارا هم ،والكبار فيهم اخل والرباة ،ولكننا بدأنا نرى
حتسينًا يف طريقة الرتمليص .هل وصلنا ىل الكمال يف شيء؟ ال ،ولكن
يوجد حتسن يف طريقة التعامل مع املستثمرين وحنتا ىل أاثر بكث مما
مت حتقيقه ،وبالتالي اخلطة البسيطة هي أ نقول يف املي انية القادمة للدولة 22
هذا هو دمللنا وهذا ما سنصرفه ،وليس هنا دين عام ،ولكن ما الذي
سوف حيصل؟ سوف منس أاثر املواطن حاجة ىل الدعم ،وبالتالي البد أ
نت ذ الطريق األصعب ،وهو ويادة اإليرادات درجييًا وختفي

املصروفات.

راؤام الها حنرتمها ،ولكن وجهنا هو معا ة مشكلتنا بشكل يبيّن
للم سسات الدولية اليت تعامل معنا أننا جادو يف التعامل مع هذا املو و 22 .
أنا ش صيًا ال أود أ أرى دينًا عامًا ،بل أمتن أ أرى وجود وفورات نقدية
ملستقبل األجيال القادمة ،واذلك وجود قطاعات جديدة نستثمر فيها
وجنربها أيضًا ،ولكن واقعنا اليوم هو أ لدينا دملالً
والبد لنا أ نتعامل معه ،ولدينا أيضًا حقو للنا

دودًا من النفط،

جيب علينا أ ن ديها حت

حنافظ عل مستوى ا ياة اليت ااتسبوها يف السنوات السابقة .بالنسبة ىل 22
اقتصادنا ،صحيح أننا اقرت نا يف السنوات السابقة ،ولكن اقتصادنا يف
عام  2222اا  1422مليو دينار ،واقتصادنا اليوم هو  22822مليو دينار،
ذ االقرتاض سوف يكو أيضًا يف ويادة االقتصاد و نويعه ،ولكن هل دملل
ا كومة عكس هذا التنو ؟ رمبا يكو لنا دور يف ذلك ،وأنتم أيضًا يف
السلطة التشريعية ،حيث جيب أ

بدأ يرادات ا كومة يف عكس ح.م 22

التنو املوجود يف االقتصاد ،وهذه واحدة من املراحل اليت البد لنا أ نتعامل
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معها .امل شرات الرئيسية اليت نراها رغم الكث من األحداث فإ اقتصاد
البحرين قوي ،فقد واجه اقتصادنا أومة عام 2222م ،وواجه اخنفا ات يف
أسعار النفط يف الفرتة املا ية ،والسنة ا الية نتوقع أ ي يد النا ج اإل

الي

ا لي أاثر من  ،%1والبطالة يف معدالت قياسية يف االخنفاض،
ومتوسطات الروا ب ماوالت يد بشكل معقول رغم أننا نتمن دائمًا أ

يد 2

أاثر وأاثر .ورد استفسار بشأ مو و الفائدة ،وهو ملاذا رفعنا الفائدة
مع البنك االحتياطي؟ أل هذا الشيء فين ملاص عندما كو عملتنا مر بطة
بالدوالر األمريكي فالبد أ نتبع الدوالر بعملية ربط الفائدة ،فإذا الفائدة
لدينا ليست مثل الدوالر األمريكي ،ومعن ذلك أ األموال سوف نتقل ىل
ملار البحرين ،والبد أ نعكسها .هل هي عبء عل االستثمار؟ نعم22 ،
ولكننا نتكلم عن ربع نقطة ،وهذا الشيء فين ،حيث

ج ءًا من عملية

ربط أي عملة بالدوالر هو أ ال الدول اليت عملتها مربوطة به البد هلا أ
تحر بالضبط مع الدوالر ال ذا اا اقتصادها يسمح هلا بالتحر ملالف
ذلك يف فرتة معينة ،ولكن ال هذه األمور فنية ودقيقة ،وحنن سعداء
اث ًا بشرحها .عندما نتكلم عن مسألة اقرتاض أموال وعدم نفيذ 22
املشاريع ،االقرتاض يتم حبسب ا اجة ىل الصرف ،وليس عل املي انيات
املعتمدة ،وهذه النقطة البد أ نو حها ،فنحن ال نقرتض أمواالً وعندما ال
ُصرف ختتفي األموال ،بل ننا نتعامل مع (الكاش) بشكل خمتلف عن
عاملنا مع املواونة .عندما نتكلم عما هي اخلطوات اليت اختذناها
أول وأهم ملطوة هي أ مي انيتنا اانت

