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 مضبطة الجلسة الرابعة عشرة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع
 10 

 14الرقـم:    

 هـ1439جمادى األولى  4 التاريخ:  

 م2018يناير  21     

 

 15 

من دور االنعقاد العادي  ةعقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشر

الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس 

 شهر من رابعالوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد ال

م، 2018هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير 1439جمادى األولى 

 20علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد 

 الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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 العضو أحمـــــــــــــــــــــــــــد  براهيــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــــ اد.

عري . ل لم ا لعضـــــــــو الــــدمتور أحمــــد ســــــــــــا  ا

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 الــعضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

ـــــ  . ـــــه ـــــم  الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد ال

ــــــ ــــــرو. ــــــحــــــمــــــد ف ــــــا  م ــــــعضــــــــــــــو جــــــم  ال

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعــــبـــــي.

ـــــمـــــا . ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 العضــــــــو الـــدمتورة جهـــاد عبـــدا  الفـــا ـــــــــــل.

ــــــا . ــــــ ــــــي ــــــيــــــب ال ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

ـــــــدا  ـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــب ـــــــا . ال  عـــــــب

ـــــمـــــي. ـــــي ـــــع ـــــن ـــــار  ال ـــــب ـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد م  ال

 الـــعضـــــــــــو قــــالــــد حســـــــــــيـــن الـــمســـــــــــقـــطـــي.

 الـــــعضـــــــــــــو قـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.

 الــــــعضـــــــــــــو درويـــــ  أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــي.

 الـــــــعضـــــــــــــــو دال  جـــــــاســـــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 الــــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  فــــــــر .

ــــــكــــــواري. ــــــعضــــــــــــــو  هــــــوة مــــــحــــــمــــــد ال  ال

 الـــــعضــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة قـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.

 العضـــــــــو الــــدمتور ســـــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

 حــــاجي .قوي. العضـــــــــو الــــدمتورة ســـــــــوســــــــن

 الــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــيــــــد    رحــــــمــــــة.

 العضــــــــو الســــــــيــــد  ــــــــيــــاء يحيى الموســــــــوي.

 الــــعضـــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــمــــعــــاودة.
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 الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.

لع ي  حســـــــــن أبــــل. لعضـــــــــو الــــدمتور عبــــدا  ا

ـــدا  العجمـــا . ـــدالع ي  عب ـــدمتور عب  العضــــــــو ال

ـــدالحســــــــن المنصــــــــور. ـــدالوهـــاب عب  العضــــــــو عب

ــــــد. ــــــيســــــــــــــى أحــــــم ــــــي ع ــــــل ــــــعضــــــــــــــو ع  ال

 لعضــــــــو الــدمتورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.ا

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــي.

 العضـــــــــو الــــدمتور محمــــد علي حســـــــــن علي.

ـــد ال  اعي. ـــد علي محم  العضــــــــو الـــدمتور محم

ـــدمتور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــا .  العضــــــــو ال

 الـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي ديـــنــــا  يـــلـــي قضـــــــــــوري.

ــــــود. ــــــحــــــم ــــــم  الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي ال

ــــــــ . ــــــــاي ــــــــ ي ف ــــــــة رم ــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــال  ال

 

 سعادة السيد عبدالجليل  براهيم    طريفوقد حضر الجلسة 

األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد 

 و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب. غانم بن فضل البوعينين
 

 5 مما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 ارجية:من و ارة ال  

  السيد مبار  عبدا  الرميحي باحث قانوني. -
 

 :من و ارة المالية 

 10 السيد طه محمود فقيهي الوميل المساعد للش و  المالية. -1

السيد عبدا  أحمد  يف مدير  دارة .طوير األنظمة  -2

 المالية.
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السيد سامي محمد حميد مدير  دارة العالقات االقتصادية،  -3

 القائم بأعما  الوميل المساعد للموارد والمعلومات.

 رئيس قسم  بط الصرف العام. السيدة منيرة محمد العلوي -4

السيد هشام  سماعيل السعد القائم بأعما  رئيس العمليات  -5

 5 المالية بصندو  احتياطي األجيا  القادمة.

الشيخ علي بن سلما     قليفة  داري محافظ استثمارية  -6

 بصندو  احتياطي األجيا  القادمة.

 

 :من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

 10حمد العيد الوميل المساعد لش و  السيد عبدالعظيم م -1

 مجلسي الشورى والنواب.

 السيد أمبر جاسم عاشور مستشار قانوني. -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ 

 

 15مما حضرها الدمتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

فو ية المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدمتورة 

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

لش و  الجلسات واللجا ، والدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

 20تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

مجلس، مما حضرها عدد من مديري المستشارين القانونيين بال

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:
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بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل قير، نفتتح 

من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي  ةالجلسة الرابعة عشر

رابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة ال

 السابقة. .فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 5 

 األمين العام للمجلس:

السالم عليكم ورحمة ا  وبرما.ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل قير،

وسمير صاد   قالد محمد المسلم للسفر قار  المملكة،صاحبا السعادة: 

 10 وشكرًا. البحارنة في مهمة رسمية بتكليف من المجلس،

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا.

األعما  وال اص بالتصديق على   لى البند التالي من جدو  اآل وننتقل 

 15 فهل هنا  مالحظات عليها؟مضبطة الجلسة السابقة، 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس

 20وننتقل اآل   لى البند التالي   ذ  .قر المضبطة مما وردت  ليكم. 

من جدو  األعما  وال اص بالرسائل الواردة، .فضل األخ عبدالجليل 

 األمين العام للمجلس. براهيم    طريف 

 

 العام للمجلس: األمين
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الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد  شكرًا سيدي الرئيس، 

أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب ب صوص ما انتهى  ليه 

قانو   ( من34مشرو  قانو  بتعديل المادة )مجلس النواب حو  

( 26بالمرسوم بقانو  رقم )الصادر ، المحامم الشرعية اإلجراءات أمام

 5، جلس النواب(م بقانو  المقدم من م )المعد في  وء االقتراح1986لسنة 

  قطار المجلس بإحالته  لى لجنة الش و  التشريعية والقانونية، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   لى البند التالي من جدو  األعما  وال اص شكرًا،  

 10على مشرو  قانو  بالتصديق على ا.فاقية ال دمات ائي بأقذ الرأي النه

الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق 

د وافق المجلس على هذا المشرو  . وقم2017( لسنة 24للمرسوم رقم )

 في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآل   لى البند التالي  ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائية 

النهائي على مشرو  قانو  بأقذ الرأي  من جدو  األعما  وال اص

 20بالتصديق على ا.فاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 

ع و.قصي الجمهورية التونسية حو  المساعدة اإلدارية المتبادلة قصد من

( لسنة 37و جر )عقاب( الم الفات الجمرمية، المرافق للمرسوم رقم )

وقد وافق المجلس على هذا المشرو  في مجموعه في الجلسة  م.2017
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 السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
 

 )أغلبية موافقة(
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

ل اآل   لى البند التالي . وننتق ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائية 

على مشرو  قانو  بتعديل بأقذ الرأي النهائي  من جدو  األعما  وال اص

م بشأ  المي انية 2002( لسنة 39( من المرسوم بقانو  رقم )47المادة )

المقدم من  «بصيغته المعدلة»العامة، )المعد في  وء االقتراح بقانو  

 10المشرو  في مجموعه في  وقد وافق المجلس على هذا مجلس النواب(.

 الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   لى البند التالي   ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائية. 

.قرير لجنة الش و  التشريعية بمناقشة  من جدو  األعما  وال اص

ين العام، المرافق للمرسوم مشرو  قانو  بشأ  الدَوالقانونية ب صوص 

ين العام  لى مجلسي الشورى م، برد مشرو  قانو  الد2016َ( لسنة 8رقم )

 20، وأطلب من األخ قميس حمد الرميحي مقرر والنواب إلعادة النظر فيه

 اللجنة التوجه  لى المنصة فليتفضل.
  

 العضو خميس حمد الرميحي:

 دايةً أطلب .ثبيت التقرير في المضبطة.شكرًا سيدي الرئيس، ب 

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:
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 هل يوافق المجلس على .ثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم .ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (55 / صفحة 1)انظر الملحق 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ اآل  بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  

 .فضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 15، و.م مشرو  القانو .دارست اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 ،استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة

وانتهت اللجنة باإلجما   لى رف  مشرو   والمستشار القانوني للمجلس،

ــ جاء االعتراض 1وذلك على النحو التالي:  القانو  من حيث المبدأ،

الملكي السامي على مشرو  قانو  الدَين العام في مجمله، مما يـُعد 

 20م 2016( لسنة 8ــ بيّن المرسوم رقم )2رفضـًا للمشرو  من حيث المبدأ. 

ام أسباب الرد، فإصدار المشرو  سوف ي دي برد مشرو  قانو  الدَين الع

 لى عدم قدرة الحكومة على .نفيذ المي انية العامة للدولة للسنتين 

م، و عاقة .مويل النفقات ال اصة بال دمات 2015/2016الماليتين 

االجتماعية التي .مس المواطن بشكل مباشر،   افة  لى .عارض 

 25م بتعديل بع  2015( لسنة 30مشرو  القانو  مع المرسوم بقانو  رقم )
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م بإصدار سندات التنمية. 1977( لسنة 15أحكام المرسوم بقانو  رقم )

ــ وَ َعَ مشرو  القانو  قيودًا على حرمة االقتراض مما ي ثر في الوفاء 3

بالت امات .نفيذ اعتمادات المي انية للدولة، بما فيها الوفاء بالمبالغ 

تمثلة في عالوة الغالء، وعالوة  يجار المقرر صرفها لدعم المواطنين والم

 5السكن، وعالوة .حسين المعيشة للمتقاعدين وغيرها من مبالغ الدعم 

االجتماعي الموجهة  لى المواطنين والمصروفات التشغيلية األقرى 

ــ    مشرو  القانو  يحد من قدرة 4للو ارات والجهات الحكومية. 

( من المشرو  13مادة )مملكة البحرين على االقتراض، حيث حددت ال

سقفـًا لنسبة الرصيد القائم للدين العام من النا.ج اإلجمالي، حيث    

 10ال .تفق مع االحتياجات ، %60 ، وهيالنسبة المقترحة في القانو 

التمويلية للحكومة،   افة  لى أنه سي دي  لى عدم القدرة على  عادة 

ت القادمة، وبالتالي .مويل اإلصدارات القائمة التي .ـُستحق في السنوا

اإلقال  بمواعيد .سديد الديو  المستحقة مما سيكو  له .داعيات 

قطيرة على الو ع االئتماني للدولة وقدر.ها على االقتراض في المستقبل. 