د اآل ؟

يد حبوالي  %24من سنة ىل 22

أملرى ،أول ما قمنا بعمله يف مي انية  2222ــ 2226م أننا أوقفنا هذه ال يادة
وثبتنا املصاريف الفعلية ب يادة حوالي  ،%2هذا جناو اب

للحكومة

والسلطة التشريعية ،وأنتم اشرتاتم معنا فيه ،وحنن أوقفنا نسبة ال يادة من
عام ىل ملر بنسبة اب ة ،وو عناها يف حدود الصرف ا قيقي .ثانيًا:
بط املصروفات بأ هنا

مراجعات ب

األجه ة بدءًا باخلدمة املدنية ىل
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وحتدد أولويا ها .الل.ا الست اليت ذار ها قامت بالدور ،وحنن اآل يف
مرحلة حتويل قارير هذه الل.ا لو ع ما خيص الدليل املالي واإلجراءات
األملرى حت نبدأ بعملية التنفيذ .بالنسبة ىل الرسوم بالتكلفة فهذه العملية
مستمرة مع الووارات ونستع

مب سسات مهنية ساعد يف هذا ا انب .ورد

س ال ىل أين حنن ذاهبو ؟ وهل هنا مشاريع ُبا أو فالسًا أو شيئًا من 2
هذا النو ؟ حنن نتعامل مع حتد اب  ،ولكننا بعيدو ال البعد عن شيء
ا ه فال  .حنن نتعامل مع حتد اب  ،ويف البداية قالوا نتمن أ يتسع
صدري لذلك ،وأنا عل العكس من ذلك ،أمتن أ يتكلم النا

أاثر،

ولكن علينا أ نتكلم يف حدود اقرتاحات ساعد يف جتاوو هذا التحدي،
ونتعاو معًا

له اما ذارت يف البداية .التحدي الذي أمامنا هو أ نقرتض 22

ولكن اقرتا نا حت نستطيع القيام بالعال ملالل هذه الفرتة ،وهي ويادة
اإليرادات وختفي

املصروفات .البد أ نقوم بالتفك يف مي انيتنا بشكل

جديد ،ونفكر يف قطاعات اقتصادية جديدة متولنا يف الفرتة املقبلة .طبعًا
الكث من املالحظات لدي خبصوص أمور أملرى ،ولكنين أعتقد أ هذه
هي أهم املالحظات اليت متكنت من الرد عليها ،وأشكرام ملتامًا عل

22

ال املالحظات اليت ذارمتوها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أيد براهيم به اد.
22

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأيضًا نشكر معالي ووير املالية عل شرحه
الوايف ،ولكن أنا استنت.ت من الشرح بع
ىل معالي الووير ،هو قال

األسئلة أيضًا أريد أ أوجهها

هنا حتسنًا يف طريقة التعامل مع املستثمرين،

وس الي :ما هو نو التحسن الذي طرأ؟ أل هذه التوصيات ليست جديدة22 ،
و منا مرت عليها
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مناقشة؛ يقول معالي الووير

هنا حتسنًا يف التعامل مع املستثمرين! ايف

حدث هذا التحسن؟! هل جذبنا مستثمرين جددًا أو سهلنا دملوهلم أو هيأنا
ا و املناسب لالستثمار؟! أنا أريد يضاحًا أاثر هلذه النقطة .النقطة الثانية،
ا كومة هلا دور مهم ،ودائمًا يريدو أ

يف السلطة

أ ي لينا القوان

التشريعية ونوافق عليها ثم يتم حتميلنا مس ولية عدم طبيقها حتت ذريعة أننا 2
يف السلطة التشريعية وافقنا عل هذه القوان  ،مثلما حدث يف عام 2222م
عندما وافقنا عل رفع سقف الدين العام عل أسا
الرئيس