 15( منه نصت على 4ــ صعوبة .طبيق بع  مواد مشرو  القانو ، فالمادة )5

ا من أدوات مهأ  يكو   صدار سندات التنمية وأذو  ال  انة وغير

التمويل األقرى بقانو ، مما يتعين على الحكومة معه أ  .لجأ  لى 

السلطة التشريعية إلصدار قانو  قاص بالموافقة على مل اإلصدارات 

التي قد .تجاو  المائة والعشرين  صدارًا سنويـًا، وبالتالي البد من اللجوء 

 20ستحالة .طبيق  لى السلطة التشريعية بعدد مرات اإلصدار مما يعني ا

المادة.   افة  لى أ  مل  صدار ير.بط بظروف السوقين الماليتين 

العالمية والمحلية، ومواعيد اإلصدارات السابقة، وعليه فإ  أي .أقير 

في الموافقة على اإلصدارات في الوقت المناسب سي دي  لى قسائر 

ــ 6 مالية مبيرة، ناهيك عما .سببه من  ربا  حرمة السيولة النقدية.
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هنا  .عارض وا ح بين مضمو  مشرو  القانو  وبين قانو  اعتماد 

المي انية العامة الذي نصت المادة السادسة منه على .غطية العج  المقدر 

في المي انية باالقتراض من الم سسات المالية والصناديق العربية 

واإلسالمية، مما يتعارض مع قانو   صدار سندات التنمية، فيما يتعلق 

 5بتحديد سقف قيمة  صدارات أدوات التمويل بكل أشكالها عند عشرة 

.عارض مشرو  الدَين العام مع قانو   لى  الف مليو  دينار،   افة 

سندات التنمية الذي أعطى لو ير المالية اإلذ  في  صدار أدوات التمويل 

في حدود عشرة  الف مليو  دينار، في حين أل م مشرو  قانو  الدَين 

في  وء ما بضرورة اللجوء  لى السلطة التشريعية مع مل  صدار. العام 

 10دار من مناقشات وما أبدي من  راء، فإ  اللجنة .وصي بما يلي: عدم 

( 8ين العام المرافق للمرسوم رقم )الموافقة على مشرو  قانو  بشأ  الدَ

ين العام  لى مجلسي الشورى والنواب م برد مشرو  قانو  الد2016َلسنة 

دة النظر فيه، من حيث المبدأ. واألمر معروض على المجلس الموقر إلعا

 م، وشكرًا.ال. اذ الال 
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

.فضلي األقت الدمتورة جهاد هل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  

 عبدا  الفا ل. 
 

 20 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

أسعد ا  صباحكم جميعًا بكل قير.  شكرًا سيدي الرئيس، 

بدايةً أ.وجه بالشكر  لى لجنة الش و  التشريعية والقانونية على هذا 

التقرير.    هذا المشرو  بقانو  مهم جدًا، ويجب على مل بحريني أ  

هذا المشرو  ليس مجرد أرقام ونسب، بل  نه يحدد  .يعي مدى أهميته

 25مل و ارة .واجه  غوطًا مصير اقتصاد مل عائلة، ومل موظف، و

اقتصادية لترشيد النفقات وقف  المصروفات، ويجب أ  يدر  مل 
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، %59م بلغت 2015فرد أ  نسبة الدَين العام من النا.ج القومي في عام 

، وهذه األرقام قطرة، وبالتالي  قرار هذا %80م بلغت 2016وفي عام 

ير من المشرو  بقانو  يعني أ  الحكومة ستضطر  لى .سريح الكث

الموظفين، وسي داد طابور العاطلين عن العمل، وست يد مساعدات 

 5الضما  االجتماعي والتأمين  د التعطل، ومما يقا  )يبي يكحلها 

برد مشرو  قانو  عماها(.    قرار جاللة الملك ــ حفظه ا  ورعاه ــ 

 ، نا.ج عن بعدين العام  لى مجلسي الشورى والنواب إلعادة النظر فيهالدَ

نظر جاللته، وقراء.ه لآل.ي من األيام. أؤيد اللجنة في قرارها برف  

 هذا المشرو  بقانو  من حيث المبدأ، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، .فضل األخ الدمتور منصور محمد سرحا . 

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 15لى أعضاء بدايةً أ.قدم بالشكر الج يل   شكرًا سيدي الرئيس، 

اللجنة على .قديم هذا التقرير البالغ ال صوصية، والبالغ األهمية أيضًا. 

ماذا .عني الموافقة على .وصية اللجنة؟    الموافقة على .وصية اللجنة 

فيها صالح ال ير العام لألمة والوطن، وهنا  العديد من الم ايا التي 

مشرو  القانو  من .تجلى عندما .تم الموافقة على .وصية اللجنة برف  

 20حيث المبدأ، ودعوني أذمرها بإيجا  في نقطتين مهمتين: أوالً: .مكين 

الحكومة الموقرة من االقتراض ليس من أجل االقتراض، و نما من أجل 

الوفاء بالت امات .نفيذ اعتمادات مي انية الدولة، وبالتالي .مكين 

دة، وهذه الحكومة من .سديد الديو  المستحقة في مواعيدها المحد

نقطة في غاية األهمية، مما أ  االقتراض يمكّن الحكومة من 

 25وات على اقتالف أنواعها وبصورة قاصة .لك االستمرار في دفع العال
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التي .مس حياة المواطنين و.وفر الدعم لألسر المحتاجة بصفة مستمرة. 

   االقتراض أداة اقتصادية .عمل بها معظم دو  العالم    لم نقل مل 

العالم، بمعنى أنه ال .وجد دولة في العالم سواء مانت من العالم  دو 

الصناعي أو من العالم النامي  ال ولها دين عام بما في ذلك الواليات 

 5المتحدة األمريكية، وبما في ذلك دو  أوروبا. ثانيًا:    .مكين 

الحكومة من االستمرار في االقتراض ــ مما ذمرت األقت الدمتورة 

ـ يمكنها من دفع روا.ب العاملين بالقطا  العام، واستمرار جهاد الفا  ل ـ

التوظيف في الم سسات الحكومية، ومذلك االستمرار في دفع 

ال يادات السنوية للعاملين والمتقاعدين في مل عام، و   وقف االقتراض 

 10يعني عكس ذلك .مامًا في ظل األو ا  االقتصادية التي نمر بها و.مر 

عدم القدرة على دفع روا.ب العاملين بالدولة، وبالتالي  بها المنطقة، أي

.صبح عملية .سريح مجموعة مبيرة من العاملين قيارًا البد منه، وهو 

قيار ال نتمناه مطلقًا، وعلينا هنا أ  نقدر ونثمن عاليًا جهود حكومتنا 

الموقرة التي .عمل المستحيل من أجل راحة المواطن ورفاهيته و   ملفها 

 15 كثير الكثير، وشكرًا.ذلك ال

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، .فضل األخ جما  محمد ف رو. 

 

 20 جمال محمد فخرو: العضو

هذا المشرو  بقانو  أ.ى بموجب طلب  شكرًا سيدي الرئيس، 

من الحكومة الموقرة لجاللة الملك لرد المشرو  بقانو  بعد أ  أقر.ه 

ا المجلس مو و  الدَين العام السلطة التشريعية، وعندما ناقشنا في هذ

الكل أجمع على قطورة ما وصل  ليه مستوى الدين العام  نذا ، 
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م ما  2015م و2014وأذمر عندما ناقشنا هذا المو و  في عامي 

من حجم النا.ج القومي، ومع  %50الدَين العام على وشك أ  يصل  لى 

بقانو  ما  االنتهاء من مشرو  القانو  و صدار القرار بشأ  المشرو  

من حجم النا.ج القومي،  %60الدين العام على وشك الوصو   لى 

 5ومانت النسبة مع .سار  االقتراض ستعيق الحكومة من .نفيذ المي انية 

التي .م  قرارها من قبل السلطة التشريعية. أ.منى على اإلقوا  في 

الحكومة  عطاءنا حالً  قر، وليس الرد فقط، و نما  عطاء حل  قر 

في االقتراض؟  لكيفية  دارة االقتراض المستقبلي.  لى متى سنستمر

و لى متى سنحمل الجيل القادم .كاليف والت امات مالية نحن ال نستطيع 

 10أ  نسددها ولكننا سوف ننعم ب يرا.ها؟ هذا المو و  لم يأتِ في رد 

الحكومة، وأ.منى على اإلقوا  الذين قدّموا االقتراح أو اإلقوا  في 

صل  لى الحكومة و ع حل لمو و  االقتراض؛ مما نعلم االقتراض و

من حجم النا.ج القومي،  %80مليار دينار، أي أمثر من  11ما يقارب 

مليار  13م  لى السقف الذي و عناه وهو 2018وقد نصل مع نهاية عام 

 15سلبية مبيرة، والجميع يعرف ذلك، ثارًا  دينار، وسير.ب هذا األمر 

 ياإلقوا  في الحكومة يعرفو  ذلك، ومذلك اإلقوا  في مجلس

لنواب، والشعب بشكل عام يعرف ذلك، واألمر المهم هو اوالشورى 

ليس الموافقة على مشرو  القانو  هذا أو رفضه، الس ا  المهم هو: 

وميف سنبدأ في .سديد أقسا  الديو  التي  ؟متى سيتوقف االقتراض

 20مليو   600م وستبلغ فوائد الدَين العام 2018علينا؟ نحن اآل  في عام 

بة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية قد دينار، ومع استحداث  ري

الدين.  لى متى  ةمليو  دينار، وبالكاد سنغطي فائد 500نستطيع جمع 

مليارًا غدًا؟ ومن  13مليار دينار اليوم أو  11سنقترض؟ وميف سنسدد 

سيتحملها؟ أعرف أ  لدينا الت امات اجتماعية ومجتمعية، ولكن يجب 
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ميفية  يقاف هذا االقتراض، أل   أ  نفكر مع الحكومة سويًا في

 ثاره السلبية المستقبلية حتمًا أمبر بكثير من فوائده اإليجابية اآل ، 

لذلك أ.منى على اإلقوة في الحكومة أ  ن ر  اليوم بهذا الطلب منهم 

 وهو  عادة النظر في فلسفة االقتراض بشكل عام، وشكرًا.

  5 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 األخ جواد عبدا  عبا .شكرًا، .فضل  

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 10أسعد ا  صباحكم بكل قير. أ.وجه  شكرًا سيدي الرئيس، 

بالشكر والتقدير  لى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً.    مشرو  القانو  

على ما أ.ذمر أنه طرح في اللجنة و.مت مناقشته ودراسته دراسة 

قشة ا.ضح و.بيّن أ  هذا المشرو  بقانو  .فصيلية، وبعد الدراسة والمنا

يضم بين دفتيه سلبيات مثيرة، ومن سلبيا.ه ــ وأعتقد أ  اللجنة بيّنتها 

 15وو حتها بأد  التفاصيل في .قريرها المرفق للمجلس ــ أنه يتعارض مع 

قوانين ومراسيم نافذة صدرت مسبقًا، وهذا المشرو  في حالة  قراره 

ا، وهذه األ مات م تلفة فقد .كو  سيتسبب في أ مات مبيرة جدً

اقتصادية أو مالية أو اجتماعية، وبحسب وجهة نظري أرى أ  مشرو  

القانو  سيعرقل  جراءات األحوا  الطارئة، ألنه يتعارض مع أهداف .مويل 

 20مشروعات التنمية لمواجهة النفقات األساسية والجارية؛ لذلك جاءت 

مشرو  القانو  من حيث المبدأ. .وصية اللجنة الموقرة في محلها برف  

صحيح أ  ار.فا  الدين العام وبلوغه م شرًا مبيرًا جدًا بحد ذا.ه مقلق 

للسلطة التشريعية، وأيضًا مقلق بال شك للحكومة الموقرة، ولكن 

أعتقد أ  الثقة با  ــ سبحانه و.عالى ــ مبيرة جدًا، وبتدبير من قيادة 

 25نتمكن من التغلب على التحديات هذا البلد الطيب سنكو  قادرين وس
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واأل مات. أ.فق مع مالحظات سعادة األخ جما  ف رو بشأ  ار.فا  الدَين 

 العام وأ.فق معه .مامًا فيما .فضل به، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا، .فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

م الم اوف والهواجس التي الجميع يتفه شكرًا سيدي الرئيس، 

لدى األعضاء مافة، ولكننا واقعو  بين أمرين أحالهما مر، صحيح 

 10أ  الدَين العام ار.فع، ونحن ناقشنا هذا األمر في المجلس منذ سنوات، 

يتصاعد متسارعًا، وطالبنا بضبط الدين العام حتى منذ بدأ الدَين العام 

ودقل البلد ومعيشة  ال نصل  لى مستويات .كو  م ثرة على اقتصاد

المواطن، وجميعنا نطالب الحكومة بالحد من ار.فا  الدَين العام، 

ولكن القو  أسهل من الفعل، ما الحل؟ هل .عطل م سسسات الدولة، 

 15و   عطلت ماذا عن ال دمات التي .قدم للمواطنين؟ نحن نطالب بوقف 

صحة،  :ةالدَين العام، ولكن ما هو البديل الذي نقدمه لم سسات الدول

  ؟و.عليم، وعاطلو ، وباحثو  عن عمل، وجيوش ال ريجين سنويًا

ومما سبقني األخ جواد ، ه الء هم أو  من سيتأثر بوقف االقتراض

عبدا  الحمد   نحن ثقتنا با  سبحانه و.عالى مبيرة ومذلك ثقتنا 

 20 بالقيادة الرشيدة وعلى رأ  هرمها سيدي صاحب الجاللة الملك 

  ورعاه ــ و   شاء ا  سنتغلب على هذه المشكلة. نحن ــ حفظه ا

لسنا أو  دولة .عاني من الدَين العام، فاليوم أمبر اقتصادات العالم 

مديونة، وعلى سبيل المثا  الواليات المتحدة األمريكية لديها دين عام 

يبلغ ثالثة أ عاف الدَين العام الذي لدينا، وهي .ستدين من الداقل ومن 

 25ر ، وأعتقد أ  سياسة االستدانة من الداقل حتى ال نكو  مرهونين ال ا
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ــ رأ  الما  داقل مملكة البحرين .دوير عبر  ــ لجهات عالمية قارجية

قيارًا أفضل. االقتصاديو  في حكومة مملكة البحرين كو  .ربما 

لديهم هذه ال يارات وهم أدرى بها، فنأمل أ  .كو  لدينا ــ مستقبالً ــ 

.حد من هذه الظاهرة، وأ  .مار  الحكومة عملها، وأ  .قدم  بدائل

 5م سسات الدولة قدما.ها، ألنه  ذا وُفق على هذا القرار فإ  المتضرر 

أوالً وأقيرًا هو المواطن في مملكة البحرين. أنا مع .وصية اللجنة 

 وأشكرها على هذه التوصية، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10  .قت دال  جاسم ال ايدشكرًا، .فضلي األ 

 

 :دالل جاسم الزايد العضو

، وأشكر أيضًا اإلقوة األعضاء على شكرًا سيدي الرئيس 

.فهمهم قرار اللجنة، وفي الحقيقة جاء هذا نتيجة االعتراض التوقيفي 

 15لجاللة الملك بموجب االقتصاصات الدستورية. في الجانب االقتصادي 

عالي و ير المالية في بيانه بهذا الذي .م شرحه وقصوصًا ما .فضل به م

ال صوص، ربط مدى التأثير عندما أشير  لى عدد السندات واألذونات 

التي يمكن أ  .صرف بموجب مشرو  القانو  الذي .وافقنا عليه مع 

اإلقوا  في مجلس النواب؛ ستصبح  لية أقذ اإلذ  بموجب هذا التشريع 

 20بة معينة عند الحاجة، ولكن غير عملية. نحن أردنا أ  يتم .قييد ذلك بنس

في الوقت ذا.ه راعينا أنه ال .وجد حكومة في أي دولة .لجأ  لى مثل 

هذه األمور ما لم .كن بحاجة  لى االقتراض، ومن قال  التحليل المالي 

واالقتصادي قد نرى الدو  المتقدمة أيضًا .قترض سواء على المستوى 

ط بهذا المو و  والذي أعطانا الدولي أو المستوى المحلي. األمر الذي أني

 25نظرة مو وعية وأمثر شمولية بالنسبة  لى بيا  الرد هو أ  هذه األمور 
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مر.بطة بما ذمر بشكل قاص، حيث  نها أمور متعلقة ببع  وسوف 

. ثر على صرف مبالغ قصصت مونها استحقاقات للمواطنين في مجا  

وبد   دعمهم سواء على مستوى الغالء المعيشي لمحدودي الدقل

اإلسكا ، وأيضًا عالوة .حسين المعيشة للمتقاعدين ومبالغ الدعم 

 5االجتماعي األقرى التي نُص عليها في قوانين قاصة أقرى. في هذا 

الجانب نحن دائمًا نذمر أ  المصروفات التي .تفاوت بشكل مبير 

عن  يرادات الدولة النفطية وغير النفطية هي التي أدت  لى الوصو   لى 

حا ، ولكننا نحتا  اليوم  لى أ  يكو  هنا  ــ مما بينت الجهة هذا ال

الحكومية ذلك ــ بيا  للحالة المالية بحيث .ُعرض باستمرار على مجلس 

 10الو راء وأيضًا على السلطة التشريعية. نحن بحاجة  لى أ  .عقد جلسة 

قاصة بهذا الجانب، حيث    لدينا في السلطة التشريعية رؤى بهذا 

واألهم هو صدور .وجيه من قبل جاللة الملك في أ  .كو  ال صوص، 

هنا  لجنة يتم .شكيلها من قبل مجلسي الشورى والنواب والحكومة، 

وبرقابة ديوا  الرقابة المالية أيضًا، وأ  يتم التوافق بشأنها فيما يتعلق 

 15بتوجيه الدعم الحكومي. هذه اآلليات نحن اآل  فعالً بحاجة  ليها حتى 

المصروفات الذي نتجه  ليها في الوقت الراهن.    األوا   لى نغير نمط 

أ  .وجه مل قيرات البلد  لى المواطنين البحرينيين فقط، حيث يجب 

أ  .كو  لدينا جرأة ا. اذ هذا القرار بصفتنا صنا  قرار. لدينا من 

امتسبوا الجنسية البحرينية ولكنهم غير مقيمين  قامة فعلية في البلد، 

 20بالعالوات وبد  السكن وغيرهما من مبالغ الضما  ويتمتعو  

االجتماعي، و   األوا  فعالً ال. اذ قطوات .شريعية .هدف  لى . فيف 

العبء عن البلد من .حمل مثل هذه األعباء، وب اصة  ذا ما  أصحاب 

هذه الفئات يستهدفو  البلد عن طريق حملهم للجنسية و.متعهم بم اياها 

ال ار ، هذا األمر البد أ  نت ذ فيه  جراءات  بالرغم أنهم يعيشو  في
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ذلك في .شريعين اثنين واشترطنا فيهما أنه على .شريعية، حيث درجنا 

لكي يستحق المواطن البحريني الذي امتسب الجنسية هذا المبلغ 

وهذا الدعم يجب أ  يستوفي شر  اإلقامة الفعلية، ويجب أ  نطبق هذا 

ألنها بالفعل .شكل عبئًا على  ،رىالشر  على سائر التشريعات األق

 5مملكة البحرين. أيضًا عندما نتكلم عن بحرنة الوظائف وعن  رورة 

ء المناصب التنفيذية والمناصب العليا و حال  البحرينيين و.أهيلهم لتبو

سواء على المستوى الحكومي أو المستوى ال اص، نجد أ  األعباء التي 

جانب .كو  مر.فعة أيضًا و.كلف .تحملها الدولة في سبيل .عيينات األ

فقط الرا.ب الم صص لهذا ل شم.المي انية العامة للدولة، ألنها ال 

 10الش ص، بل .شمل أسر.ه، و.شمل الضما  االجتماعي، و.شمل .ذامر 

سفره، ومذلك الكثير من المصروفات. لقد بيّن عدد من الو راء أ  

. اليوم لدينا .وجه الكثيرمي انية الدولة كلف يــ فعالً ــ مر األ اهذمثل 

يصبح المواطن البحريني من مستحقي الدعم الموجه، يستحق  أ  لى 

ذلك عندما يكو  مستوى دقله  عيفًا جدًا. مثير من البحرينيين الذين 

 15نف ر بهم بدأوا م سسا.هم الصغيرة للعمل، وقاصة أنه بحسب ما 

يطبقو  مسألة أنهم أصبحوا والسياحة لتجارة الصناعة وا أو حته و ارة

سنة إلنشاء الم سسات التجارية الصغيرة، ونتيجة  18السن القانوني وهو 

للتحديات التي نمر بها أصبحت هذه الم سسات في طريقها  لى اإلغال ، 

أو أنها أغلقت بسبب عدم القدرة على .حمل األعباء المالية المفرو ة. 

 20عثر بل .كبر اليوم يجب أ  ندعم هذه الم سسات الصغيرة حتى ال .ت

أيضًا. مذلك العمل التطوعي النشط جدًا في مملكة البحرين نجده 

 عانة  و ماينحصر غالبًا في .قديم المساعدات التي .كو   ما غذائية 

بسيطة. اليوم يجب أ  نفتح مجاالً جديدًا في العمل التطوعي للمحاميين 

فية لمحاسبين وللمصرفيين ومذلك لل براء الم تصين في مجا  ميلو
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 دارة األموا ، وذلك للجلو  مع ه الء األش اص المتعثرين في 

الم سسات الصغيرة  ما لتسوية ديونهم قبل االنتقا   لى المحامم و ما 

بشأ  ميفية  دارة العمل الم سسي بالنسبة  ليهم؛  اإلعطائهم أفكارً

ألننا ال نريدهم أ  يتعثروا ويصبحوا  من الفئة المسجلة أسماؤهم  من 

 5مستحقين للدعم  د التعطل. هنا   ليات مثيرة    األوا  لال.جاه ال

 ليها اآل  بشكل مهني يشجع فعالً على االستمرار في هذا الجانب.    