شاء ا

ال نصل ىل درجة اإلفال

حتس األو ا  .سيدي

ولكن هنا

نأملذها يف االعتبار ،جيب أ نراعي ــ مثلما فضل بع

اذير جيب أ

اإلملوا ــ ماذا سوف
22

يواجه أبناؤنا يف املستقبل من مصائب ومشاال مالية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عادل عبدالرين املعاودة.
22

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي و يح ،يتم اآل عل مواقع التواصل
االجتماعي ناقل فس غ دقيق لكالمي ،ما قصد ه هو أ لك التعديالت
اانت

اولة شرا القطا املمتنع واملرتدد يف العملية التشريعية؛ االمي

اا وا حًا ولكنه فُ ِهمَ بشكل جمانب للصواب ،و شاء ا

اخلالف يف

الفهم ال يُفسد للود قضية ،وأرجو أ يُصحح اخلطأ .ومبا أنين كلمت مرة 22
أملرى فقد نسيت ذار قضية أثناء االمي يف املرة األوىل ،وهي وصية من
وصيات الل.نة اليت نص عل أال متس هذه التغي ات يف املي انية املواطن،
وأعتقد أ هذه هي القضية األهم ،فالعكس قد حصل ،وقد أ ت األملت
دالل ال ايد ىل أ بع

الشراات اليت جيب أ

ساهم ،واألملت دالل

أ ت ىل هذه الشراات وأنا سأصرح بأ اء هذه الشراات ،فمثالً 22
شراة ط ا اخلليج ُعط قرو ًا بعضها مأملوذة أصالً من التأمينات
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االجتماعية والشراة ال دفع التأمينات ،فعل
التأمينات؛ هذا الكالم حبسب ما

عت ،واألخ

الشراة أ

رد مال

ال ف رو يقول

املعلومة غ صحيحة؛ ولكن مسّ مكتسبات املواطن ملطر جدًا ،ودعوني
أعطيكم مثاالً :اللحوم ،هذه متس املواطن مباشرة ،ومت البدء بها ،واآل
يقول لي بع

شار البواوارة اخنفضت فيه القوة الشرائية بنسبة 2

اإلملوة

 %72عندما مت رفع الدعم عن اللحم ،فما هو دملل شار البواوارة يف
اللحم؟! دملله أ االقتصاد حلقات ،والنا

ير بكو  ،هذا الشار معروف

بوجود املطاعم واملقاهي و الت األغراض امل تلفة ،والشاهد يف الكالم أ
هلذا األمر أث ملطر عل املواطن ،والبد أ نبدأ بالشراات وغ ها ،وال
22

منس املواطن حت ولو بالقليل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أملرى؟
22

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
عل الٍ ،اآل سوف نأملذ موافقتكم عل املرسوم بقانو نداءً
باالسم ،فضل األخ عبدا ليل براهيم ل طريف األم العام للم.لس.

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

22

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
22

غ موافق.

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافق.
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العضو أمحد مهدي احلداد:
موافق.

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
2

موافق.

العضو جاسم أمحد املهزع:
موافق.
22

العضو جـمال حممد فـخـرو:
غ موافق.

العضــــو مجـعة حمـمد الكعيب:
موافق.

22

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
22

موافقة.

العضو جواد عبداهلل عباس:
غ موافق.
22

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خالد حسني املسقطي:
موافق.

12

العضو خالد حممد املسلم:
موافق.
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العضو مخيس محد الرميحي:
موافق.

العضو درويش أمحد املناعي:
2

موافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.
22

العضو رضا عبداهلل فرج:
موافق.

العضو زهوة حممد الكواري:
موافقة.

22

العضو سامية خليل املؤيد:
موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
22

موافق.

العضو مسري صادق البحارنة:
موافق.
22

العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.

العضو صادق عيد آل رمحة:
موافق.

12

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
موافق.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
2

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موافق.
22

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافق.

العضو عـلي عيسى أحــمد:
موافق.

22

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موافقة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
22

موافق.

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
موافق.
22

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
موافق.

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موافق.

12

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
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