.فاقم ار.فا  الدين العام لدينا أمر واقع وحقيقي، والحكومة لديها قطة 

استرا.يجية للتعامل مع ذلك بدءًا بالمصروفات و.قليص بع  وجوه 

  وفرض الرسوم، أل  هذه اآللية هي التي نملكها لت طي مثل اإلنفا

 10هذه األ مات، ولكن يقابل ذلك وجوب التفكير في ميفية رفع مستوى 

دقل الفرد البحريني حتى ال يشعر بغضب أو باستياء من الرسوم التي 

. نحن نقو  دائمًا    بيا  الحالة المالية حبذا لو يتم عليهقد .فرض 

سات نقاشية و.ُعقد له جلسات قاصة حتى يتم شرح هذا استغالله في جل

األمر بت صيص وقت مافٍ؛ ليتمكن العامة من االطال  على .فاصيله، 

 15وأ  يكو  ج ءًا من ا. اذ القرارات التي نت ذها في الشأ  المالي 

 للدولة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، .فضل األخ الدمتور محمد علي حسن علي. 

 20 

 الدكتور محمد علي حسن علي: لعضوا

وأشكر اللجنة أيضًا على .قريرها الوافي  شكرًا سيدي الرئيس، 

فيما يتعلق بالدين العام، وأيضًا أماد أ.فق مع من سبقني في الحديث 

عن هذا المو و ، حيث    مو و  الدين العام ــ مما .علم ويعلم جميع 
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الحضور ــ أصبح مو وعًا بالغ الحساسية وب اصة فيما يتعلق بالشأ  

ولة والحكومة بحاجة  لى االقتراض من االقتصادي. من الم مد أ  الد

أجل الوفاء بكل االلت امات، وقصوصًا أ  هذه االلت امات . داد مع 

األيام، ولكن  يادة الدين العام و يادة فوائده أمر مرهق للدولة. الدين 

 5العام بحد ذا.ه أمر مقلق وبالغ ال طورة، ولكن مشرو  القانو  عندما 

القتراض أعتقد أنه أمر غير منطقي، يضع قيودًا على الحكومة في ا

أعني الطريقة التي و عت بشكلها الحالي، فليس من المنطق أ  .لجأ 

الحكومة  لى السلطة التشريعية عندما .ريد أ  .صدر أذونات ق انة أو 

سندات مالية، فأعتقد أ  هذا األمر عندما يكو  متكررًا يصبح أمرًا 

 10ا. أعتقد أ  اللجنة أصابت في لوفاء بالت اما.هعن امعطالً للحكومة 

رف  هذا المشرو  لألسباب التي ذمر.ها، وأنا أ.فق معها في ذلك، 

 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا، .فضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 

 درويش أحمد المناعي: العضو

أسعد ا  صباحكم جميعًا، أنا مما  شكرًا سيدي الرئيس، 

قلت في السابق    الدين العام شر البد منه، وب اصة في هذه الظروف؛ 

 20ولذلك أنا أؤيد ما جاء في .قرير اللجنة بعدم الموافقة، ولكن مما 

.حدث اإلقوا  أنه يجب أ  يكو  هنا  برنامج  مني يو ح ميف 

رفنا ــ أ  احتياطي .ُسدد هذه الديو ، وهنا  فكرة ــ بحسب ما ع

األجيا  مطلوب .حويل مسماه  لى مسمى جديد وهو احتياطي التوا  ، 

وأنا أعتقد أنه يجب .ر  المسمى مما هو )احتياطي األجيا ( وأ  

 25يُوجد احتياطي التوا   من الفر  في سعر النفط ــ مما حُسب في 
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دوالرًا  71و دوالرًا للبرميل  لى ما وصل  ليه اليوم وه 55المي انية ــ بـ

للبرميل، هذا الفر  يجب أ  يو ع في احتياطي التوا   لغرض .سديد 

 العج ، و   شاء ا  سيفيد في .سديد بع  من الدين العام، وشكرًا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، .فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

المشكلة التي أمامنا اآل  هي مو و   رئيس،شكرًا سيدي ال 

 10الدين العام، والمشامل التي سوف .تر.ب عليه في حالة عدم الموافقة 

على االقتراض واالستدانة أو طرح السندات، فمن أين .أ.ي الحكومة 

باألموا  لتنفيذ المشاريع و.غطية االحتياجات سواء مانت االحتياجات 

أمام مشكلة عويصة فعالً، فإما أ  نوافق .عليمية أو صحية ... لخ. نحن 

على االستدانة لتغطية العجو ات في المي انيات، و ما أ  نرف  ذلك، 

 15وفي حالة الرف  يجب أال نلوم الحكومة، ولكن في حالة الموافقة 

االستدانة سوف نشاهد ار.فا  العج  العام سنويًا، حيث  ننا نالحظ  على

ي انيات، وقد .راممت هذه المي انية في الم امنذ سنوات أ  هنا  عج ً

المبلغ الذي نرى، والذي  لى وهذا العج  سنة بعد أقرى حتى وصل 

أجبر الحكومة على االستدانة. في مل مي انية مرت على مجلسكم 

 20الموقر مانت هنا  .وصيات بت فيف العج  والتقليل منه، ولكن في 

السلطة التنفيذية، الحقيقة هنا  مالمة .و ع على الجهات المس ولة في 

فلو أقذت بتلك التوصيات التي جاءت من مجلسكم الموقر لكا  هنا  

بع  من التوفير وعدم الحاجة  لى االستدانة. سيدي الرئيس، مانت 

هنا  .وصيات .طالب بترشيد اإلنفا ، و.وصيات .طالب بت فيف 
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االستدانة، وأقرى .طالب باإلنفا  في المشاريع األمثر أهمية، ولكن 

السلطة التنفيذية وجدت نفسها أمام عج  في المي انية وأمام طلبات 

أقرى .أ.ي من اإلقوة في مجلس النواب، وهذا قد يعيق و ع المي انية؛ 

مالم جميل ما قاله جميع اإلقوة، ولكن ميف نصل  لى حل المشكلة 

 5التي أمامنا؟ المشكلة اآل  أ  هنا  مبالغ متراممة في الدَين العام، 

تطيع أ  ن فف عج  الدَين العام ما لم يكن هنا   نتا ، الكثير وال نس

من الدو  لديها عج  أمثر من العج  الذي لدينا ولكن .لك الدو  هي 

دو  منتجة وصناعية، ونحن ليس لدينا ما ننتجه سوى النفط، واآل  

أسعار النفط ــ مما نعلم جميعًا ــ .تذبذب بين االر.فا  واالن فاض. أرى 

 10األصلح اآل  أ  يجتمع اإلقوا  في السلطتين التنفيذية والتشريعية  أنه من

االقتراحات مثيرة واإلقوة  .لدراسة ميفية حل مشكلة الدَين العام

األعضاء لديهم وجهات نظر مثيرة أيضًا قد .ستعين بها الحكومة في 

. فيف الدَين العام، لذلك أطالب بعقد جلسة قاصة بين الجهات 

مجلسين، ولنَقُل لجنة الش و  المالية واالقتصادية في المس ولة في ال

 15مجلس النواب ولجنة الش و  المالية واالقتصادية في مجلس الشورى 

.عقدا  اجتماعًا مع و ارة المالية لو ع المقترحات والتوصيات التي سبق 

طرحها في السنوات الما ية مو ع التنفيذ، وو ع استرا.يجية قائمة 

ائمة على عدم اإلمثار من الدَين واالقتراض، ، وقأسس صائبةعلى 

 وشكرًا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، .فضل األخ بسام  سماعيل البنمحمد. 

 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو
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أوالً: البد أ  نشيد بتقرير لجنة الش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

هي مبررات ، ونقو     المبررات التي ذُمِرت والقانونية التشريعية

منطقية وبررت قرارهم و.وصيتهم النهائية. ثانيًا: لدينا مسألة الدَين العام 

التي أصبحت هاجسًا بالنسبة لنا، في ظل ظروف طبيعية فإ  و ع حد 

 5أو سقف لالقتراض يعتبر أمرًا  يجابيًا، ولكن في ظل ظروفنا الحالية 

ف يحد من سو اسلبيً االتي نمر بها أصبح و ع سقف لالقتراض أمرً

قدرة الدولة على اإليفاء بالت اما.ها في أمور مثيرة أغلبها .مس حياة 

المواطنين بشكل مباشر، فأصبح البد من رفع السقف واالقتراض 

لسداد هذه االلت امات، وهذا يدفعنا  لى النظر في أمرين مهمين، األمر 

 10 األو : هو أننا يجب أ  نرم  فيما يأ.ي على أ  .كو  المي انيات

مي انيات متوا نة، بحيث .ساوي اإليرادات المصروفات، ومتى ما  ادت 

سوف نضطر  لى االقتراض لعدم وجود بدائل لذلك، أغلب فالمصروفات 

االقتراض يذهب  لى أمور واحتياجات مباشرة .مس حياة النا ، وال 

يوجد بديل سوى االقتراض، وهذه الدوامة  ذا دقلتها واستمررت فيها 

 15رو  منها صعبًا جدًا؛ الحل هو  عادة النظر في طر  .مويل فسيصبح ال 

المي انية، و عادة هيكلة اقتصادنا، وهذا ما .تجه  ليه الحكومة 

الموقرة اآل ، ويجب أ  .كو  هنا  .وعية أمبر بأ  ما نمر به اآل  

هو  عادة هيكلة لالقتصاد، وليس فقط  يادة أو نقصا  في بع  

ي الرئيس هو .مويل غالبية المي انية من النفط، الرسوم. األمر اآلقر معال

 20هذا أمر ال يمكن أ  نستمر فيه، الحكومة الموقرة بدأت .سعى إليجاد 

، و ذا استمررنا بهذه الصورة لتمويل المي انية بدائل . تلف عن النفط

أغلب األمور في حين أ  حتى لو وجدنا مصادر أقرى لتمويل المي انية 

التي .مس المواطنين .أ.ي عن طريق النفط فسوف .ستمر  شكاليتنا 

أيضًا، وعليه يجب أ  ننو  مصادر الدقل، ونفكر عند  عادة هيكلة 
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االقتصاد في أ  يأ.ي .مويل األمور األساسية مثل الروا.ب والدعم المقدم 

عاره للمواطنين من مصادر أقرى غير النفط، وال .دقل في .ذبذبات أس

سعر النفط أو هبط فإ  روا.ب الموظفين ار.فع في األسوا  العالمية، لو 

والدعم المقدم  لى المواطنين ال ير.بط بسلعة معينة ولكن ير.بط بدقل 

 5ثابت من مصادر أقرى؛ غالبية أموا  النفط يجب أ  .ذهب في ا.جاهات 

لتجنب استثمارية بغرض  ياد.ها وبالتالي دعم المي انية في المستقبل 

الدقو  في دوامة االقتراض والدَين العام؛ مل دو  العالم اليوم لديها 

ديو  عامة، وملها لديها .حديات مشابهة، ولكن التحدي الذي يواجهنا 

اليوم هو أ  نعيد هيكلة اقتصادنا من االعتماد على النفط  لى .نويع 

 10 مصادر الدقل بشكل أو بآقر، بحيث يقل اعتمادنا على النفط وال

 سلعة معينة، وشكرًا.أسعار يُمس دقل المواطن بسبب .ذبذب 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، .فضلي األقت هالة رم ي فاي .  

 15 

 هالة رمزي فايز: العضو

والشكر أيضًا موصو   لى لجنة الش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

التشريعية والقانونية على .قريرهم. نحن اليوم في و ع مضطرين فيه 

 لى الموافقة على .وصية اللجنة برف  مشرو  القانو ، أل  الدَين العام 

 20اليوم وما وصل  ليه ي يد بكثير على النسبة المذمورة في مشرو  

وافق على هذا المشرو  بهذا الشكل، القانو ، وبالتالي ال نستطيع أ  ن

ولكن في الوقت نفسه ال يمكن أ  نتر  مو و  الدَين العام بال .قنين، 

يجب أ  يكو  هنا  مشرو  قانو   قر بنسب معقولة، بنسب ال بل 

.حديات، وفي الوقت نفسه ال .أ.ي على حساب أمام .ضع الحكومة 
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نين، ونقو   نه البد األجيا  القادمة. هذا المو و  نتكلم فيه منذ س

من  يادة موارد الدولة و.نويع مصادر الدقل، و.سديد الدَين العام، 

ومحاولة التحكم في سرعة ا دياد الدَين العام، هذا الكالم دائمًا 

نقوله، ونتطلع دائمًا  لى قانو  ينظم هذه األمور المالية التي هي .حدٍ 

 5الم مله الذي يمر ليس فقط في مملكة البحرين و نما أيضًا في الع

بأ مة اقتصادية قوية، ومن المهم جدًا معرفة ميف ندير هذه األ مة 

حتى ن ر  منها بسالم؛ مما قلت سابقًا ال يُمكن أ  نتر  مو و  

الدَين العام بال .قنين، وأ م صو.ي  لى صوت األخ جما  ف رو في 

  المطالبة بالتعاو  مع الحكومة لو ع مشرو  قانو  وحلو  يمكن أ

 10نتحكم بها في هذا الدَين العام حتى نضمن للمواطن البحريني الحياة 

 الكريمة اليوم وفي المستقبل، وشكرً ًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، .فضل األخ نوار علي المحمود. 

 15 

 نوار علي المحمود: العضو

بداية أشكر اللجنة على .قريرها، وأ م  شكرًا سيدي الرئيس، 

ات  قواني الذين سبقوني بالحديث وقالوا    الدَين العام صو.ي  لى أصو

وصل  لى مستوى مقلق جدًا؛ يجب أ  نعمل على قف  هذا الدَين العام. 

 20يُالحظ أ  االقتراض في البحرين يوجه بشكل أساسي  لى الناحية 

االستهالمية، أي المصروفات االستهالمية، ومما هو معروف أ  

االستثمار فهذا شيء  يجابي بال شك،  االقتراض  ذا ما  يوجه  لى

ولكن مع األسف في البحرين نسبة مبيرة من االقتراض .وجه  لى 

المصروفات االستهالمية. مثلما .فضل األخ جما  ف رو نريد أ  نعرف 
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قطة الحكومة لعال  الدَين العام، هذه ال طة يجب أ  .كو  متاحة 

المصروفات البد أ  يتم للجميع لكي يشارموا في عال  الدَين العام، و

.رشيدها مثلما ذمر األخ أحمد به اد، والمصروفات غير الضرورية 

يجب أ  .ُوقف، في اعتقادي أ  هذا سيصب في الجانب اإليجابي لعال  

 5 هذه المشكلة، وشكرًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، .فضل األخ قالد حسين المسقطي. 

 

 10 خالد حسين المسقطي: العضو

والشكر موصو   لى لجنة الش و   ا سيدي الرئيس،شكرً 

أ  مشرو  القانو  أذمر بالتشريعية والقانونية على .قريرهم، وأحب أ  

في .وصية اللجنة عدم الموافقة عليه، هذا وجاء الذي نناقشه اليوم 

المجلس في وقت سابق، وما  نتا  عمل مشتر  بين ناقشه المشرو  

 15مجلس الشورى، وعلى ما أعتقد ــ  ذا لم  اإلقوا  في مجلس النواب وفي

. ني الذامرة ــ أنه مانت هنا  موافقة شبه جماعية على هذا المشرو  

عندما صدر وأحيل  لى الحكومة لصياغته في صورة مشرو  بقانو . 

لألسف االستدانة هي شر البد منه، وفي الوقت نفسه أحب أ  أطلع 

هنا  ب س في حق المجلس اإلقوا  على معطيات وأمور حتى ال يكو  

 20في الموافقة على هذا المشرو  سابقًا وا. اذ قرار  قر بناء على طلب 

جاللة الملك المفدى لتغير الظروف. نحن عندما أقذنا في االعتبار 

ذلك في الوقت الذي ما  فيه حدث مشرو  القانو  الذي وافقنا عليه، 

ات للبرميل، دوالر 105متوسط أسعار النفط في .لك السنة بالذات 

دوالرًا للبرميل  50م ال يتجاو  2005وأقذنا في االعتبار أ  السعر في عام 
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وما  هنا  ار.فا  ملحوظ جدًا في أسعار النفط أعطى انطباعًا للجنة 

بأ  الظروف االقتصادية سوف .تغير ويجب ا. اذ القرار المناسب بأ  

وحددنا ذلك .كو  هنا  محدودية في قدرة الحكومة على االستدانة، 

، %60من هذا المشرو  بقانو  بأال . يد النسبة على  13في المادة 

 5م وبحسب رغبة جاللة الملك في  عادة 2018اليوم نحن نتكلم في عام 

النظر في هذا المشرو ، ولألسف أ.ت الظروف اليوم معامسة .مامًا 

ا لما منا نتوقعه عندما أقررنا هذا المشرو  وأحلناه  لى الحكومة.  ذ

م فسنجد أ  سعر 2017أقذنا متوسط أسعار النفط ــ للعلم ــ في عام 

دوالرًا، وعندما أقررنا المشرو  ما  سعر البرميل  51البرميل ما  

 10 51دوالرات، وفي السنة الما ية ــ أي قبل شهر واحد ــ أصبح  105

دوالرًا، فالبد أ  نت ذ قرارًا معامسًا للقرار الذي ا. ذناه في السابق 

الموافقة على هذا المشرو ،  ال أ  الش ص دائمًا يأقذ في االعتبار ب

الحلو  التي لدينا اليوم في ظل هذا الظرف االقتصادي الذي ما ا  

من النا.ج  %85، في حين أ  الدَين العام وصل  لى أمثر من امستمرً

 15الذين سبقوني األعضاء المحلي اإلجمالي؛ وقد أشار اإلقوة واألقوات 

 لى أننا نحتا   لى نو  من المبادرة من قبل الحكومة الموقرة  بالحديث

بالمشارمة مع اللجنتين الماليتين، و.شار  الرؤى الموجودة لحل هذه 

ة، فنحن ما لنا في حاجة ماسة  لى استمرار عملية االستدانة، لالمشك

ولكن يجب أ  .كو  لدينا قطة .و ح أين سنقف حتى نحد من هذه 

 20، هي اآللية التي ستمكننا من عملية دفع ما استدناهوما ، االستدانة

أحب أ  أعطي موافقتي لإلقوا  في اللجنة وفي الوقت نفسه أطلب أ  

 .كو  لدينا رؤية مستقبلية ذات  فا  أوسع، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
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 شكرًا، .فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

صباح ال ير جميعًا. بال شك أنا أؤيد ما  الرئيس،شكرًا سيدي  

 5انتهت  ليه لجنة الش و  التشريعية والقانونية ب صوص الدَين العام ورف  

هذا المشرو  المقدّم، ولكن لدي بع  المالحظات في هذا الشأ . 

جميع الدو  ــ مما ذمر اإلقوا  األفا ل أعضاء المجلس قبلي ــ 

لعالم هو االقتصاد األمريكي، ومعروف .ستدين، وأمبر اقتصاد في ا

أ  الواليات المتحدة .ستدين و.شتري سندات بمليارات الدوالرات من 

 10الصين، وهي مستمرة لسنين طويلة، وهذا طبعًا معروف للجميع، 

والبحرين ليست استثناء. .طر  األخ جما  ف رو  لى مسألة ميف 

أعتقد أ  هنا  ، للهنستطيع أ  نتغلب على  يادة الدَين العام وميف نق

نقطة مهمة وهي أ  القطا  ال اص في البحرين يملك الماليين من 

الدوالرات ولديه مشاريع مبيرة، فمثالً غرفة .جارة وصناعة البحرين 

 15لماذا ال .قوم بدور في هذا الشأ ؟! قال  أسبوعين سوف .كو  هنا  

يستطيعو   دارة جديدة من قال  انت ابات جديدة، ونأمل أ  يأ.ي أنا  

أ  يساهموا في حلحلة الو ع االقتصادي في البحرين، يجب أ  يكو  

لهم دور مبير. النقطة الثانية: القطا  ال اص والشرمات الكبيرة لماذا 

لماذا .قوم الحكومة بأقذ دَين وال .ساهم في حلحلة مثل هذه المسائل؟ 

 20أ   من هيئات وصناديق قارجية وداقلية؟ هذه نقطة مهمة وبإمكانهم

يساهموا في هذا الشأ ، ولديهم اإلمكانيات وال برة في هذا المجا . 

النقطة الثالثة واألقيرة: صندو  األجيا  القادمة، يوجد اآل  في صندو  

األجيا  القادمة ما يقارب نصف مليار دوالر فلماذا ال نستفيد من هذا 

يجني  الصندو ؟ االستثمار في هذا الصندو  اآل  هو عبر ودائع ثابتة

 25؛ هنا  الكثير من األشياء التي %1يصل حتى  لى ال الصندو  منها ما 
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.طر   ليها اإلقوا  من الممكن أ  نساهم فيها، نحن دائمًا نضع اللوم 

لماذا ال نساهم نحن المواطنين مذلك وعلى الحكومة، ما هو البديل؟ 

 في .قليل استدانة الحكومة؟ وشكرًا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةكرًا، .فضل األخ ش 
 

 خميس حمد الرميحي: العضو

اإلقوة ال مالء أسهبوا في .قديم وجهات  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10نظرهم، وجميعها .تفق مع ما ذهبت  ليه اللجنة، هنا  نقطة أثارها األخ 

دروي  المناعي متعلقة بالفر  بين سعر البرميل اليوم وبين .قديرات 

المي انية، من المتوقع ــ  ذا ما .جمعت لدى الحكومة أموا  من فر  

مشرو  .عديل المو انة العامة، وهذا من السعر ــ أ  .أ.ي الحكومة ب

المتوقع  ذا استمرت أسعار النفط في االر.فا  و.جاو ت .قديرات 

 15النقطة التي أثارها األخ دروي  المناعي؛ هي المي انية الحالية، هذه 

وجميع اإلقوة ال مالء مانت وجهات نظرهم .تفق مع ما ذهبت  ليه 

 اللجنة، وشكرًا. 
 

 ــس:الرئيـــــــــــــ

 20 شكرًا، .فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

أوالً: من أنجح السياسات االقتصادية التي  شكرًا سيدي الرئيس، 

أثبتت جدواها السياسة التي .م ا.باعها في  من فرعو ، النبي يوسف 

 25 ْرَعُو َ سَبْعَ سِنِينَ .َ ...عليه السالم عندما أقبلت األ مة االقتصادية قا : 

ثُمَّ يَأْ.ِي مِن  * مِّمَّا .َأْمُلُو َ قَلِيالً دَأَبًا فَمَا حَصَد.ُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ  ِالَّ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
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، .ُحْصِنُو َ  مِّمَّا قَلِيالً  ِالَّ لَهُنَّ  قَدَّمْتُمْ مَا يَأْمُلْنَ شِدَادٌ سَبْعٌ لِكَبَعْدِ ذَ

وهذه سياسة اقتصادية من أرو  وأعظم وأثبت السياسات، وهي أ  

االقتصاد وعدم اإلسراف يجب أ  يكو  قبل األ مات، يجب أ  يكو  

هذا ديد  النا  وليس .ضييع األموا  و.بذيرها وقت الرقاء حتى  ذا 

 5القلّة قلنا نتقشف؛ واالستفادة الثانية من هذه  حلّت المصيبة أو حلّت

اآليات أ  يُستفاد من الفائ  في وقت الرقاء وعدم .بذيره، وادقاره 

 لوقت الشدّة. أذمر منذ أ  بدأت في مشوار العمل في المجلسين 

ــ أذمر    أسعفتني الذامرة ــ أننا .درجنا من مي انية بأربعين دوالرًا 

دوالرًا، وأعتقد أ  هذا ربما ما  أعلى  90ا ثم دوالرً 60للبرميل  لى 

 10دوالرًا، مما يعني أنه ما  هنا  فائ   140.قدير، ووصل البرميل  لى 

أحيانًا  لى ما يقارب الضعف، وهذا يقودني  لى  وصلفي المي انية 

النقطة الثانية التي أريد أ  أ.كلم عنها. معالي الرئيس، المدير الذي 

 ذا أساء اإلدارة أبدلته ب ير منه،  ذا ما  .عينه في شرمة قاصة 

الذين قاموا على سياسة استثمار و.نمية أموا  البلد قد فشلوا فشالً 

 15ذريعًا، فلماذا ال يُأ.ى بأنا ٍ يتوقع منهم النجاح؟! لقد مررنا بفترات رقاء 

مبيرة و  الحمد والمنة، مانت فيها ال يادة مليارات، ومئات 

.جارًا يبنو  بعدة ماليين و.تضاعف لهم أ عافًا  الماليين، ونحن نعرف

، ونحن أولى بذلك، وملما  اد المبلغ  اد فيهامضاعفة ألنهم يجتهدو  

الربح، و. يد أيضًا نسبة الربح، فلذلك يجب أ  .كو  السياسة سياسة 

 20احتياطية مسبقة، ويجب أ  يُنشَّط جها  االستثمار في البلد، ويجب عدم 

مَنْ ِها في مشاريع أو في هيئات .أقذ من األرباح  .عطيل األموا  عبر

الفُتات ونأقذ قرو ًا ندفع عليها من الفوائد األ عاف المضاعفة، 

 وشكرًا. 

 الرئيـــــــــــــــس:

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
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 شكرًا، .فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

ة  لى مطالبة القطا  .طر  أحد اإلقو شكرًا سيدي الرئيس، 

 5ال اص بالمساهمة في . فيف الدَين العام، ولكن لم يذمر ميف 

يساهم القطا  ال اص في . فيف الدَين العام، هل يتبر  لو ارة المالية 

بمبالغ من أجل . فيف الدَين العام أم أ  هنا  طرقًا أو أساليب يتقبلها 

ة في .نويع مصادر هذا القطا ؟ يجب على القطا  ال اص فعالً المساهم

الدقل وليس في . فيف الدَين العام؛ حين أساهم في .نويع مصادر 

 10الدقل فإ  هذا الت ام عليَّ في القطا  ال اص، لكن ميف أقفف من 

الت امات الحكومة في مديونيات سبق للمجلسين أ  قرجا بتوصيات 

ية للت فيف من الدَين العام ولكن لم .كترث الحكومة أو الو ارة المعن

باألقذ بتلك التوصيات، ومنها الترشيد في اإلنفا  والصرف في المكا  

المناسب واعتماد المشاريع األمثر أهمية، هذه األمور لو ا.بعتها الو ارة 

 15المعنية لما وصلنا  لى دَين عام بهذا الحجم. أرجو األقذ بما .قدمت به 

لتشريعية ممثلة سابقًا من عقد اجتماعات بين السلطة التنفيذية والسلطة ا

في لجنتي الش و  المالية واالقتصادية من أجل .نفيذ ما يقا  في الجلسة 

 اآل  لمساعدة الحكومة في التقليل من الدَين العام، وشكرًا. 

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، .فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 مجلسي الشورى والنواب:وزير شؤون 
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لدي فقط مالحظة على مداقلة مقرر  شكرًا سيدي الرئيس، 

اللجنة األخ قميس الرميحي عندما قا   نه في حالة ار.فا  سعر برميل 

النفط يمكن أ  .تقدم الحكومة بمشرو  قانو  لتعديل المي انية، 

، م أقر.ها السلطة التشريعية بمجلسيها2017/2018أعتقد أ  مي انية 

 5ومن الوا ح العج  الكبير الموجود في المي انية فأي ار.فا  في أسعار 

النفط سوف يصب في سد هذا العج  و.قليل الفار  بين اإليراد 

 والمصروف، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات أقرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 .فضل األخ مقرر اللجنة بقراءة .وصية اللجنة.  

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

.وصية اللجنة: في  وء ما دار من  شكرًا سيدي الرئيس، 

مناقشات وما أبدي من  راء فإ  اللجنة .وصي بما يلي: عدم الموافقة 

 20( لسنة 8على مشرو  قانو  بشأ  الدَين العام المرافق للمرسوم رقم )

مشرو  قانو  الدَين العام  لى مجلسي الشورى والنواب إلعادة م برد 2016

النظر فيه من حيث المبدأ، واألمر معروض على مجلسكم الموقر، 

 وشكرًا.

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:
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.وصية اللجنة بعدم الموافقة سوف نأقذ رأيكم على  شكرًا، 

بدالجليل . .فضل األخ عمن حيث المبدأ نداء باالسم على مشرو  القانو 

  براهيم    طريف األمين العام للمجلس.

 

 5)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألقذ رأيهم  

من حيث المبدأ مشرو  القانو  .وصية اللجنة بعدم الموافقة على على 

 نداءً باالسم(

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 10 موافق.  

 العريض:العضو الدكتور أحمد سالم 

 موافق.  

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 موافق.  

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 موافق.  

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 موافق.  

 العضو جمعة محمد الكعبي:

 20 موافق.  

 العضو جميلة علي سلمان:

 موافقة.  

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
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 موافقة.  

 الخياط:العضو جواد حبيب 

 موافق.  

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 5 موافق.  

 العضو حمد مبارك النعيمي:

 موافق.  

 العضو خالد حسين المسقطي:

 موافق.  

 10 العضو خميس حمد الرميحي:

 موافق.  

 العضو درويش أحمد المناعي:

 موافق.  

 العضو دالل جاسم الزايد:

 15 موافقة.  

 العضو رضا عبداهلل فرج:

 موافق.  

 العضو زهوة محمد الكواري:

 موافقة.  

 20 العضو سامية خليل المؤيد:

 موافقة.  

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
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 موافق.  

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 موافقة.  

 العضو صادق عيد آل رحمة:

 5 موافق.  

 العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

 موافق.  

 المعاودة:العضو عادل عبدالرحمن 

 موافق.  

 10 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

 موافق.  

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موافق.  

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 15 موافق.  

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

 موافق.  

 العضو علي عيسى أحمد:

 موافق.  

 20 الكوهجي:العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار 

 موافقة.  

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:
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 موافق.  

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 موافق.  

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

 5 موافق.  

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 موافق.  

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 موافقة.  

 10 العضو نوار علي المحمود:

 موافق.  

 العضو هالة رمزي فايز:

 موافقة.  
 

 15 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

.وصية اللجنة بعدم الموافقة على قر .ُ  ذ  جما . موافق. موافقة باإل 

من جدو   وننتقل اآل   لى البند التالي. من حيث المبدأمشرو  القانو  

ألمن .قرير لجنة الش و  ال ارجية والدفا  وااألعما  وال اص بمناقشة 

الوطني ب صوص مشرو  قانو  بالتصديق على البرو.ومو  المعد  

 20ال.فاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة .ايلند بشأ  .جنب 

اال دوا  الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على 

أطلب من األقت و م.2017( لسنة 52الدقل، المرافق للمرسوم رقم )

 ضوري مقررة اللجنة التوجه  لى المنصة فلتتفضل.نانسي دينا  يلي ق
 

 25 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
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شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب .ثبيت التقرير ومرفقا.ه في  

 المضبطة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 هل يوافق المجلس على .ثبيت التقرير ومرفقا.ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10  ذ  يتم .ثبيت التقرير ومرفقا.ه في المضبطة. 

 

 (62صفحة  /2)انظر الملحق 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15سنبدأ اآل  بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  

 .فضلي األقت مقررة اللجنة. 

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

ارست اللجنة مشرو  قانو  بالتصديق .د، شكرًا سيدي الرئيس 

 20على البرو.ومو  المعد  ال.فاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة 

ومنع التهرب من الضرائب  ،مملكة .ايلند بشأ  .جنب اال دوا  الضريبي

( لسنة 52لضرائب على الدقل، المرافق للمرسوم رقم ) لى ابالنسبة 

قبل أصحاب السعادة  م، وقد .م .باد  وجهات النظر بشأنه من2017

أعضاء اللجنة، وممثلي و ارة ال ارجية، وممثلي و ارة المالية، 
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على رأي لجنة الش و  واطلعت اللجنة والمستشار القانوني للجنة، 

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء م مدًا سالمة مشرو  

قرار  ، مما اطلعت علىالقانو  من الناحيتين الدستورية والقانونية

مجلس النواب ومرفقا.ه بشأ  مشرو  القانو ، وعلى رأي مل من: و ارة 

 5 ــفضالً عن الديباجة البرو.ومو  ــ تألف يو. ال ارجية، وو ارة المالية

فبراير  14( النص على أنه اعتبارًا من 1، .ضمنت المادة )( مواد3)من 

نصت م، أصبحت دولة البحرين .عرف بمملكة البحرين، في حين 2002

 ال.فاقية المشار  ليها برقم ى ال ( على   افة مادة جديدة 2المادة )

أ(، .تعلق بأحكام .باد  المعلومات الضريبية، مبينة نطا   26)

 10المعلومات محل التباد ، وواجب الحفاظ على سريتها، وقيود .فسير 

االلت ام بتباد  المعلومات واإلجراءات المتبعة لالستجابة لطلب .باد  

(  جراءات دقو  البرو.ومو  حي  3علومات، بينما بينت المادة )الم

 أ  البرو.ومو  يهدف  لى .عديل اال.فاقيةاللجنة  رأتوالنفاذ و نهائه. 

 م بشأ 2001نوفمبر  3الموقعة بين مملكة البحرين ومملكة .ايلند في 

 15.جنب اال دوا  الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة  لى الضرائب 

أ   هذا البرو.ومو  وحيث  نه يل م لنفاذ، ورأ  الما  على الدقل

( من الدستور، 37صدر بقانو   عماالً لحكم الفقرة الثانية من المادة )ي

ى فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني مشرو  قانو  بالتصديق عل

من ماد.ين، .ضمنت األولى  ــ فضالً عن الديباجةــ ، يتألف البرو.ومو 

 20وعليه .وصي اللجنة . والثانية مادة .نفيذية البرو.ومو ،التصديق على 

مشرو  قانو  بالتصديق على البرو.ومو  بالموافقة من حيث المبدأ على 

  المعد  ال.فاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة .ايلند بشأ

لضرائب  لى ا.جنب اال دوا  الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة 

 والموافقة على م،2017( لسنة 52على الدقل، المرافق للمرسوم رقم )
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 ، وشكرًا.مواد المشرو  مما وردت في الجدو  المرفق

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .فضل األخ نوار علي المحمود.هل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  

 5 

 لعضو نوار علي المحمود:ا

والشكر موصو   لى أعضاء اللجنة على  شكرًا سيدي الرئيس، 

.قريرهم. مثل هذه اال.فاقيات لها أهمية ودور مبير في االقتصاد. لدي 

استفسار أوجهه  لى و ارة المالية، ذمر في الجدو  أ  مبالغ  عادة 

 10مملكة .ايلند التصدير فيما ي ص التباد  التجاري بين مملكة البحرين و

 600م ان فضت  لى 2015ألف، وفي  600و ام مليون2014ًمانت في 

ألف دينار. حالة التصدير لها دور  254م ان فضت  لى 2016ألف، وفي 

دائمًا نحرص على أ   وهو أمرمبير في .نويع مصادر الدقل للبحرين 

.كو  البحرين سباقة في االستفادة منه، فما هو سبب ان فاض هذا 

 15 ؟ وشكرًا.األفً 254ألف  لى  600المبلغ من مليو  و

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، .فضل األخ سامي محمد حميد مدير  دارة العالقات  

بو ارة  القائم بأعما  الوميل المساعد للموارد والمعلوماتاالقتصادية 

 20 . المالية

 

 

 

 القائم بأعــــمال إدارة العالقات االقتصادية  رـــمدي
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 بوزارة المالية:الوكيل المساعد للموارد والمعلومات 

التعاو  يكو  دائمًا في  طار .عاملنا  الرئيس، معاليشكرًا  

والتنسيق متباد  مع اللجا  المعنية بمجلسكم الموقر، نوفر بع  

المعلومات التي بإمكاننا .وفيرها بما في ذلك التباد  التجاري بين 

 5ونضع في المرئيات نبذة عن البلد الذي  مملكة البحرين ودو  العالم،

سنوقع اال.فاقية معه.  حدى النقا  المطلوبة من اللجنة هي التباد  

التجاري، نحن نأقذ هذه البيانات عادة من الجها  المرم ي لإلحصاء، 

 ولم نبحث عن سبب ان فاض  عادة التصدير في هذه السنوات، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات أقرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس على مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل  لى مناقشة مواده   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 اللجنة. ةمقرر تاألق يمادة مادة، .فضل

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
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بالتعديل الوارد في  الديباجة.وصي اللجنة بالموافقة على  :ديباجةال 

 التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ؟الديباجةهل هنا  مالحظات على  

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 بتعديل اللجنة؟ الديباجةهل يوافق المجلس على  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15، .فضلي األولىبتعديل اللجنة. وننتقل  لى المادة  الديباجة ذ  .ُقر  

 األقت مقررة اللجنة.
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

مما جاءت  .وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة المادة األولى: 

 20 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 
 

 25 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
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 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

، .فضلي األقت الثانية ذ  .ُقر هذه المادة. وننتقل  لى المادة  

 مقررة اللجنة.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 10.وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة مما جاءت  :الثانيةالمادة  

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 

 15 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟ 

 20 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
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ر هذه المادة. وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد  ذ  .ُق 

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 في الجلسة القادمة.سوف نأقذ الرأي النهائي على مشرو  القانو   

.قرير وننتقل اآل   لى البند التالي من جدو  األعما  وال اص بمناقشة 

لجنة الش و  المالية واالقتصادية ب صوص الحساب ال تامي الموحد 

 10م، و.قرير أداء .نفيذ 2015ديسمبر  31 للدولة للسنة المالية المنتهية في

المي انية ومشف المناقالت من حساب .قديرات أقرى للو ارات 

أطلب من األخ ر ا عبدا  و م.2015ت الحكومية للسنة المالية والجها

 فر  مقرر اللجنة التوجه  لى المنصة فليتفضل.

 

 15 العضو رضا عبداهلل فرج:

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب .ثبيت التقرير ومرفقا.ه في  

 المضبطة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ا.ه في المضبطة؟هل يوافق المجلس على .ثبيت التقرير ومرفق 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
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  ذ  يتم .ثبيت التقرير ومرفقا.ه في المضبطة. 
 

 (77صفحة  /3)انظر الملحق 
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 .فضل األخ مقرر اللجنة.  
 

 العضو رضا عبداهلل فرج:

شكرًا سيدي الرئيس، هنا  رأي مهني غير متحفظ من ديوا   

 10الرقابة المالية واإلدارية ب صوص الحساب ال تامي للسنة المالية المنتهية 

م؛ لذا نكتفي بإبداء بع  المالحظات حوله 2015ديسمبر  31في 

و.وصية اللجنة باعتماده. .قدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذ  إلعداد 

ديسمبر  31مي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الحساب ال تا

م، و.قرير أداء .نفيذ المي انية ومشف المناقالت من حساب 2015

 15م، 2015.قديرات أقرى للو ارات والجهات الحكومية للسنة المالية 

والذي جاء بتفاصيل و حصاءات .و يحية عن اإليرادات والمصروفات 

 بها، حيث الحظت اللجنة التطور الملمو والم شرات االقتصادية ألبوا

في احتواء الحساب ال تامي على بيانات مفصلة عما .حقق من مبادئ 

وأهداف المي انية وما .م  نجا ه من برامج وأنشطة ومشاريع .فصيلية في 

 20القطاعات الحكومية الم تلفة؛  ال أنها .رى أنه ما الت هنا  بع  

استلمت لجنة  ــ1لنقا  التالية: المالحظات على الحساب .وج ها في ا

الش و  المالية واالقتصادية الحساب ال تامي الموحد للدولة للسنة 

م، و.قرير أداء .نفيذ المي انية 2015ديسمبر  31المالية المنتهية في 

حساب .قديرات أقرى للو ارات والجهات  ومشف المناقالت من

 25م؛ لذا فإ  اللجنة 2017مايو  28م بتاريخ 2015الحكومية للسنة المالية 
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سرعة متابعة أداء الجهات الحكومية واالستفادة على ومن منطلق حرصها 

من مالحظات اللجنة في الوقت المناسب .حث جميع الجهات على عدم 

التأقر في نظر ودراسة الحسابات ال تامية مستقبالً و حالتها  لى مجلس 

طور في بع  رغم ما حققه االقتصاد البحريني من . ــ2الشورى. 

 5ي ا  يعاني من بطء في معد  النمو النه فإالم شرات االقتصادية والمالية 

ي ا  النشا  االقتصادي يعتمد بشكل الفي القطاعات غير النفطية، و

مبير على القطا  النفطي، حيث .عتمد الدولة بشكل أمبر على 

ك ، و   ذلم2015في السنة المالية  %78.2اإليرادات النفطية وبنسبة 

يعتبر غير مجدٍ في ظل استمرار .ذبذب أسعار النفط ال ام العالمية 

 10وعدم استقرارها عند مستوى يحقق التوا   في المي انية، وعليه يجب 

ي ا  ال ــ3العمل على و ع قطة وا حة بديلة لتنويع مصادر دقل الدولة. 

ة قدر فيحجم الدين العام وقدمة الدين العام في . ايد مستمر مما ي ثر 

.حقيق النمو االقتصادي، مما يستدعي النظر في أ  ي ضعا على الدولة 

ال طط والبرامج وجود  رورة مستمرة، مع للمراقبة والمراجعة ال

 15و.قليص .أثيرا.ه على االقتصاد الوطني  وقدمته ينلت فيف حجم الدَ

الحظت ــ 4. بشكل قاص المرم  الماليبشكل عام و.أثيرا.ه على 

ال اص بالمبالغ المدورة للو ارات والجهات الحكومية  اللجنة في البند

اعتمادات لمصروفات المشاريع  ال أنها ظهرت باعتبارها أنها قصصت 

دو  .فريدها و.و يح الجهات والو ارات من مبلغ واحد في صورة فقط 

 20بأ   .كرر مالحظا.هاالم صصة لها .لك المبالغ، وعليه فإ  اللجنة 

اعتمادات للمشاريع باعتبارها المبالغ المدورة .ظهر الحسابات ال تامية 

مفردة. ).كررت هذه المالحظة في .قرير اللجنة بشأ  الحساب ال تامي 

ــ مما .قترح اللجنة .ضمين الحساب ال تامي 5 .(سنوات الما يةلل

( من المرسوم بقانو  رقم 1للبيانات المالية التي نصت عليه المادة رقم )
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المي انية العامة. حيث .تضمن البيانات المالية م بشأ  2002( لسنة 39)

السنوية الموحدة مالً من المي انية العمومية، وبيا  اإليرادات 

والمصروفات، وبيا  التدفق النقدي، وأي بيانات أو  فصاحات أقرى 

يحددها الو ير، أو .طلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. 

 5الموافقة على اعتماد الحساب  ما يلي:الموقر ب اللجنة المجلسوصي .

م، 2015ديسمبر  31ال تامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

و.قرير أداء .نفيذ المي انية ومشف المناقالت من حساب .قديرات أقرى 

المالحظات الواردة ، بم2015للو ارات والجهات الحكومية للسنة المالية 

 على المجلس الموقر ال. اذ الال م، وشكرًا.واألمر معروض  في التقرير.
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظات؟شكرًا،  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

اعتماد  .وصية اللجنة بالموافقة علىعلى هل يوافق المجلس  

ديسمبر  31الحساب ال تامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

م، و.قرير أداء .نفيذ المي انية ومشف المناقالت من حساب 2015

 20 ؟م2015.قديرات أقرى للو ارات والجهات الحكومية للسنة المالية 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25البند التالي من جدو  األعما   لى اآل  وننتقل  .ذلك ذ  يُقر  

المالية واالقتصادية ب صوص .قرير لجنة الش و  وال اص بمناقشة 



 14المضبطة   م21/1/2018 ( 47 ) 4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

الحساب ال تامي الحتياطي األجيا  القادمة للسنة المالية المنتهية في 

 م بعد .دقيقه من قبل ديوا  الرقابة المالية واإلدارية.2015ديسمبر  31

أطلب من األخ بسام  سماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه  لى المنصة و

 فليتفضل.
 5 

 بنمحمد:العضو بسام إسماعيل ال

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب .ثبيت التقرير ومرفقا.ه في  

 . المضبطة
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس على .ثبيت التقرير ومرفقا.ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم .ثبيت التقرير ومرفقا.ه في المضبطة. 

 

 (103صفحة  /4)انظر الملحق 
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 .فضل األخ مقرر اللجنة.  

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

ناقشت اللجنة الحساب ال تامي  الرئيس،شكرًا سيدي  

 25 م2015ديسمبر  31الحتياطي األجيا  القادمة للسنة المالية المنتهية في 

بعد .دقيقه من قبل ديوا  الرقابة المالية واإلدارية، حيث .مّ .باد  وجهات 
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والمستشارين القانونيين للجنة النظر حوله من قبل أعضاء اللجنة، 

رأي لجنة على اللجنة  واطلعتبالمجلس،  المالي واالقتصاديوالمستشار 

فة  لى عدم م ال ىانته الذيالش و  التشريعية والقانونية بالمجلس 

الحساب ال تامي لمبادئ وأحكام الدستور، وسالمته من الناحيتين 

 5مما استأنست اللجنة برأي و ارة المالية في  .الدستورية والقانونية

وقد وجدت اللجنة أ   م.2017ديسمبر  3( المنعقد بتاريخ 11اجتماعها )

م  ديوا  الرقابة المالية واإلدارية قد قام بأعما  الرقابة على بيا  المر

ديسمبر  31المالي الحتياطي األجيا  القادمة للسنة المالية المنتهية في 

م، وبيا  األرباح وال سائر والدقل الشامل وبيا  التدفقات النقدية، 2015

 10باإل افة  لى مل ص السياسات المحاسبية واإليضاحات األقرى؛ ووجد 

ة المذمورة أعاله ــ ديوا  الرقابة المالية واإلدارية ــ أ  البيانات المالي

.ظهر بصورة عادلة من مل الجوانب الجوهرية المرم  المالي الحتياطي 

م وأدائه المالي التدفقات 2015ديسمبر  31األجيا  القادمة مما في 

النقدية للسنة المالية، وذلك وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد 

 15وا  احتياطي األجيا  و. مد اللجنة أهمية استثمار أم التقارير المالية.

القادمة بما يحقق أفضل عائد ويسهم في المحافظة على أموا  احتياطي 

األجيا  القادمة، وبناء عليه فإ  اللجنة .بدي المالحظات التالية على 

للسنة المالية المنتهية في  الحساب ال تامي الحتياطي األجيا  القادمة

 من نتائج ساهمت في .رحب اللجنة بما .حققــ 1 م:2015ديسمبر  31

 20 ال أ  اللجنة .رى أ  العوائد  االحتياطي لألجيا  القادمة،المحافظة على 

  المتحققة من استثمارات حساب االحتياطي لألجيا  القادمة من فضة.

ــ .رى اللجنة أنه من الضروري  عادة النظر في التشكيلة اإلدارية 2

ة اإلدارية والمالية لحساب االحتياطي القادمة، و عطائه االستقاللي

بشكل مامل، وذلك ليتمتع بالمرونة في .وظيف الكوادر الوطنية 
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ــ لقد استلمت لجنة الش و  3المت صصة وأداء دوره على أممل وجه. 

المالية واالقتصادية حساب االحتياطي لألجيا  القادمة للسنة المنتهية في 

جنة ومن منطلق م؛ لذا فإ  الل2017مايو  28م بتاريخ 2015ديسمبر  31

حرصها على .حقيق النتائج اإليجابية .حث جميع الجهات على عدم 

 5التأقر في نظر ودراسة الحسابات ال تامية مستقبالً و حالتها  لى مجلس 

في  وء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة الحساب  الشورى.

ديسمبر  31في  ال تامي الحتياطي األجيا  القادمة للسنة المالية المنتهية

فإ  اللجنة  واإلدارية،بعد .دقيقه من قبل ديوا  الرقابة المالية  م2015

.وصي باعتماد الحساب ال تامي الحتياطي األجيا  القادمة للسنة المالية 

 10بعد .دقيقه من قبل ديوا  الرقابة المالية  م2015ديسمبر  31المنتهية في 

 ، وشكرًا.واإلدارية

 

 الرئيـــــــــــــــس:

.فضلي األقت الدمتورة جهاد هل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  

 15 عبدا  الفا ل. 

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

والشكر موصو   لى اللجنة. في مل  شكرًا سيدي الرئيس، 

دولة يوجد فيها صندو  الحتياطي األجيا  البد أ  يدور نقاش مهم عن 

 20جدوى االستثمارات االسترا.يجية. في دولة الكويت يوجد هذا الصندو  

م وقد استفادوا منه استفادة مبيرة في الفترات العصيبة سواء 1976منذ 

لية العالمية. نحن نثق بالكوادر في فترة الغ و أو فترة األ مة الما

االستثمارية التي .قوم بإدارة هذا الصندو  بكل مهنية ونشكرهم على 

ذلك. مالحظتي عندما يوجد هبو  في  يرادات استثمار احتياطي األجيا  

 25يعلق السبب على عدم وجود أرباح قوية لالستثمار، لذلك أرى أنه يجب 
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رؤية أو ح وأمبر لالستثمار  على قيادة هذا الصندو  أ  .وجد لديها

 سواء بعقارات أو أسهم أو أصو  لشرمات عالمية معروفة، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5شكرًا، .فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

لمعاليكم .عذر حضور  أحببت أ  أبين الرئيس، معاليشكرًا  

 10معالي و ير المالية لظرف صحي طارئ أ.منى له الشفاء    شاء ا ، 

ولم يتيسر الوقت لم اطبتكم بذلك، فقد ما  في نيته الحضور، 

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 .فضل األخ ف اد أحمد الحاجي.لقد أبلغني بذلك. شكرًا،  

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

والشكر موصو   لى اللجنة على هذا  يدي الرئيس،شكرًا س 

التقرير المفصل. ذمر التقرير أ  أرباح االستثمارات في المحافظ اآلمنة 

 20في  %2، وهذا من النوادر أ  .كو  %2وفي األعلى  %1.5و 1بين 

المحافظ االستثمارية مما جاء في التقرير لكي يكو  استثمارهم في 

عنيين في صندو  احتياطي األجيا  القادمة الجهة اآلمنة، س الي  لى الم

بالنسبة  لى الفوائد مع التض م  %1.5أو  1أو و ارة المالية هل نسبة الـ 

العالمي مافية للمحافظة على أصو  المبلغ من التآمل؟ أي هل هذه 

 25النسبة  منة لرأ  الما  المود  لألجيا  القادمة مع التض م العالمي 
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مأمونة من .آمل رأ  الما  نفسه؟  هي ، هلالسنوي أو النصف سنوي

 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5شكرًا، .فضل األخ سامي محمد حميد مدير  دارة العالقات  

القائم بأعما  الوميل المساعد للموارد والمعلومات بو ارة االقتصادية 

 . المالية
 

 القائم بأعمالإدارة العالقات االقتصادية  مدير

 10 بوزارة المالية: للموارد والمعلومات الوكيل المساعد

م سنة 2015الجميع يدر  أ  سنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

استثنائية في ظل التقلبات المالية واالقتصادية التي شهدها العالم. في 

هذه النقطة نحن قيمنا العائد على االستثمار لصندو  األجيا  وقارناه 

بالصناديق المماثلة عالميًا، وأمبر الصناديق اإلقليمية التي .عمل في 

 15ي األجيا  أفضل صندو  أداءً وعائدًا نفس اإلطار، ما  صندو  احتياط

، وجميع الصناديق %2.2على االستثمار الكلي، فقد حققنا نسبة 

م أقل من ذلك. 2015بالمنطقة والصناديق العالمية ما  أداؤها في عام 

العديد من الصناديق ما  أداؤها بالسالب، هذا جانب. الجانب اآلقر، 

هبة من جاللة الملك في  م .م .سجيل األرض التي مانت2014في عام 

 20قليج البحرين بقيمة عشرين مليو  دوالر لتطوير األرض واستثمارها، و.م 

م بحسب المعايير واألنظمة المالية، وهذا 2014.سجيلها في  يرادات عام 

م. السببا  اللذا  2015م مقارنة بعام 2014السبب في ال يادة دفتريًا عام 

 في أرباح الصندو ، وشكرًا.ذمر.هما هما سبب االن فاض الظاهر 

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:
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 .مقرر اللجنةشكرًا، .فضل األخ  

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

سياسة وأولويات الصندو  قائمة على  شكرًا سيدي الرئيس، 

 5 يجب شكرهمأمرين، األو : المحافظة على األموا ، وفي هذا الجانب 

ستثمروها بشكل  من. الثاني: فقد حافظوا على أموا  الصندو  وا

.حقيق العوائد، وفي هذا الجانب مانوا متحفظين وقد حققوا عوائد 

 يجابية ونأمل    شاء ا  أ  .كو  العوائد أمثر من ذلك. سيدي 

م، فهنا  2015الرئيس، ال ننسى أننا ننظر  لى حساب قتامي لعام 

 10أننا نأمل أال  م؛ لذلك ذمرنا2017م و2016عوائد  يجابية أيضًا لعامي 

يكو  هنا  .عطيل في استالم الحسابات ال تامية وأ  نستلمها في 

 وقتها، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 ؟أقرى هل هنا  مالحظاتشكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 .وصية اللجنة بالموافقة على اعتمادالمجلس على هل يوافق  

الحساب ال تامي الحتياطي األجيا  القادمة للسنة المالية المنتهية في 

 ؟م بعد .دقيقه من قبل ديوا  الرقابة المالية واإلدارية2015ديسمبر  31

 

 )أغلبية موافقة(

 25 :الرئيـــــــــــــــس
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البند التالي من جدو  األعما   لى اآل  وننتقل  .ذلك ذ  يُقر  

الشورى بشأ  المشارمة في أعما  منتدى  تقرير وفد مجلسوال اص ب

، «نستطيع فعلها»القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات .حت شعار 

 30 لى  28المنعقد في ريكيافيك عاصمة  يسلندا، قال  الفترة من 

 5وقد شارمت فيه األقت الدمتورة فاطمة الكوهجي  م.2017نوفمبر 

الضوء على مشارمتكم  واألقت سامية الم يد، فهل لديكم ما يلقي

مانت مشارمة األقتين    أم نترمه  لى اإلقوا  للعلم؟ أحببت أ  أقو  

مشارمة فعالة وقد مثلوا البحرين والمرأة البحرينية بشكل بَيَّنَ للعالم 

 وصاحبة السمو الملكيمدى اهتمام القيادة وعلى رأسها جاللة الملك 

 10تا قير من يمثل البحرين األميرة سبيكة بالمرأة البحرينية، وقد مان

وبهذا في هذا الم .مر فنشكرهما على هذه المشارمة وهذا التقرير. 

 ننهي هذه الجلسة، أشكرمم جميعًا. وأرفع الجلسة. 

 

 

 15 (صباحًا 11:50)رفعت الجلسة عند الساعة 

 

 

 

 علي بن صــالح الصــالح  عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 الشورى مجلس رئيس  األمين العام للمجلس 

     


